
 

 

ADVENTNI IZLETI Z ODHODI IZ NOVE GORICE  
(Mercator center – Kromberk) 

 

ADVENTNI ZAGREB 
Odhoda 14.12. in 21.12., 1 DAN 
V jutranjih urah se bomo iz različnih krajev v Sloveniji odpeljali proti Hrvaški. Po prihodu v Zagreb, ki 
spada med najlepša in najbolj slikovita mesta v Srednji Evropi, si bomo ogledali glavne znamenitosti 
spodnjega in gornjega mesta. Sledil bo sprehod po najdaljši zagrebški ulici Ilici do znamenitega trga Bana 
Jelačića. Pot nas bo vodila do Markovega trga in cerkve Sv. Marka, simbola Zagreba, terdalje do Banskih 
dvorov, kjer ima danes svoje prostore hrvaška vlada. V predelu Kaptol si bomo ogledali mestno katedralo, 
ki velja za pravo neogotsko lepotico. Sledil bo prosti čas za samostojno pohajkovanje po predbožičnem 
sejmu. Zvečer se bomo odpravili proti domu, kamor bomo prispeli v nočnih urah. 
 

CENA: 27 EUR 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, spremstvo in organizacijo izleta. 
 

ADVENTNI SALZBURG 
Odhod 7.12., 1 DAN 
V zgodnjih jutranjih urah se bomo iz različnih krajev v Sloveniji odpeljali proti Avstriji. Vožnja po avtocesti 
do Salzburga, Mozartovega rojstnega mesta. Sprehod po čarobnem mestnem jedru, kjer si bomo med 
drugim ogledali Frančiškansko cerkev, mestno katedralo, opatijo Sv. Petra, Mozartovo rojstno hišo, 
Rotovž, stari trg ... Po ogledu mesta bomo imeli dovolj prostega časa za samostojne oglede in božično-
novoletne nakupe ali za prigrizek na bogato obloženih prazničnih stojnicah. Pozno popoldne se bomo 
odpravili proti domu, kamor bomo prispeli v nočnih urah. 
 

CENA: 41 EUR 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, spremstvo in organizacijo izleta. 
 

ADVENTNI DUNAJ 
Odhod 14.12., 1 DAN 
Dunaj je ena najlepših svetovnih prestolnic. Ob lepi, modri Donavi se poleg znanih umetnikov iz glasbe, 
arhitekture oglašajo še spomini na čas, ko je na Dunaju pesnil France Prešeren in ustvarjal arhitekt Jože 
Plečnik, svoj pečat pa so dali tudi drugi Slovenci. Danes Dunaj privablja ljubitelje s področja glasbe, 
slikarstva, arhitekture in drugih umetnosti. Mesto vas popelje na sprehod od bogate zapuščine 
preteklosti do sodobnega življenja 20. stoletja. 
 

CENA: 43 EUR 
CENA VKLJUČUJE: prevoz s turističnim avtobusom po programu, vse cestnine in parkirnine, spremljanje 
in    organizacija potovanja. 
Doplačila ob prijavi: vožnja po ringu 5 EUR/ osebo, muzej voščenih lutk 17 EUR/osebo. 
 
 



 

 

ADVENTNI GRADEC 
Odhod 14.12., 1 DAN 
V jutranjih urah se bomo iz različnih krajev v Sloveniji zapeljali proti Avstriji. Po avtocesti se bomo peljali 
do Gradca, prestolnice avstrijske Štajerske. Mesto se razprostira na obeh straneh Mure. Najprej si bomo 
ogledali staro mestno jedro, ki je uvrščeno tudi med Unescovo kulturno dediščino. Videli bomo urni 
stolp, katedralo, mavzolej, v katerem počiva Ferdinand, deželno hišo in še marsikaj. Dih vam bo zastal ob 
pogledu na Hišo umetnosti, ki je videti kot modro svetlikajoči se mehurček. Nekaj časa se bomo zadržali 
tudi na trgu, kjer so iz ledu narejene jaslice. Po ogledu bo prosto za samostojno sprehajanje po mestu in 
obisk adventnih sejmov. Zvečer se bomo odpravili proti domu, kamor bomo prispeli v nočnih urah. 
 

CENA: 36 EUR  
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, spremstvo in organizacijo izleta. 
 

ADVENTNA BUDIMPEŠTA IN BRATISLAVA 
Odhod 21.12., 2 DNI 
 
1. DAN: Nova Gorica – LJUBLJANA – BRATISLAVA 
Odhod avtobusa ob 4.30 s parkirišča Dolgi most v Ljubljani. Možnost vstopa potnikov v Celju in Mariboru. 
Vožnja proti Bratislavi kamor bomo prispeli v dopoldanskih urah. Na avtobusnem ogledu mesta bomo 
videli predsedniško palačo, povzpeli se bomo na lepo obnovljen grajski grič in elitno četrt, ki je v zadnjih 
letih zrasla ob nabrežju Donave, z novim narodnim gledališčem. Sledil bo sprehod po ulicah mestnega 
jedra, ki ga imenujejo tudi Korzo. Videli bomo ostanke mestnega obzidja, mestna vrata, Mozartovo, 
Lisztovo in palačo družine Keglevič, kamor je rad zahajal Beethoven. Možnost izleta do romantične 
pokrajine Malih Karpatov (doplačilo), ki so znani po odličnih vinih in starodavni keramiki imenovani 
Slovaška majolika. Obisk keramične delavnice in degustacija vina v eni izmed kleti. Sledila bo namestitev 
v hotelu in nočitev. 
2. DAN: BRATISLAVA – BUDIMPEŠTA – LJUBLJANA / Nova Gorica 
Po zajtrku se bomo odpravili proti madžarski prestolnici, kamor bomo prispeli v dopoldanskih urah. Na 
avtobusnem ogledu si bomo ogledali veličastni Trg herojev, ki so ga zgradili za tisočo obletnico prihoda 
Madžarov v Evropo, državno opero, parlament in cerkev sv. Štefana s slavno sveto roko. Čas za 
samostojne sprehode po elegantni ulici Vaci, kosilo ali nakupe. Ogled mesta bomo nadaljevali na 
grajskem griču, kjer se nahajajo Narodna galerija, nacionalna knjižnica, ljubka ribiška utrdba in Matjaževa 
katedrala. Možnost vožnje z ladjico po Donavi (doplačilo). V poznem popoldanskem času se bomo 
odpravili proti Sloveniji, kamor bomo predvidoma prispeli okrog polnoči. 
 

CENA: 104 EUR 
 
CENA VKLJUČUJE: prevoz s turističnim avtobusom po programu, cestnine, pristojbine in parkirnine, 1 x 
nočitev z zajtrkom v hotelu 3*, zunanji ogledi po programu, vodenje, organizacija potovanja. 
 
Doplačila ob prijavi: Mali Karpati 15,00 EUR /osebo, vožnja z ladjico po Donavi 12,00 EUR /osebo 
 
 



 

 

KO ZADIŠI PO DUNAJU 
 
Odhod 21.12., 2 DNI 
1. dan: Nova Gorica / LJUBLJANA–DUNAJ 
Odhod avtobusa z obračališča mestnega prometa na Dolgem mostu v Ljubljani ob 6.15 uri. Možni vstopi 
v Celju in Mariboru. Vožnja mimo Šentilja in Gradca z vmesnimi postanki do Dunaja. Po prihodu na Dunaj 
krožni avtobusni ogled po dunajskem ringu, okoli katerega se nizajo mogočne zgradbe, med drugimi 
državna opera, umetnostnozgodovinski in naravoslovni muzej, parlament, mestna hiša, dvorno 
gledališče, borza … Sprehod čez Trg herojev mimo nekdanje cesarske rezidence Dvorni Grad (Hofburg), 
nacionalne knjižnice in cesarske grobnice (z možnostjo ogleda – doplačilo za vstopnino) po Koroški cesti 
do cerkve sv. Štefana. Po želji pa ostanete na Grabnu in Kohlmarktu do zgodnjih popoldanskih ur, ko se 
boste zapeljali do hotela v okolici. Nastanitev. Zvečer se boste zapeljali nazaj v mesto. Lahko se odločite 
za tipično večerjo (doplačilo) s pravim dunajskim zrezkom. Po večerji vrnitev v hotel in prenočevanje. 
 
2. dan: DUNAJ–LJUBLJANA / Nova Gorica / zajtrk 
Po zajtrku vožnja do dvorca Belvedere in sprehod med adventnimi stojnicami. Vožnja in ogled kompleksa, 
ki so ga uredili po zamislih vsestranskega in nenavadnega umetnika Hundertwasserja. Sledi ogled 
božičnega sejma pred mestno hišo in nekaj prostega časa za nakupe. Nato vožnja do dvorca Schönbrunn. 
V grajski kavarni bo zadišalo po pravem jabolčnem zavitku in 
lahko si boste ogledali njegovo pripravo (doplačilo). Za doplačilo možnost ogleda razkošne poletne 
rezidence cesarske družine. Za zaključek pa še sprehod med veselimi božičnimi stojnicami pred dvorcem 
in nekaj prostega časa za kuhano vino in zadnje nakupe. Vrnitev proti Sloveniji s prihodom v poznih 
večernih urah. 
 

CENA: 120 EUR (najmanj 45 potnikov) ali 145 EUR (30-44 potnikov) 
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz po programu, cestnine in parkirnine, prenočevanje z zajtrkom v 
dvoposteljni sobi v hotelu 4*, audioguide slušalke, slovensko vodenje, organizacija potovanja. 
Doplačila ob prijavi: vstopnina v dvorec Schönbrunn 20,00 EUR/osebo; večerja v tipični dunajski 
restavraciji 27 EUR/osebo; vstopnina v dvorec Schönbrunn 17,50 EUR/osebo; ogled priprave in pokušnja 
jabolčnega zavitka 12 EUR/osebo; cesarska grobnica 5 EUR/osebo. 
 

ADVENTNI DUNAJ IN BRATISLAVA 
 
Odhod 21.12., 2 DNI 
1. DAN: Nova Gorica / LJUBLJANA – BRATISLAVA 
Odhod avtobusa ob 4.30 s parkirišča Dolgi most v Ljubljani. Vožnja proti Bratislavi, kamor bomo prispeli v 
dopoldanskih urah. Z avtobusom se bomo povzpeli na grajski grič in si ogledali bratislavski grad. Po 
ogledu gradu bomo pot nadaljevali peš do glavnega trga. Pot nas bo vodila mimo ostankov 
srednjeveškega obzidja, glavnih mestnih vrat, Michalovega stolpa, po Michalski in Venturski ulici. Ustavili 
se bomo pred Mozartovo palačo, kjer je slavni skladatelj kot otrok blestel na enem izmed svojih prvih 
koncertov. Videli bomo tudi sedež Academie Istropolitane, kjer je danes narodna univerzitetna knjižnica, 
ter palačo rodbine Keglevič, pri kateri je bil pogosto v gosteh Beethoven. Ogledali si bomo veličastno 
Martinovo katedralo, v kateri so v času turške zasedbe Budimpešte kronali ogrske kralje, ter pomahali 



 

 

maskotam mesta Schone Nazyji, Čumilu in ostalim. Popoldan bo možen izlet v vinorodno območje Malih 
Karpatov (doplačilo), kjer bomo v eni izmed vinarn okušali odlična slovaška vina, medtem pa prisluhnili 
razlagi o značilnostih slovaških vin. Sledila bo namestitev v hotelu in nočitev. 
2. DAN: BRATISLAVA – DUNAJ – LJUBLJANA / Nova Gorica 
Po zajtrku se bomo odpeljali do Dunaja. Sprehodili se bomo po središču mesta, mimo zimske palače 
Habsburžanov Hofburg, cesarske grobnice, do cerkve Sv. Štefana. Imeli bomo tudi nekaj prostega časa za 
samostojne oglede. Po ogledu se bomo odpravili proti Sloveniji, kamor bomo prispeli v poznih večernih 
urah. 
 

CENA: 100 EUR 
CENA VKLJUČUJE: prevoz s turističnim avtobusom po programu, cestnine, pristojbine in parkirnine, 1 x 
nočitev z zajtrkom v hotelu 3*, zunanji ogledi po programu, vodenje in organizacija potovanja. 
Doplačilo ob prijavi: Mali Karpati 15 EUR /osebo 
 

ADVENTNA BUDIMPEŠTA 
 
Odhod 13.12., 3 DNI 
1. dan: Nova Gorica / LJUBLJANA–BUDIMPEŠTA 
Zgodaj zjutraj odhod avtobusa iz Ljubljane. Možni vstopi v Celju, Slovenski Bistrici, Mariboru, Murski 
Soboti in nadaljevanje vožnje ob južni obali Blatnega jezera do Budimpešte. Prestolnica ob Donavi je 
zaradi svoje slikovite lege, veličastnih kraljevskih in cesarskih zgradb ter posebnega ozračja vselej 
privlačen turistični cilj. Budimpeštanski bregovi Donave in staro budimsko mesto so na Unescovem 
seznamu svetovne kulturne dediščine. Krožni ogled glavnih mestnih znamenitosti: razen elegantnih 
neorenesančnih stavb še občudovanje Opere, Parlamenta, Štefanove cerkve. Sprehod po Trgu herojev in 
po Vajda Hunyadijevem dvorcu ... Prosti čas za samostojne oglede ali nakupe na bogato založenih 
stojnicah. Nastanitev v hotelu. Za doplačilo priporočamo večerjo v čardi, značilni madžarski restavraciji, z 
glasbo, folkloro in pijačo. Prenočevanje. 
2. dan: BUDIMPEŠTA / zajtrk 
Po zajtrku ogled Grajskega hriba, kjer je Matjaževa cerkev, Ribiška trdnjava in grajska palača. 
Priporočamo plovbo pod čudovitimi mostovi Donave s kosilom (doplačilo). Panoramska vožnja na 
Citadelo, od koder je najlepši pogled na praznično prestolnico. Po ogledu se boste prepustili čarobnemu 
vzdušju na božičnem sejmu, ki se nahaja v srcu središča mesta, na trgu Vorosmarty. Prenočevanje. 
3. dan: BUDIMPEŠTA–TIHANY–LJUBLJANA / Nova Gorica / zajtrk 
Po zajtrku obisk zanimive centralne tržnice in sprehod po mondeni peš–ulici Váci. Odhod proti severni 
strani Blatnega jezera. Med potjo ogled Tihanyskega polotoka ter čas za sprehod do Andrejeve cerkve, od 
koder je lep pogled na Blatno jezero. Tihany je najprivlačnejši kraj ob Blatnem jezeru, slovi po svojih 
znamenitostih in po pokrajinski lepoti. Prostor je zaščiteno območje. Popoldne odhod proti domovini. 
Prihod v Ljubljano v poznih večernih urah. 
 

CENA: 204 EUR (najmanj 45 potnikov) / 234 EUR (30-44 potnikov) 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, prenočevanje s samopostrežnim zajtrkom z nastanitvijo v 
dvoposteljnih sobah v hotelu 3*, ogledi po programu, audioguide slušalke, vodenje, organizacija izleta. 
Doplačila ob prijavi: večerja v čardi z glasbo, folkloro in pijačo (ob prijavi najmanj 20 potnikov) 25 
EUR/osebo, plovba s kosilom pod mostovi Donave 23 EUR/osebo. 



 

 

PREDBOŽIČNI VATIKAN, RIM, NEAPELJ in POMPEJI – ODHOD 5.12.2019 
obisk božičnega sejma na rimskem trgu Navona, sprehod po neapeljski ulici San Gregorio Armeno 

 
1. DAN – SLOVENIJA – RIM, nočna vožnja 
Odhod v večernih urah, vstop na MP Vrtojba in nočna vožnja po italijanskih avtocestah proti Rimu. 
 
2. DAN - RIM – VATIKAN, večerja, nočitev 
Po prihodu v mesto ogled Vatikana, bazilike Sv. Petra in trga, ki ga krasi veličastno božično drevo. V 
popoldanskih urah ogled Angelskega gradu in Panteona, ki slovi po največji prosto stoječi kupoli na svetu. 
Očaralo vas bo bogastvo rimskih baročnih cerkva in palač, dan pa bomo zaključili na trgu Navona, ki velja 
za najbolj obiskan božični sejem v Italiji, kjer se boste lahko prepustili božičnimi vzdušju in obiskali bogato 
založene stojnice. Vožnja v hotel v okolici in večerja. 
 
3. DAN - VEZUV - POMPEJI – NEAPELJ, zajtrk, večerja, nočitev 
Po zajtrku ob primernih vremenskih razmerah vzpon na vulkan Vezuv, ki je uničil cvetoče mesto Pompeji. 
Sledi vožnja v Pompeje in ogled znamenitosti, ki prikazujejo živahno življenje tega mesta. Sledi vožnja v 
Neapelj in panoramski ogled znamenitosti, med katerimi izstopata grad in galerija Umberta I.. Obiskali 
bomo tudi znamenito ulico San Gregorio Armeno, ki slovi po božičnih figuricah, ki jih domačini izdelujejo 
iz voska, brona, plutovine in gline. Povratek v hotel in večerja. 
 
4. DAN - ANTIČNI RIM – SLOVENIJA, zajtrk 
Po zajtrku vožnja v Rim, kjer bomo oglede začeli z obiskom znamenitosti iz antičnih časov. Veličastni 
Kolosej, kjer so potekale največje prireditve tistega časa, dopolnjuje ogled Foruma Romanum, sledi 
sprehod do Španskega trga in Španskih stopnic. Prihod v Slovenijo je predviden v poznih večernih urah. 

 
CENA: od 199 EUR (najmanj 45 potnikov) 

 
Cena vključuje: avtobusni prevoz po programu, 2 x polpenzion v hotelu 3*, zunanje oglede po programu,    
spremstvo in organizacija potovanja. 
 
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO na posameznem avtobusu: med 35 in 44 potniki 30 EUR na 
osebo, med 25 in 34 potniki 50 EUR. 
 
MOŽNA DOPLAČILA OB PRIJAVI: enoposteljna soba 46 € (v primeru, da potuje 1 oseba je doplačilo 
obvezno in se obračuna ob prijavi) 
 
MOŽNA DOPLAČILA NA POTI:  

- Pompeji: arheološko najdišče 15 € + lokalno vodenje pribl. 5 - 8 € po osebi 
- prevoz na Vezuv 7 € 
- Vezuv 10 € 
- Vatikanski muzeji: 17 € (brez rezervacije vstopa) 
- Cena lokalnega prevoza po Rimu je pribl. 4 € 

Cene so informativne. 
POPUSTI: otroci 2-12 let v sobi z dvema odraslima osebama 10 %. 



 

 

ROMATIČNA TOSKANA – ODHOD 14.12. 
obisk božičnega sejma, ki v adventnem času krasi Firence s 55 hiškami - po vzoru tradicionalnega 

božičnega sejma v Heidelbergu 
 
1. DAN - SLOVENIJA - FIRENCE - MONTECATINI TERME, večerja, nočitev 
Odhod v zgodnjih jutranjih urah, vstop na MP Vrtojba in vožnja do toskanske prestolnice - Firenc. 
Srednjeveški in renesančni biser v adventnem času dobi praznično podobo, v kateri palače zasijejo v vsej 
svoji lepoti. Z ogledi srednjeveškega in renesančnega bisera bomo začeli ob cerkvi Santa Maria Novella in 
se od tam podali proti mestu: Piazza del Duomo s krstilnico in izjemno katedralo Santa Maria del Fiore, 
Giottov zvonik, Dantejeva rojstna hiša, cerkev Sv. Križa. Ustavili se bomo na trgu Piazza della Signoria, ki 
ga krasijo številne palače in spomeniki, si ogledali cerkev Orsanmichele, značilen primer florentinske 
gotike in se med stebriščem palače Uffizi sprehodili do Ponte Vecchia - znamenitega mostu, ki vas bo 
pripeljal do palače Pitti. Za najbolj radovedne velja vabilo na razgledno točko - Piazzale Michelangelo, od 
koder se odpre pogled na mesto, stolnico, cerkev Sv. Križa, zvonik in reko Arno, ki se lenobno vije skozi 
mesto. Prosti čas za obisk božičnega sejma, kjer so na voljo slaščice, okraski in obrtni izdelki iz različnih 
evropskih držav. Po ogledih vožnja v bližnji zdraviliški kraj Montecatini terme, nastanitev v hotelu in 
večerja. 
 
2. DAN - MONTECATINI TERME - LUCA - PISA – SLOVENIJA, zajtrk 
Po zajtrku vožnja v mesto Lucca. Ogled prikupnega srednjeveškega mestnega središča: cerkev Sv. 
Mihaela, stolnica Sv. Martina, trg na mestu nekdanjega rimskega amfiteatra in mestno obzidje. 
Nadaljevanje poti v Piso, svetovno znano mestece ob reki Arno. Njen simbol je 56 m visok poševni stolp, 
ki je zvonik bližnje katedrale. Ogled Trga čudes s katedralo, zvonikom in krstilnico. V poznih popoldanskih 
urah vrnitev v Slovenijo, kamor je predviden prihod v poznih večernih urah. 
 

CENA: od 119 EUR (najmanj 45 potnikov) 
 
Cena vključuje: avtobusni prevoz, polpenzion v hotelu 3* v Montecatini termah, oglede po programu,     
spremstvo in organizacijo potovanja. 
 
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO na posameznem avtobusu: med 35 in 44 potniki 20 EUR na 
osebo,  med 25 in 34 potniki 40 EUR na osebo. 
 
MOŽNA DOPLAČILA OB PRIJAVI: enoposteljna soba 24 € (v primeru, da potuje 1 oseba je doplačilo 
obvezno in se obračuna ob prijavi). 
 
MOŽNA DOPLAČILA NA POTI:  

- vstopnine v stolnico (zvonik in kupola) 8 € 
- krstilnico 4 € 
- Ostali muzeji in galerije od 3 € do 15 € 

 
Cene vstopnin so informativne. 
 
POPUSTI: otroci 2-12 let na dodatnem ležišču z dvema odraslima 10%. 


