PORABJE IN BUDIMPEŠTA
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 obiskali tudi
Budimpešto. Spoznavali bomo največje znamenitosti glavnega mesta Madžarske, se popeljali preko
večine prečudovitih mostov in se zadržali na “nulti točki” države.

PROGRAM DVODNEVNEGA IZLETA:

MONOŠTER

1. Dan: Monošter - Budimpešta
Odhod sodobnega avtobusa ob 05.00 uri. Vožnja mimo Maribora in mejnega prehoda Šentilj do mesta SZENTGOTTHARD (Monošter), ki je osrednje
naselje Porabja. Sledi kratek ogled mesta, nekaj časa boste tudi prosti za kosilo, 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 BUDIMPEŠTI. Najprej se bomo popeljali preko nekaterih mostov in tako
spoznali eno od znamenitosti mesta, saj Budimpešti pravimo tudi "Kraljica mostov". Namestitev v hotel, večerja (v ČARDI ob zvokih ciganske glasbe in
nastopu folklorne skupine proti doplačilu).
2. dan: Budimpešta
Po zajtrku se bomo posvetili ogledom mesta. Prvi del bomo namenili PEŠTI in si ogledali: TRG HEROJEV in njegov veličastni spomenik, ter
UMETNOSTNI in ETNOGRAFSKI MUZEJ, se sprehodili v mestni park in tam občudovali GRAD VAJDAHUNJADY. Naslednji postanek bo v centru
mesta, sprehod po najbolj znameniti ulici mesta VATCI s številnimi trgovinami in prijetnimi lokali. Bolj podrobno pa sledijo ogledi: ŠTEFANOVO
CERKEV in OPERO, PARLAMENT, se sprehodili preko VERIŽNEGA MOSTU do “nulte točke Madžarske”. Od tu se bomo popeljali z zobato železnico
na Grajski grič. Popoldanski del dneva bomo tako preživeli na območjku BUDIMA: RIBIŠKA TRDNJAVA, MATJAŽEVA CERKEV, ulica TARKOK z
Kužnim znamenjem, MESTNA HIŠA, PALATINOVA PALAČA (danes vojaški muzej), DRŽAVNI ARHIV. Zadnji del dneva bomo preživeli na območju
GRADU. Številni muzeji in seveda izjemni razgled na mesto pod seboj. Tu bo tudi slovo ob Madžarske prestolnice. Odhod proti domu, vožnja ob
Blatnem jezeru in preko Dolge vasi, Murske Sobote do doma.

KRALJ ŠTEFAN NA KONJU

OPERA

VERIŽNI MOST

RIBIŠKA TRDNJAVA

CENA :
109.00 € - pri udeležbi 45 - 48 potnikov
119,00 € - pri udeležbi 40 - 44 potnikov
129,00 € - pri udeležbi 35 - 39 potnikov

POGLED NA DONAVO IN PARLAMENT

CENA vključuje: najsodobnejši prevoz z avtobusom (klima, video, hladilnik), vse takse za ceste in parkiranja, DDV, 1 x večerja,
nočitev in zajtrk v hotelu 3*, osnovno nezgodno zavarovanje, stroške vodenja in agencije.
DOPLAČILA za vstopnine in ostale gostinske storitve lahko vključimo v osnovno ceno.
PRIPOROČAMO sklenitev dodatnega zdravstvenega zavarovanja z asistenco v tujini in zavarovanje rizika odpovedi potovanja.
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA so sestavni del ponudbe !
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