PORABJE IN BALATON
Panonska nižina je bila za slovenski razvoj ključno pomembna v 9. stol., ko je tukaj v močvirju v
bližini Blatnega jezera ob Zali ustanovil svojo "prestolnico" iz Nitre pobegli knez PRIBINA.
Raziskovanja arheologov na tem področju so pokazala povezanost med (današnjo) Slovenijo in
Moravsko. Kar nekaj vasi na tem področju naseljujejo porabski Slovenci, ki imajo svoje domove
zgrajene na ozkem predelu na tromeji Avstrije, Slovenije in Madžarske.
Mi vam bomo na tem izletu pokazali najlepše predele tega dela Madžarske in se seveda zadržali tudi
ob Balatonu, spoznavali prijetne in lepe kraje, običaje ljudi in seveda uživali ob izjemni kulinariki in
izbranih vinih.

PROGRAM DVODNEVNEGA IZLETA:

KESZTHELY

1. Dan:
Odhod sodobnega avtobusa ob 05.00 uri. Vožnja mimo Maribora in mejnega prehoda Šentilj do mesta SZENTGOTTHARD (Monošter), ki je osrednje
naselje Porabja. Popoldne si bomo ogledali še Pavlov muzej v mestu, ki se ponaša z zbirko lončarskih izdelkov in umetnin tega področja. Čaka nas še pot
proti Blatnemu jezeru, krajši postanek v mestu SUMEG za ogled trdjnave iz 16. Stol. Še vožnja do mesta KESZTHELY, namestitev v hotel, večerja in
nato sproščen večer ob zvokih glasbe.
2. Dan:
Po zajtrku ogled znamenitosti mesta: grad družine Festetics (ustanovitelji prve agronomske univerze v Evropi leta 1792), ki se ponaša s številnimi
dragocenimi ekponati in izjemnim pohištvom. Del dneva bomo preživeli še v bližnjem mestecu BADACZONY, si ogledali vinsko klet imeli odlično kosilo
ter na koncu pokušino petih vrst vin ob razlagi in predstavitvi. Odhod proti domu preko mejnega prehoda Dolga vas, Murske Sobote in Maribora do
doma.

MONOŠTER

SUMEG

VINSKA KLET

KESZTHELY

CENA:
119,00 € - pri udeležbi 45 - 48 potnikov
129,00 € - pri udeležbi 40 - 44 potnikov
139,00 € - pri udeležbi 35 - 39 potnikov

Cena vključuje prevoz z najsodobnejšim avtobusom, vse takse za ceste in parkiranja, 1 x polpenzion v hotelu 3*,
kosilo drugi dan, ogled vinske kleti s pokušino vin, odlično vodenje, DDV in stroške agencije.
Splošni pogoji poslovanja so sestavni del ponudbe.
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