
 

 

 
 
 
 
 

OBVESTILO POTNIKOM  PRED ODHODOM 

BUDIMPEŠTA IN BRATISLAVA 
 

Spoštovane  potnice in spoštovani potniki! 
 
Z veseljem se vam oglašamo in veselimo druženja z vami, ki bo v času od 3.-5.4.2018. Skupaj se bomo odpravili 
na tridnevno strokovno ekskurzijo na Madžarsko in Slovaško. Pred odhodom dovolite, da vas seznanimo še z 
nekaterimi podrobnosti: 
 

VSTOPNE POSTAJE IN URE ODHODA AVTOBUSA: torek, 3.4.2018 
- MARIBOR (PROMETNA ŠOLA) ob 6.00 uri. 

 
Prevoznik: IZLETNIK CELJE IN TAJHMAN TOURS. Potovali boste z udobnima turističnima avtobusoma sedežni ( 
61 sedežni BUS 1) in 49 sedežni (BUS 2), opremljenima s klimo, hladilnikom, videom, tv in cd-playerjem. 
 
Vaši vodnici na poti bosta Sandra Lorenci ( BUS 1) in Zdenka Krček ( BUS 2). 
 

Program potovanja: Vožnja  proti Madžarski. Po prihodu na Madžarsko, bomo nadaljevali ob južni strani 
Blatnega jezera mimo Siofoka proti madžarski prestolnici – Budimpešti. Najprej se bomo peljali do 
mednarodnega letališča Budimpešta. Sledi strokovni ogled letališča z  lokalnim vodnikom.  Ogledali si bomo 
najpomembnejše logistične točke (kontrolni stolp, hangerje, gasilsko brigado,…) in letališki muzej na prostem. 
Ogled bo trajal približno 3 ure.  Popoldan  se bomo odpravili na Citadello, z vrha katere se odpira krasen razgled 
nad mestom.  Reka Donava deli mesto na dva dela: mlajši Budim in starejšo, ravninsko Pešto. Sledila bo vožnja 
preko Elizabetinega mostu v osrčje madžarske prestolnice. Naredili bomo panoramsko vožnjo skozi mesto in si 
ogledali glavne mestne znamenitosti: stadion NEP, trg Junakov, dvorec Vajdahunjadi,  Štefanovo cerkev, 
parlament, verižni most. Pozno popoldne namestitev v hotel in krajša osvežitev. Večerja. Nočitev v hotelu. 
Drugi dan po zajtrku bomo z ladjico peljali po reki Donavi. Vožnja bo trajala 1 uro. Nato se bomo obiskali 
Železniški muzej, ki ima v svojih zbirkah številne modele železniških prevoznih sredstev. Zgodaj popoldne se 
bomo povzpeli še na Ribiško trdnjavo iz katere se nudi krasen razgled nad celim mestom. Občudovali bomo 
prečudovito Matjaževo ali kronsko cerkev,  trg z lepim kužnim znamenjem, lepe palače, ki obdajajo Budimski 
hrib, sprehodili se bomo pa tudi do gradu in grajskega kompleksa, ki je eden največjih v Evropi. Da boste začutili 
pravi mestni utrip se bomo sprehodili še po glavni mestni ulici – Vaci uci.   Popoldan vožnja v Győr. Namestitev 
v hotelu, večerja. Nočitev. Tretji dan po zajtrku vožnja do Bratislave. Ogled proizvodnje tovarne Volkswagen v 
Bratislavi. Sledi ogled glavnega mesta Slovaške. Ogledali si bomo nekaj glavnih mestnih znamenitosti: cerkev 
sv. Martina, kjer so nekoč kronali kralje, del obzidja z obrambnimi stolpi, slikoviti Glavni trg s staro mestno 
hišo, rotovž. Nekaj prostega časa. Po ogledih vožnja proti domu, kamor bomo prispeli  v  večernih urah. 
 
Na potovanju bomo nastanjeni v Budimpešti v  hotelu PEST INN BUDAPEST 3* na bazi polpenziona v 
večposteljnih sobah, v  Győru pa v hotelu RABA CITY CENTER 3* na bazi polpenziona v večposteljnih sobah. 
 
NEKAJ OSNOVNIH NAPOTKOV ZA POTOVANJE: 
- vljudno vas prosimo, da s seboj prinesete veljavni potni list ali osebno izkaznico, 
- uradna valuta na Madžarskem so forinti; 1 EUR = 310 HUF, na Slovaškem pa evri 
- z Madžarske in Slovaške kličete v Slovenijo: 00386 2 (41, 31, 51) in vašo želeno številko, v  obeh državah velja     
evrotarifa, ne pozabite na veliko dobre volje !!! 
 

VESELIMO SE SREČANJA Z VAMI IN VAM ŽELIMO PRIJETNO POTOVANJE! 
… NA VALOVIH NEPOZABNIH DOŽIVETIJ … 


