GRADOVI SLOVAŠKE
NITRA - TRENČIN - BRATISLAVA - DUNAJ

TRODNEVNI PROGRAM:
1. DAN:
Ljubljana - Nitra - Bojnice
Odhod sodobnega avtobusa ob 06.00 uri. Vožnja mimo Dunaja in Bratislave do prvega postanka za oglede
- mesto NITRA, ki velja za najstarejše mesto na Slovaškem. To baročno mesto ponuja popotniku izjemno
staro mestno jedro kjer dominira stolna cerkev Sv. Ladislava, ogledali pa si bomo še Mestno hišo v kateri
se danes nahaja muzej, Sodno palačo, Sinagogo, Granitni vodnjak ter glasbeno uro. Po premoru za
okrepčilo se bomo odpeljali do zdraviliškega mesta BOJNICE, namestitev v hotel in nato ogled
izjemnega gradu, ki dominira nad mestom. Povratek v hotel, večerja ob živi glasbi in nočitev.
2. DAN:
Trenčin - Modra - Bratislava
Po zajtrku bomo zapustili mesto in nadaljevali raziskovanje osrednjega dela Slovaške. Naslednji cilj je
mesto TRENČIN, ki se ponaša z izjemnim gradom iz 11. stoletja. Dominira nad reko Vah, obdaja pa ga mogočno obzidje. V starem
jedru mesta, pod gradom, pa izstopa trg z Mestno hišo. Po ogledu obisk Inštituta v kraju Pleštany in nato nadaljevanje do mesta
MODRA, katerega okolica slovi po vinogradništvu. Mi si bomo ogledali vinsko klet in pokusili njihova vina, obiskali pa bomo tudi
proizvodnjo znamenite keramike. Čaka nas še 130 km vožnje do glavnega mesta Slovaške - BRATISLAVE. Sledi namestitev v hotel,
osvežitev in nato večerja v hotelski restavraciji ob zvokih glasbe.
NITRA

3. DAN: Bratislava - Dunaj - Ljubljana
Po zajtrku si bomo ogledali večino znamenitosti mesta. Povzpeli se bomo na grad, ki je simbol mesta, se nato sprehodili po starem
mestnem jedru: ketedrala sv. Martina, Michalska ulica, Mestna vrata z Mihaelovim stolpom, Mestna hiša, Narodna galerija in
predsedniška palača. Po odmoru za kosilo se bomo odpeljali do DUNAJ- kjer bomo v krožni vožnji po znamenitem "RINGU" spoznali:
KRALJEVO PALAČO-HOFBURG, MARIJE TEREZIJE TRG, PRIRODOSLOVNI IN UMETNOSTNO ZGODOVINSKI MUZEJ,
PARLAMENT, DEŽELNO GLEDALIŠKE. MESTNO HIŠO ter VOTIVNO CERKEV. Sledi še sprehod preko Kraljevega mesta
HOFBURG do katedrale Sv. ŠTEFANA. Spoznali pa boste tudi večino vseh pomembnih stavb v mestu.
Povratek nazaj proti Sloveniji, v Ljubljani bomo v poznih urah.

BOJNICE - GRAD

TRENČIN - GRAD

BRATISLAVA - GRAD

CENA:
179,00 € - pri udeležbi 45 - 48 potnikov
189,00 € - pri udeležbi 40 - 44 potnikov
209,00 € - pri udeležbi 35 - 39 potnikov
DUNAJ - GRAD SCHONBRUNN

Cena vključuje: najsodobnejši prevoz, 2 x polpenzion (večerja, nočitev in samopostrežni zajtrk) v hotelih 4**** in 3***, ogled in
degustacija v vinski kleti, ogled proizvodnje keramike, DDV, vodenje in organizacijo.
Doplačilo za enoposteljno sobo 40,00 €.
Priporočamo sklenitev dodatnega nezgodnega zavarovanja z asistenco v tujini.
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA so sestavni del ponudbe.
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