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DONAVSKE PRESTOLNICE 
DUNAJ, BRATISLAVA IN BUDIMPEŠTA 

 
1. dan: 23.9.2017 odhod ob 7:00 uri 
Zjutraj odhod avtobusa in  vožnja proti  Dunaju. Ogled letne rezidence Habsburžanov, sprehod po parku in 

vrtovih z veličastno Glorietto ter ogled zunanjosti dvorca Schönbrunn. 
Orientacijski 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 pomenika Marije Terezije mimo zimske 
rezidence Habsburžanov − Hofburga, cesarske grobnice do cerkve Sv. Štefana. 

Kosilo in prosti čas. Vožnja proti slovaški prestolnici. Po prihodu v Bratislavo nastanitev, večerja, družabne 
aktivnosti in prenočevanje v hotelu. 

 
2. dan: 24.9.2017 
Zajtrk in ogled mesta: vzpon na grajski grič, kjer je bratislavski grad, glavni trg z ostanki srednjeveškega 
obzidja in mestnih vrat. Obisk Slavina, spomenika padlim v 2. sv. vojni. Nadaljevanje ogleda slovaške 
prestolnice z Michalovim stolpom in sprehodom po Michalski in 
Venturski ulici. Ustavili se boste pred Mozartovo palačo, kjer je slavni 
skladatelj kot otrok blestel  na enem izmed svojih prvih koncertov, 
videli boste tudi sedež Academie Istropolitane, kjer je danes narodna 
univerzitetna knjižnica, ter palačo rodbine Keglevič pri katerih je bil 
pogosto v gosteh sam Beethoven. Vstopili boste tudi v veličastno 
Martinovo katedralo, v kateri so v času turške zasedbe Budimpešte kronali ogrske kralje. Ogled boste končal 
pred zgradbo Redute, kjer je nekdaj stal kronski grič. Kosilo v mestu in vožnja v Budimpešto. Namestitev, čas 
za osvežitev in večerja v čardi. Druženje ob madžarski glasbi in folklori.. Nočitev v hotelu. 

 
3. dan: 25.9.2017 povratek do 23:00 ure 
Po zajtrku krožni ogled glavnega mesta Madžarske: Opera, Trg herojev, Mestni park,  Vaci ulica, 

Vajdahunyadijev dvorec, notranjost Štefanove cerkve. Obisk Budima, 
grajskega hriba, kjer je Kraljeva palača, Matjaževa cerkev in Ribiška utrdba. Po 
kosilu prosti čas v mestu. Pozno popoldan se odpravimo proti domu. Vožnja z 
vmesnimi postanki proti Celju s predvidenim povratkom v poznih večernih 
urah.   

 
Cena izleta: pri minimalni udeležbi 45 oseb je 269€ 

 
Cena vključuje: avtobusni prevoz z vključenimi cestninami in parkirninami, 1 x polpenzion in 1x nočitev z 
zajtkom v hotelih 3* v dvoposteljnih sobah, 1 x večerja v čardi, 3x kosilo, lokalne pristojbine, vse vstopnine 
po programu, strokovno vodenje, stroške organizacije izleta in DDV, strošek spremljevalcev 1/15 dijakov, 
dnevnice spremljevalcev, zavarovanje rizika odpovedi, zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini coris 
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