ZAGOTOVLJENI IZLETI Z ODHODI IZ NOVE GORICE

BISERI DONAVE - Odhod 26.10., 3 dni
Od 254 EUR na osebo
1. dan: LJUBLJANA–DUNAJ–BRATISLAVA/ večerja
Zjutraj odhod sodobnega, turističnega avtobusa iz Ljubljane. Vožnja proti Dunaju. Ogled letne rezidence
Habsburžanov, sprehod po parku in vrtovih z veličastno Glorietto ter ogled zunanjosti dvorca
Schönbrunn. Orientacijski avtobusni ogled avstrijske prestolnice po dunajskem Ringu okrog katerega se
nizajo mogočne stavbe: Belveder, znamenita dunajska opera, Mestni park, umetnostno zgodovinski in
naravoslovni muzej, Parlament, Mestna hiša, Borza, Uranija … Sprehod po središču mesta: od
spomenika Marije Terezije mimo zimske rezidence Habsburžanov Hofburga, cesarske grobnice do cerkve
Sv. Štefana. Vkrcanje na katamaran in vožnja po Donavi proti slovaški prestolnici. Po prihodu v Bratislavo
nastanitev, večerja in prenočevanje v hotelu.
2. dan: BRATISLAVA–BUDIMPEŠTA/ zajtrk, večerja, pijača
Zajtrk in ogled mesta: vzpon na grajski grič, kjer je bratislavski grad, glavni trg z ostanki srednjeveškega
obzidja in mestnih vrat. Vožnja okoli Slavina, monumentalnega spomenika padlih v 2. svetovni vojni.
Nadaljevanje ogleda prestolnice Slovaške z Michalovim stolpom, s sprehodom 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 boste tudi sedež Academie Istropolitane, njen ustanovitelj je bil kralj
Matija Korvin, danes pa ima tu sedež Fakultete umetnosti, ter palačo rodbine Keglevič pri katerih je bil
pogosto v gosteh sam Beethoven. Veličastna Martinova katedrala, v kateri so v času turške zasedbe
Budimpešte kronali ogrske kralje. Avtobusna vožnja v Budimpešto. Zvečer plovba pod čudovitimi
mostovi Budimpešte z večerjo in pijačo vožnja na Citadelo, od koder je najlepši razgled na razsvetljeno
prestolnico. Nočitev v hotelu.
3. dan: BUDIMPEŠTA–LJUBLJANA/ zajtrk
Po zajtrku krožni ogled glavnega mesta Madžarske: Opera, Trg herojev, Mestni park, Vajda Hunyadijev
dvorec, Štefanova cerkev. Obisk Budima, grajskega hriba kjer je Kraljeva palača, Matjaževa cerkev in
Ribiška utrdba. Popoldan odhod proti zahodni obali Panonskega morja. Med potjo ogled tihanyskega
polotoka s čudovitim pogledom na jezero in okolico. Tihany je najprivlačnejši kraj ob Blatnem jezeru,
slovi po svojih znamenitostih in je zaščiteno območje. Nadaljevanje poti proti Ljubljani, prihod v poznih
urah.
Vključeno: avtobusni prevoz iz Nove Gorice, plovba na relaciji Dunaj – Bratislava, 1 x pol penzion v htl 3*
v Bratislavi, 1 x nz v hotelu 3* v Budimpešti, plovba z ladjico in večerjo v Budimpešti, ogledi po
programu, vodenje in organizacija izleta.
Doplačilo z manjšo skupino 30 EUR na osebo.

ZLATA PRAGA - Odhod 26.10., 3 dni
Od 173 EUR na osebo
»Zlata Praga«, v svoji oker barvi se mnoge zgradbe v mestu svetijo kot zlato. Prepričajte se sami!
1. dan: LJUBLJANA–BRNO–PRAGA
Ob 4.00 odhod avtobusa iz Ljubljane. Vožnja mimo Dunaja proti Brnu. Sprehod po starem mestu »srca
Moravske«, kjer je živahna mešanica zgodovinskega okolja s sodobnim življenjskim slogom. Nad mestom
se dviga trdnjava Špilberk, eden glavnih označevalcev mesta. Ogled pivovarne Starobrno (doplačilo).
Nadaljevanje poti v Prago. Za doplačilo večerja v značilni češki pivnici. Prenočevanje v hotelu.
2. dan: PRAGA / zajtrk
Zajtrk in ogled grajskega kompleksa Hradčanov (po Guinessovi knjigi rekordov največji grad na svetu) s
kraljevo palačo, katedralo Sv. Vida, s stolpom Daliborka ter znamenito Zlato ulico. Za doplačilo
križarjenje z ladjico pod mostovi Vltave z aperitivom in samopostrežnim kosilom. Popoldne ogled
znamenitosti več kot tisoč let stare prestolnice tudi Karlovega mostu, ki so ga zgradili leta 1367. Most je
okrašen s kipi svetnikov, med njimi je tudi Sv. Janez Nepomuk, ki so ga prav s tega mostu vrgli v Vltavo. V
starem mestu je gotovo najimenitnejši Staromestni trg s Staro mestno hišo in njeno astronomsko uro iz
15. st., s spomenikom Jana Husa in z mnogimi drugimi pomembnimi palačami in cerkvami. Vaclavske
namesti, so kraj, kjer mestno srce najmočneje utripa. V dogovoru z vodnikom možnost obiska katere od
znanih pivnic, kot so v “U Fleku, U Kaliha, UMedvidku”, kjer točijo odlično češko pivo Staropramen ali
Branik ali pa milejšega Budvara. Prenočevanje.
3. dan: PRAGA–ČEŠKY KRUMLOV–LJUBLJANA / zajtrk
Po zajtrku prosto za samostojno raziskovanje Prage. Odhod proti mestu Češky Krumlov ob Vltavi, kjer je
drugi največji grad na Češkem. Sprehod po slikovitem srednjeveškem trgu in prosto. Po prostem času za
zapravljanje zadnjih kron vožnja proti domovini. Prihod v Ljubljano v večernih urah.
Vključeno: avtobusni prevoz iz Nove Gorice, 2 x nočitev z zajtrkom v htl 3* v Pragi, ogledi po programu,
vodenje in organizacija izleta.
Doplačilo za manjšo skupino 25 EUR.
Doplačila po želji ob prijavi: križarjenje po Vltavi z aperitivom in samopostrežnim kosilom 22 EUR,
večerja v češki pivnici z vrčem piva 20 EUR, ogled pivovarne 8 EUR.

KO ZADIŠI PO DUNAJU – Odhod 31.10., 2 dni
Od 130 EUR na osebo
Poslušanje glasbe velikih avstrijskih mojstrov, sladkanje s svetovno znanimi Mozartovimi kroglicami
ali znamenito ˝saherco˝...privoščite si oboje, zaslužite si!
1. dan: LJUBLJANA–DUNAJ
Odhod avtobusa z obračališča mestnega prometa na Dolgem mostu v Ljubljani ob 6.00. Vstopi možni v
Celju in Mariboru. Vožnja po avtocesti do avstrijske prestolnice – Dunaja. Orientacijski avtobusni ogled
mesta: znamenita dunajska opera, bivši cesarski dvor Hofburg, umetnostnozgodovinski in naravoslovni
muzej, Parlament, Mestna hiša, Borza … Sprehod po središču mesta: spomenik Marije Terezije mimo
Hofburga, cesarske grobnice do cerkve Sv. Štefana. Nekaj prostega časa za samostojno odkrivanje mesta,
lahko si tudi privoščite znamenito torto Sacher ali pa jo kupite in odnesete domov. Nastanitev v hotelu.
Zvečer možnost večerje (doplačilo) v eni od dunajskih restavracij v središču mesta, kjer vam bodo
postregli s tradicionalnim dunajskim zrezkom. Vrnitev v hotel in prenočevanje.
2. dan: DUNAJ–LJUBLJANA / zajtrk
Po zajtrku se boste zapeljali do dvorca Belvedere in kompleksa stavb dunajskega arhitekta
Hundertwasserja. Vožnja do Donavskega stolpa, za doplačilo se boste povzpeli na 150 m in občudovali
Dunaj s ptičje perspektive. Prosto za samostojno raziskovanje mesta. Popoldan vožnja do letne
rezidence Habsburžanov. Po želji ogled priprave pravega dunajskega jabolčnega zavitka (doplačilo).
Sprehod po parku in vrtovih z veličastno Glorietto ter ogled notranjosti baročnega dvorca Schönbrunn
ali ogled najstarejšega živalskega vrta na svetu (doplačilo). Vožnja proti domu, s prihodom v Ljubljano
pozno zvečer.
Vključeno: Avtobusni prevoz iz Nove Gorice, 1 x nočitev z zajtrkom, ogledi po programu, vodenje in
organizacija izleta.
Doplačilo za manjšo skupino 25 EUR.
Doplačila po želji ob prijavi: dvorec Schonbrunn 17,50 EUR, ogled priprave jabolčnega zavitka in
pokušina 12 EUR, večerja 25 EUR. Vstopnine vodniku cca 30 EUR.

VIKEND V BUDIMPEŠTI - Odhod 31.10., 2 dni
Od 110 EUR na osebo
VRHUNCI POTOVANJA: Donava s svojimi čudovitimi mostovi tudi kulturno ločuje Budim in Pešto.
Obiskovalci dobijo v Budimpešti občutek, kot če bi se resnično sprehajali skozi čas.
1. dan: (KP, NG)–LJUBLJANA–BUDIMPEŠTA
Zgodaj zjutraj odhod avtobusa iz Ljubljane. 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. Po prihodu obisk zanimive
centralne tržnice in sprehod po mondeni peš ulici Váci. Krožni ogled glavnih mestnih znamenitosti: poleg
elegantnih neorenesančnih stavb še občudovanje Opere, Parlamenta. Sprehod po Trgu herojev in po
Vajda Hunyadijevem dvorcu, ogled notranjosti Štefanove cerkve. Nastanitev v hotelu. Za doplačilo
priporočamo večerjo v čardi, značilni madžarski restavraciji, z glasbo, folkloro in pijačo ter panoramsko
vožnjo na Citadelo, od koder je najlepši pogled na razsvetljeno prestolnico. Prenočevanje.
2. dan: BUDIMPEŠTA–TIHANY–LJUBLJANA–(KP, NG) / zajtrk
Po samopostrežnem zajtrku ogled Grajskega hriba. Za doplačilo plovba pod čudovitimi Donave s
kozarcem penine. Odhod proti severni strani Blatnega jezera. Med potjo ogled tihanyskega polotoka s
pogledom na “madžarsko morje” in okolico. 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.
VKLJUČENO: Avtobusni prevoz iz Nove Gorice, 1 x nočitev z zajtrkom v htl 3* v Budimpešti, ogledi po
programu, vodenje in organizacija izleta.
Doplačilo za manjšo skupino 20 EUR.
Doplačila po želji ob prijavi: plovba po Donavi s kozarcem penine 15 EUR, večerja v čardi s folkloro in
pijačo ter panoramska vožnja na Citadello 25 EUR

