PREKMURJE - MADŽARSKA - PRLEKIJA
Slovenija ima v svojem vzhodnem delu izredne vinorodne okoliše, ki slovijo po svojih vrhunskih vinih
daleč po svetu, ravnotako pa tudi južni del Madžarske. Na tem izletu vam bomo pokazali kar nekaj
vinskih kleti v katerih bomo poizkušali vina različnih sort, spoznavali bomo pokrajino na "tej" in na
"oni" strani Mure, Blatno jezero na Madžarskem in seveda mnogo drugega.Program torej za
poznavalce dobrih vin.

PROGRAM TRODNEVNEGA IZLETA:

JERUZALEM

1. DAN:
Odhod ob 07.00 uri. Vožnja mimo Celja in Maribora do GORNJE RADGONE. Tu bomo imeli prvi daljši postanek
za ogled Radgonske vinske kleti. Naši lokalni vodniki vas bodo seznanili s številnimi podatki o kleti in vinih, deležni
pa bomo tudi degustacije vin ob narezku sira. Pot bomo nadaljevali do VERŽEJa, kjer si bomo ogledali mlin v lasti

družine Babič. Domači nas bodo seznanili z načinom mletja žit na stari način, saj mlinsko kamne poganja kar vodno kolo v Muri. Naslednji
postanek bo v vasi FILOVCI, kjer si bomo ogledali muzej na prostem, stare pečarske peči in se seznanili z izdelavo keramike. Zadnji del dneva
bomo namenili sprehodu po energetskem parku ob Bukovniškem jezeru. Sledi namestitev v hotel, večerja in nočitev.
2. DAN:
Po zajtrku se bomo odpeljali do mejnega prehoda Dolga vas in po opravljenih mejnih formalnostih nadaljevanje poti proti BLATNEMU JEZERU.
Prvi del dneva bomo namenili zahodni obali in se zaustavili v mestu BADACSONYTOMAJ, kjer bomo v Esterhazy-jevi kleti deležni razlage in
pokušine različnih vrst vin. Tu bomo seveda postreženi z bogatim narezkom lokalnih specialitet, saj drugače enostavno ne gre (vino
neomejeno). Pot bomo nadaljevali proti severu in naredili postanek na polotoku TIHANY za oglede, nakupe in počitek. Vožnja po severni strani
in nato po vzhodni obali do mesta BALATONBOGLAR. Tudi tu si bomo ogledali "Škofovsko klet", kjer se ponašajo z izjemnim vinom "Sivi menih",
ki ga pridelujejo na 1000 ha vinogradov. Dobra hrana in vino z naše strani in dobra volja z vaše - to je vse. Zvečer namestitev v hotel in osvežitev.
Seveda pa bo ta večer še dodatno popestril obisk Čarde, saj je Madžarska vendar dežela vina in odličnih kulinaričnih posebnosti, vse skupaj pa
se kot krona konča ravno v Čardi.
3. DAN:
Po zajtrku boste nekaj časa prosti za sprehod in ugodne nakupe, ob 11.00 pa slovo od Madžarske,
prestop na našo stran in vožnja do LJUTOMERA. Tu si bomo ogledali njihovo vinsko klet ki hrani kar
5 Milj. litrov odličnih vin. Nekaj malega od te količine ga bomo poizkusili tudi mi ob narezku, nato pa
nas čaka še obisk zasebnega vinogradnika v JERUZALEMU. Najprej razlaga pridelave in stranja
vin, degustacija in odlična večerja. Še pot do doma, kjer bomo v poznih urah.

TIHANY

CENA:
149,00 € - pri udeležbi 45 - 48 potnikov
159,00 € - pri udeležbi 40 - 44 potnikov
179,00 € - pri udeležbi 35 - 39 potnikov

ČARDA

CENA vključuje: najsodobnejši prevoz z avtobusom (klima, video, hladilnik), vse takse za ceste in parkiranja, DDV, 1 x
polpenzion (večerja, nočitev in zajtrk), 1 x nočitev in zajtrk v hotelu 3*, večerja v Čardi, večerjo zadnji dan,
osnovno nezgodno zavarovanje, stroške vodenja in agencije.
Doplačilo za vstopnine in degustacije.
PRIPOROČAMO sklenitev dodatnega zdravstvenega zavarovanja z asistenco v tujini in zavarovanje rizika odpovedi
potovanja.
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