SLOVAŠKA 3 dni

24.05. do 26.05.2019
1.dan :
Odhod v zgodnjih jutranjih urah iz vašega kraja. Peljali se bomo mimo Eisenstadta, Bratislave do
področja Malih Karpatov. V Modri si bomo ogledali ročno izdelavo keramike , po ogledu obisk
mesta Modra, ki je bilo nekoč poleg mesta Pezinok skoraj vodilno mesto na Slovaškem. Kosilo – ob
slovaškem golažu bomo poskusili še 5 vrst vrhunskega vina. Povzpeli se bomo do vznožja Malih
Karpatov, ki so vinorodno ter gozdno področje Slovaške in si ogledali najbolj znani slovaški grad
Červeny Kamen. Sledi namestitev v hotelu in večerja v tipični slovaški pivnici. Nočitev.
2.dan :
Zajtrk in vožnja do glavnega slovaškega zdraviliškega kraja Pieštany, katerega si bomo tudi
ogledali. Vode, ki tu prihajajo na površje imajo temperaturo 67-69 stopinj celzija. Prvi pomembni
lastniki toplic so bili člani madžarske fevdalne rodbine Erddody. Kosilo. Sledi vožnja do ena
najlepših vasi na Slovaškem - Čičmany. Osemsto let stara vas, obdana z gozdovi, je zgrajena iz
lesa. Nadaljujemo do Nitre, nekoč središča veliko moravskega imperija. Sledi ogled mesta – Grajski
grič je nedvomno največja mestna znamenitost. Večerja v tipični krčmi z glasbo/tipične jedi.Nočitev.
3.dan :
Po zajtrku vožnja proti Nežiderskemu jezeru do kraja Eisenstadt - ogledali si bomo mogočni
baročni dvorec Esterhazy in tamkajšnjo cerkev, v kateri se nahajajo posmrtni ostanki skladatelja
Hydna. Družina Esterhazy je nekoč veljala za pomembno plemiško družino na Gradiščanskem. Le
nekaj kilometrov dalje . se bomo v kraju Morbisch vkrcali na turistično ladjo. Med plovbo bomo ob
spremljavi harmonikaša postreženi s poznim kosilom in vinom v neomejenih količinah. Povratek
proti domu.

Cena strokovne ekskurzije za nečlane :



275 EUR min. 50 potnikov na avtobusu
295 EUR min 40 potnikov na avtobusu

Cena vključuje : avtobusni prevoz Edo Tours , 2 x namestitev z zajtrkom v hotelu 4 * v kraju Modra
in 3 * v kraju Nitra , 3 x kosilo, 2 x večerjo , plovbo z ladjico 3 dan, vstopnino v grad Červeny
Kamen, degustacijo vin , vstopnino v vas Čičmany, vstopnino v dvorec Esterhazy, vodenje ,
organizacijo izleta in ddv.
Doplačilo po želji :




Zavarovanje Coris 4,10€
Odpovedni riziko 11,20 €
Enoposteljna soba 58 €
ŽELIMO VAM PRIJETNO POTOVANJE !

