BLATNO JEZERO, BUDIMPEŠTA, VOJVODINA IN SLAVONIJA

1. dan
Odhod avtobusa v jutranjih urah iz iz dogovorjenega mesta ter prehod meje z Madžarsko v Dolgi vasi. Z
vmesnimi postanki bomo prispeli do obrobja Blatnega jezera, imenovanega tudi »Madžarsko morje«. Prvi
postanek bomo naredili v mestu Keszthely, kjer se nahaja znameniti dvorec družine Festetics. Ime mu je dal
grof Gyorgy Festetics, podpornik znanosti in umetnosti, ki je v Keszthelyju konec 18. stoletja ustanovil prvo
agronomsko fakulteto v Evropi. Po želji ob doplačilu si bomo ogledali notranjost. Nadaljevanje vožnje po
severni strani jezera po vinorodni pokrajini Badascony do mesteca Tihany, ki je zanimiv in slikovit polotok s
cerkvijo, kjer je pokopan madžarski kralj Andrej. Nekaj prostega a časa si bomo vzeli za sprehod po
slikovitem turističnem mestecu, nato se bomo s trajektom zapeljali čez jezersko ožino na južni del.
Postanek v Siofoku, največjem mestu ob jezeru. Namestitev v hotel v okolici jezera. Večerja. Nočitev.
2. dan
Po zajtrku se bomo odpravili 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 krožni ogled glavnih mestnih znamenitosti: Nep stadion, Trg herojev, Narodna galerija, cerkev sv.
Štefana, zahodni kolodvor, parlament. Sprehod po mondeni peš ulici Váci in nekaj prostega časa za nakupe.
Čas za kosilo v tradicionalni madžarski čardi z glasbo in folklornim programom. Popoldan vzpon na grajski
grič do Ribiške utrdbe in Matijeve cerkve. Nato vzpon do trdnjave Citadella, od koder je lep razgled na
mesto. Vožnja do hotela, večerja in nočitev.
3. dan
Po zajtrku bomo zapustili hotel in se napotili proti Srbiji, v pokrajino Vojvodina. Prvi postanek bo v kraju
Kelebija tik ob meji z Madžarsko. Obiskali bomo kobilarno Kelebija, kjer vzgajajo lipicance. Predstavili nam
bodo njihovo delo, jezdili bomo konje in se popeljali po posestvu s posebno kočijo - fijakerjem. Postanek v
Subotici, drugem največjem mestu v Vojvodini. Je multietnično, kulturno, izobraževalno in politično
središče vojvodinskih Madžarov, ki predstavljajo približno tretjino prebivalstva, ob njih pa so večje etnične
skupine še Srbi, Bunjevci in Hrvati. Subotica je zagotovo eno najbolj fotogeničnih srbskih mest zahvaljujoč
izjemno ohranjenemu secesijskemu mestnemu jedru, kjer med slikovitimi zgradbami izstopa mestna hiša s
76 metrov visokim stolpom. Popoldan namestitev v hotel in osvežitev. Na večerjo se bomo odpravili v
okolico Paličkega jezera, na Salaš Jelen. Pripravili nam bodo tradicionalne jedi, ob zvokih tamburašev pa se
bomo družili še v večer. Povratek v hotel in nočitev.
4. dan
Po zajtrku bomo zapustili hotel in se odpeljali v do Paličkega jezera. Sledi sprehod ob jezeru z razkošnimi
vilami in parkom. Čas za kavico. Vožnja do Paličkih vinogradov, do vinarije, ki nosi ime po Subotičkem

pevcu starogradskih pesmi Zvonku Bogdanu. Predstavitev vinarije in degustacija vin. Vožnja proti Hrvaški
meji do Osijeka, ki je upravno in gospodarsko središče Slavonije ter sprehod po mestu. Pozno kosilo bomo
imeli v enem od slavonskih Etno sel. Povratek proti Sloveniji, prestop meje na Obrežju. Prihod domov v
zgodnjih jutranjih urah naslednjega dne.

CENA PROGRAMA: ODVISNA OD ŽELJA SKUPINE IN TERMINA IZVEDBE. ZA VEČ INORMACIJ
POKLIČITE NA 051668700 ALI PA POŠLJITE POVPRAŠEVANJE NA MAIL mmtours@siol.net

