
 

 

Budimpešta, Blatno jezero & opatija Zirc 
 
Ponujamo Vam, da se odpravite z nami na spoznavanje naše sosednje dežele, ki se 
ponaša z zelo zanimivo in starodavno zgodovino. Obiščite njihovo najbolj ugledno 
zgodivnsko knjižnico v opatiji Zirc, Nacioanalno knjižnico na grajskem griču v Budimpešti 
ter spoznajte madžarsko kulinariko in običaje. 

 

    
Rezerviraj 

Prvi dan 

Odhod avtobusa iz dogovorjenega mesta v Kranju/Radovljici ob 16.00. Vožnja mimo 
Prekmurja, Blatnega jezera do madžarske metropole. Namestitev v hotelu in nočitev. 
  

Drugi dan 

Po poznem zajtrku se bomo odpravili na strokovne ogled. Predvidoma bomo obiskali 
Nacionalno knjižnico na Grajskem griču. Sledili bodo ogledi grajskega griča. Sprehodili se 
bomo do predsedniške palače, če bo mogoče bomo opazovali menjavo straže in nadaljevali 
mimo garnizije, do cerkve sv. Matjaža, ki je bila dolga leta kronska cerkev ogrskega 
kraljestva. Mimo slavnega hotela Hilton se sprehodimo do slikovite Ribiške trdnjave in do 
stopnic od koder se nam odpre sijajna panorama na parlament in Donavo. 
Kosilo. 
 
Popoldne si bomo ogledali glavne mestne znamenitosti: trg Herojev z veličastnim 
spomenikom in Vayahunydijevim dvorcem, nadaljevali po elegantni Andassyjevi aveniji do 
reke Donave, mimo parlamenta do ogromne Štefanove cerkve z nepozabno kupolo. Še 
sprehod do vladne palače in čas za samostojno raziskovanje utripa na slavni nakupovalni 
ulici Vaci. Oglede bomo končali, ko se zvečeri z vrhunsko panoramo na osvetljeno mesto iz 
slavne trdanjave Citadele. 
Večer bomo preživeli na etno večeru v eni izmed čard. 
Zvečer nas čaka spoznavanje madžarskih pesmi in plesa ter okusi prave madžarske kuhinje. 
Obiskali bomo tradicionalno madžarsko čardo. Seveda bo za dobro voljo poleg ciganskega 
ansambla poskrbela dobra madžarska kapljica. Nočitev, če bo ostalo kaj časa… 
 
 

 

http://www.goholidays.si/slo-goholidays/rezervacija2/?id_con=59


 

 

Tretji dan 

Po zajtrku bomo izkoristili priložnost in lepotico ob Donavi spoznali še med romantično 
panoramsko vožnjo z ladjico. Pluli bomo mimo znamenitega Margaretinega otoka, ki je prava 
zelena oaza v središču mesta, pod vsemi pomembnimi mostovi vse do novega dela mesta z 
novo stavbo filharmonije. Še skok do Citadele in spomenika svobode s čudovito panoramo 
ter že nadaljujemo proti Blatnemu jezeru. 

Najprej se ustavimo v cistercijanski opatiji Zirc, kjer hranijo eno najpomembnejših 
zgodovinskih zbirk v Srednji Evropi. Poleg knjižnice bomo obiskali še arboretum in opatijsko 
cerkev. 

Ustavili se bomo na polotoku Tihany na severni strani jezera, kjer stoji istoimenska vasica, ki 
je pravi muzej na prostem. Med ogledom vasice bomo spoznali tradicionalno balatonsko 
arhitekturo in obiskali boste lahko številne delavnice in prodajalne spominkov. Privoščili si 
bomo tudi pravi madžarski golaž, da se laže poslovimo od Madžarske. 
Čas za zadnje nakupe in počasi se bomo odpravili proti domu, kamor bomo prispeli v 
večernem času. 
 
Cena je preračunana za odhode iz Gorenjske.  

Cena vključuje: 

• prevoz po programu s turističnim avtobusom; 
• cestnine in parkirnine; 
• spremljevalca z ustrezno licenco; 
• organizacijo potovanja in DDV; 
• zunanje oglede po programu; 
• 2 x nočitev z zajtrkom v hotelu 3*** v dvoposteljnih sobah; 
• tradicionalno madžarsko večerjo s folklornim nastopom in živo glasbo ter neomejeno 

količino vina in brezalkoholne pijače, 
• panoramsko 1 urno vožnjo z ladjico; 
• 1 x kosilo turistični menu v Budimpešti, 
• madžarski golaž ob Blatnem jezeru, 
• vstopnino v knjižnico, arboretum in cerkev opatije Zirc, 
• ogled nacionalne knjižnice v Budimpešti. 

  

ŠTEVILO OSEB CENA NA OSEBO V € 

45 in več 189 

40 - 45 195 

35 - 39 205 

30 - 34 215 

 
Namestitev bo predvidoma organizirana v hotelu Benczur 3* 

 http://www.benczurhotelbudapest.com/; v centru mesta, ki je lociran v neposredni bližini Trga 

herojev in boemske židovske četrti. 

 

 

http://www.benczurhotelbudapest.com/


 

 

Možna doplačila: 

• Zavarovanje z asistenco v tujini  Coris 7 € na osebo pri minimalno 7 zavarovancih 

 

• Zavarovanje rizika odpovedi v primeru skupnega zavarovanja vsaj dveh oseb 5,6 €, v primeru 

zavarovanje 1 osebe pa 11 €.   Opozorilo  - vsi, ki uveljavljate riziko odpovedi morate celoten račun 

plačati do 12.9.2019 in sicer v enotnem znesku, ker  zavarovalnica krije, le znesek  iz enega računa in 

ne more biti delnih plačil in  ne različnih plačnikov (odpadejo prispevki sindikatov, knjižnice, …). 
 

• Enoposteljna soba 25€/osebo 

 

Plačilni pogoji: 

• Brez rizika odpovedi : 50 % avansa se plača do 9.9.2019,  preostanek  do 20.9.2019.  
• Z rizikom odpovedi  plačilo celotnega računa  do 12.9.2019 

 

  

 

Prijave do  30.8.2019 na e naslov: dbibliotekarjevg@gmail.com, agencija nam bo nato 

izstavila račune, z vsemi potrebnimi podatki za plačilo avansa in  celotnega računa.  

 
 


