
 

POSEBNA PONUDBA ZA GCC 
BUDIMPEŠTA - BRATISLAVA IN DUNAJ 

odhod: 23.9.2017 ali po dogovoru 
 

 
• obisk treh čudovitih srednjeevropskih prestolnic na enem izletu 

• obisk tradicionalne čarde 

• vožnja s katamaranom po Donavi 

 
1. DAN SLOVENIJA – BUDIMPEŠTA                                                                                                                               
V  jutranjih urah (05:00) odhod iz Slovenije in vožnja z vmesnimi postanki proti Budimpešti. Po prihodu v madžarsko 
prestolnico se bomo najprej povzpeli na Citadelo, od koder je lep razgled na mesto, nato pa bo sledil avtobusni 
ogled znamenitosti: Trg junakov, Stadion, cerkev sv. Štefana, trg Herojev, Parlament, Margaretin otok … Kosilo lunch 
paket. Sledilo bo nekaj prostega časa na znameniti ulici Vaci, privoščili si bomo kavico z znamenito Doboš torto, 
nakupili spominke ali pa preprosto uživali v sprehodu na vrveža polni ulici. V popoldanskih urah bodo na vrsti še 
ogledi predela Budim s slikovitimi zgradbami, najprej si bomo ogledali Grajsko četrt, Matjaževo cerkev, Ribiško 
trdnjavo in Kraljevi grad. Sledila bo nastanitev v hotelu. Zvečer večerja v tipični madžarski čardi, kjer se bomo 
zabavali ob značilni madžarski hrani, pijači in ciganski glasbi. Večer bo popestril tudi folklorni nastop.  
2. DAN BUDIMPEŠTA – BRATISLAVA                                                                                                                 
Dopoldne slovo od mesta in vožnja proti Bratislavi. Po prihodu ogled simpatičnega srednjeveškega jedra:glavni trg 
s srednjeveškim obzidjem, Michalov stolp, stolnica Sv. Martina in Mozartova palača, kjer je imel slavni skladatelj 
enega prvih koncertov. Sprehodili se bomo tudi do bratislavskega gradu, ki dominira nad mestom, in obiskali 
monumentalni spomenik padlim v 2. svetovni vojni, Slavin. Večerja v restavraciji. Popoldne nekaj prostega časa za 
sprehode po simpatičnem mestnem središču in posedanje na živahnih mestnih ulicah. Sledi nastanitev v hotelu in 
večerja. Zvečer  najbolj "fensi šmensi" party. ELEGANT PARTY Be ready :) in obisk katerega izmed bratislavskih 
nočnih klubov, ki slovijo do odlični zabavi. 
3. DAN BRATISLAVA – DUNAJ                                                                                                                           
Dopoldne slovo od mesta in odhod proti Dunaju. Do avstrijske prestolnice se bomo popeljali kar po 
Donavi: v Bratislavi se bomo vkrcali na katamaran, sledi dobro uro dolga vožnja po mogočni Donavi do 



 

Dunaja. Izkrcali se bomo v mestnem središču - na Schwedenplatzu, nato pa se bomo sprehodili po središču 
Dunaja: mimo Židovske četrti in mogočne Štefanove katedrale do Hofburga in znamenite opere. Kosilo v 
restavraciji in nekaj prostega časa za posedanje v eni od mestnih kavarn in pokušino znamenite Sacher torte. Vožnja 
v hostel, namestitev in večerja. Zvečer pa nas bodo zabavali naši fantje na malo drugačni modni reviji ... Miiiiiss 
kosmatiiiih nooog!!! Nadaljujemo s flomastri in nepozabni PACKA PARTY je tu! 
ČETRTI DAN: DUNAJ-SLOVENIJA 
Zajtrk in novim doživetjem na proti. Obiskali bomo mogočno palačo Schönbrunn, ki velja za najbolj obiskano 
dunajsko turistično znamenitost. Sprehod skozi veličasten park in ogled mogočne palače, ki nam bo približal življenje 
Habsburžanov.  Kosilo v restavraciji in nekaj prostega časa.  Kosilo. Nadaljevali bomo z vožnjo mimo 252 m visokega 
Donavskega stolpa, najvišje zgradbe v Avstriji, mimo Uno Citya do zabaviščnega parka Prater, kjer stoji mogočno 
Veliko kolo. Za konec se bomo zapeljali še do nenavadne hiše Hundertwasser, nato pa nadaljevali proti domu, kamor 
bomo prispeli v poznih večernih urah. 
 
 

CENA (na osebo):  min 45 potnikov  299 € (vse velja za 51 sedežne avtobuse) 
                                  min 35 potnikov 329 € 
  CENA VKLJUČUJE: 

 avtobusne prevoze po programu,  

 dva  polpenziona in ena nočitev z zajtrkom v mladinskem hotelu/hotelu ((več-posteljne sobe za 
dijake), 

 večerja v čardi, 

 1x lunch paket, 3x kosilo v restavraciji, 

 vožnja s katamaranom na relaciji Bratislava – Dunaj, 

 vstopnina v dvorec Schonbrunn (mala tura), 

 dodatno zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini, 

 riziko odpovedi, 

 zunanje oglede po programu,  

 dnevnice spremljevalcev,  

 vse tematske zabave in Palmijadino animacijo, 

 vodenje in organizacijo izleta. 

 
PALMIJADINO DARILO ZA DIJAKE GIMNAZIJE CELJE - CENTER: PALMIJADINA MAJČKA ZA VSE!!!!!  

Možnost obročnega odplačevanja po položnicah, brez stroškov.  10 % vrednosti programa je 

možno poravnati 15 dni po izvedbi programa. 

Splošni pogoji in navodila za potovanje TA PALME so sestavni del tega programa in jih najdete v vseh naših 

agencijah in na internetnem naslovu: www.palma.si 

http://www.palma.si/

