CVETLIČNI IZLET
NEDELJSKI BOLŠJAK IN SIVKIN FESTIVAL
NA MADŽARSKEM
26.6.2022

OPIS IZLETA
V mesecu juniju je na Madžarskem sivki posvečenih več festivalov. Najznamenitejši poteka v
Tihanyu in v njegovi okolici. Sprva se bomo ustavili v majhni vasici v zaledju Blatnega jezera in se
sprehodili po enem najbolj markantnih madžarskih bolšjih sejmov, ki velja hkrati tudi za ekološko
tržnico. Tu bodo na svoj račun prišli ljubitelji starin, gurmani in vsi, ki bi si želeli kupiti blaga
lokalnih ustvarjalcev. Prodaja se staro pohištvo, žganje, domač kruh, pecivo, keramika, obleke in
še marsikaj drugega. Pot bomo nadaljevali do Tihanya, kjer si bomo ogledali sivkin muzej in
izdelavo sivkinih kozmetičnih pripravkov. Sledil bo prosti čas za kosilo, sprehod po mestu in za
nakupe. Pot bomo nadaljevali do čudovitega sivkinega polja, kjer bo možno nabrati sivko za
domov. V neposredni bližini si bomo v majhni vasici ogledali še enega najlepših vrtov v regiji majhen privatni vrt, urejen okrog 180 let stare kmečke hiše. Na svoj račun bodo prišli tudi ljubitelji
preprog, saj se lastnica vrta ukvarja tudi s prodajo eksotičnih nomadskih tepihov iz Vzhoda.
Za konec pa si bomo privoščili nekaj sladkega, v lokalu, ki ne slovi le po mojstrskih specialitetah,
ampak tudi po čudovitem vintage ambientu. Domov bomo prispeli v večernih urah.
Število oseb

Cena

25 - 33

45,00 EUR

34 - 45

40,00 EUR

46 - 50

37,00 EUR

Minimalno število potnikov: 25 oseb
Prijave sprejemamo do 17.6. oz. do zapolnitve mest.
Plačilo je možno tudi z BON21.

CENA VKLJUČUJE
Prevoz, organizacijo, spremstvo vodnika, vstopnino, vodenje in darilce v muzeju sivke, vstopnino na
plantažo sivke (šopek za domov), ogled privatnega vrta, sladico v izbranem vintge lokalu.
V primeru zvišanja stroškov goriva in vstopnin si pridržujemo pravico do spremembe cen.
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