PREDBOŽIČNI IZLET NA MADŽARSKO
GÖDÖLLŐ IN BUDIMPEŠTA
17. DECEMBER 2022

OPIS IZLETA
Zgodaj zjutraj se bomo odpravili proti mestecu Gödöllő, ki se nahaja 30 km vzhodno od
Budimpešte. Gödöllő slovi po največji baročni palači na Madžarskem, kjer sta več mescev
na leto preživljala cesar Franc Jožef in njegova žena Sisi. Dvorec je bil njun najljubši kraj za
počitek, kjer je cesarica okoli sebe zbirala aristokracijo, prirejala konjske dirke, love, za
sprostitev pa brala v svoji čitalnici ali se sprehajala po vrtu. Danes je dvorec muzej, ki si ga
boste po želji lahko ogledali, na dan našega prihoda pa se bo v slavnostni dvorani možno
tudi srečati s cesarico Sisi. Poleg palače mestece slovi še po božični hiši, ki je svoja vrata
prvič odprla leta 1999. Božična hiša je s svojo več kot 20-letno tradicijo prerasla v pravo
turistično atrakcijo, ki si jo bomo ogledali tudi mi. V njej so na ogled praznično okrašeni
prostori, pri čemer je okraske ter drugo dekoracijo možno tudi kupiti. Pot bomo nadaljevali
do Budimpešte. Peljali se bomo mimo parka Városliget in naredili kratek foto postanek na
Trgu herojev. Sledila bo vožnja do bazilike sv. Štefana in sprehod čez Trg svobode do Trga
Vörösmarty, kjer se decembra odvija sloviti božični sejem. Dovolj bo časa za samostojno
raziskovanje in kosilo. Nakupe bo možno opraviti tako na stojnicah kot na sloviti
nakupovalni ulici Váci. Na marsikateri stojnici bodo svoje izdelke prodajali številni rokodelci
in umetniki, in najverjetneje se bo tudi pod vašo božično jelko znašlo kakšno čudovito
darilce iz Budimpešte. Po želji se bo možno ob koncu dneva zapeljati še z ladjico po
Donavi in si ogledati v večernih urah razsvetljeno Budimpešto. Domov se bomo vrnili v
večernih urah.
Cena izleta pri min. 46 osebah: 40,00 EUR/osebo Popust za otroke: 20 % končne cene
Doplačilo za manjšo skupino (32-45 potnikov): 12,00 EUR/osebo

CENA VKLJUČUJE
Prevoz, organizacijo, vodenje, ogled božične hiše.
Doplačilo po želji: 11,00 EUR (vstopnina v dvorec v Gödöllő),
19,00 EUR (večerna vožnja z ladjico po Donavi)
V primeru zvišanja stroškov goriva in vstopnin si pridržujemo pravico do spremembe cene.
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