STROKOVNA EKSKURZIJA OBMOČNI ODBOR SVIZ PODRAVJA
BRATISLAVA Z GRADOVI - 24. - 25. 9. 2022

160 EUR
e-prijave na: slo-tours.si/sviz

PRIJAVE DO 31. 5. 2022 ALI DO ZAPOLNITVE MEST
PROGRAM POTOVANJA
1. dan: Odhod iz Maribora, vožnja mimo
Dunaja s postankom za okrepčilo in prihod v
Bratislavo. Krajša orientacijska predstavitev
Bratislave in sprehod ob nabrežju do
pristanišča na Donavi.
Vkrcali se bomo na ladjo in se popeljali na
panoramski ogled Bratislave. Med plovbo
po Donavi bomo uživali ob panoramskem
pogledu na mesto z rečne perspektive.
Sprehodili se bomo po ulicah mestnega
jedra, ki ga imenujejo tudi Korzo. Ogledali
si bomo ostanke mestnega obzidja, mestna
vrata, Mozartovo, Lisztovo in palačo družine
Keglevič. Mestne ulice so polne zgodovine,
restavracij, pivnic, uličnih umetnikov in
domiselnih kipov s svojo simboliko, ki se
nahajajo po ulicah Bratislave.

PONUDBA VKLJUČUJE
svoje idilične podobe je grad dobil svojo
“vlogo” v številnih filmskih uspešnicah.
Ogledali si bomo štiriindvajset bogato
opremljenih grajskih prostorov, se sprehodili
skozi salone, spalnice, sobe, jedilnico in
viteško dvorano. Opremljenost gradu v
slogu renesanse in secesije izraža moč in
vpliv takratnega plemstva. Zato je grad
simbol moči vsake od rodbin, ki je upravljala
z gradom. Ogled bomo nadaljevali v
grajskem podzemlju in spoznali za tiste čase
moderen obrambni sistem, ki je uspešno
ohranjal grad pred številnimi osvajalci.

Popeljali se bomo do mesta Devina in
istoimenskega gradu, ki ima za Slovake velik
simbolni in zgodovinski pomen. V ostankih
gradu vidijo korenine slovanskih narodov,
ki izhajajo iz nekdanje Velikomoravske
Naš prvi dan bomo zaključili s kosilom v slovanske države.
priljubljeni slovaški pivnici, kjer si bomo
privoščili izbran meni z vključenim kozarcem Grad Devin, ki je stoletja kljuboval različnim
piva ali pijačo po izbiri. Namestitev v hotelu osvajalcev je leta 1809 porušil Napoleon
in prosti čas za samostojne oglede, druženje in je v procesu obnove. Ogled gradu bomo
in spoznavanje večernega utripa Bratislave. izkoristili za izjemen panoramski razgled na
Donavo in sotočje z reko Moravo, ki meji med
2. dan: Po zajtrku se bomo popeljali na Avstrijo in Slovaško. Tukaj si bomo ogledali
Malo Karpatsko periferijo Bratislave do spomenik “Vrata svobode”, ki simbolizira
gradu “Rdeči kamen” (Červený Kameň) iz 13. slovaške žrtve neuspešnih prebegov meje v
stoletja, ki spada med najbolj ohranjene in času “železne zavese”.
reprezentativne gradove Slovaške.
Sledi kosilo v lokalni restavraciji in vožnja
Grad so poimenovali po kamnini rdečkaste proti Mariboru kamor bomo prispeli v
barve, ki je bil uporabljen pri gradnji. Zaradi večernih urah.
Zaradi rezervacije zadostnih kapacitet vljudno prosimo za pravočasno prijavo do 31. 5. 2022
oziroma zapolnitve mest. Morebitne omejitve pri prehrani sporočite ob prijavi.
SLOVAŠKA KUHINJA

ČERVENY KAMEN

GRAD DEVIN

• prevoz z udobnim avtobusom
• nočitev z zajtrkom v Bratislavi ***/****
hotel - bližina mestnega jedra
• svež prigrizek v Marché
• panoramsko vožnjo z ladjo po Donavi
• tradicionalno kosilo v slovaški pivnici
• pivo ali pijačo po izbiri ob kosilu
• vstopnino na grad Červeny Kamen
• vstopnino na grad Devin
• vsa potrebna lokalna vodenja
• kosilo pri Devinu - lokalna kuhinja
• dodatno nezgodno zavarovanje
• strokovno vodenje z licenco GZS
• organizacijo z DDV
V ponudbo smo vključili panoramsko vožnjo z ladjo
po Donavi, kjer si bomo ogledali Bratislavo z rečne
perspektive. Ponudba vsebuje obisk slovaške pivnice,
tradicionalni menu z vključenim lokalnim pivom.

Bratislava je za popotnike, tudi za tiste, ki so prvič v mestu,
izjemno obvladljiva. Zgodovinsko jedro leži med Mihaelovimi
vrati in Donavo. Popotnik se lahko ves čas orientira po
Bratislavskem gradu, ki je dobro viden. V Bratislavi smo
za vas že rezervirali hotel z lokacijo tik ob mestnem jedru
(okoli 200 m). Zato udeleženci ne bodo vezani na prevoz za
popolno doživetje živahnega večernega utripa Bratislave.

ZA ČLANE OO SVIZ-a

120 EUR

REDNA CENA

160 EUR

AKONTACIJA OB PRIJAVI

PIVOVARSKA TRADICIJA

Organizator potovanj je SLO Tours d.o.o. V primeru nižjih cen, se cena ponudbe ustrezno zniža.
Cena aranžmaja je zajamčena. Ponudba velja do zasedbe prostih mest.
Od 6. aprila se za vstop na Slovaško ukinjajo vsi COVID 19 ukrepi!
V primeru nezmožnosti izvedbe zaradi morebitnih COVID 19 omejitev zajamčeno vračilo.

50 EUR

UTRIP BRATISLAVE

info& rezervacije
031 244 111

booking@slo-tours.si

SLO Tours

