ADVENTNI IZLETI Z ODHODI IZ NOVE GORICE
(Mercator center Kromberk)
VRBSKO JEZERO IN CELOVEC
ODHOD: 11.12.2021
Odhod avtobusa ob 8.00 s parkirišča Dolgi most v Ljubljani. Vožnja proti Avstriji do Vrbskega jezera. Po
želji (doplačilo) se bomo lahko povzpeli na Pyramidenkogel stolp, s katerega je prekrasen pogled na
celotno Vrbsko jezero. Sledila bo vožnja do romarskega kraja Otok „Maria Wörth“, ki je najstarejša
krščanska naselbina na Koroškem, saj se omenja že leta 875. Ogled gotske cerkve, ki je zelo pomembno
vlogo odigrala v času karantanskih Slovencev in nadaljevanje vožnje do Celovca. Ogledali si bomo stari
del mesta s središčem Alter Platz in zmajev vodnjak Lindwurmbrunnen. Po ogledu bomo imeli prosto za
samostojne oglede in božično novoletne nakupe ali prigrizek na ulici. Pozno popoldne se bomo odpravili
proti Sloveniji, kamor bomo prispeli v nočnih urah.

CENA: 32 EUR na osebo
CENA NA OSEBO VKLJUČUJE: prevoz s turističnim avtobusom po programu, cestnine, pristojbine in
parkirnine, zunanje oglede po programu, turistično vodenje, organizacijo izleta in DDV.
MOŽNA DOPLAČILA: Pyramidenkogel 14 EUR, doplačilo pri udeležbi manj kot 40 oseb: 5 €, doplačilo pri
udeležbi manj kot 32 oseb: 10 €.

ADVENTNI ZAGREB
ODHODI: 4.12., 11.12.2021
Odhod iz Nove Gorice ob 07:50, vožnja proti Hrvaški. Po prihodu v Zagreb, ki spada med najlepša in
najbolj slikovita mesta v Srednji Evropi, si bomo ogledali glavne znamenitosti spodnjega in gornjega
mesta. Sledil bo sprehod po najdaljši zagrebški ulici do znamenitega trga Bana Jelačića. Pot nas bo vodila
do Markovega trga in cerkve Sv. Marka, simbola Zagreba, ter dalje do Banskih dvorov, kjer ima danes
svoje prostore hrvaška vlada. V predelu Kaptol si bomo ogledali mestno katedralo, ki velja za pravo
neogotsko lepotico. Sledil bo prosti čas za samostojno pohajkovanje po predbožičnem sejmu. Zvečer se
bomo odpravili proti domu, kamor bomo prispeli v nočnih urah.

CENA: 27 EUR na osebo
CENA NA OSEBO VKLJUČUJE: prevoz s turističnim avtobusom po programu, vse cestnine in parkirnine,
vodenje, organizacija potovanja in DDV.
MOŽNO DOPLAČILO: doplačilo pri udeležbi manj kot 40 oseb: 5 €, doplačilo pri udeležbi manj kot 32
oseb: 10 €.

ADVENTNI SALZBURG
ODHODI: 4.12., 18.12.2021
Odhod iz Nove Gorice ob 06:20 (Mercator center Kromberk), vožnja proti Avstriji. Vožnja po avtocesti do
Salzburga, Mozartovega rojstnega mesta. Sprehod po čarobnem mestnem jedru, kjer si bomo med
drugim ogledali Frančiškansko cerkev, mestno katedralo, opatijo Sv. Petra, Mozartovo rojstno hišo,
Rotovž, stari trg ... Po ogledu mesta bomo imeli dovolj prostega časa za samostojne oglede in božičnonovoletne nakupe ali za prigrizek na bogato obloženih prazničnih stojnicah. Pozno popoldne se bomo
odpravili proti domu, kamor bomo prispeli v nočnih urah.

CENA: 39 EUR na osebo
CENA NA OSEBO VKLJUČUJE: prevoz s turističnim avtobusom po programu, vse cestnine in parkirnine,
vodenje, organizacija potovanja in DDV.

ADVENTNI DUNAJ
ODHODI: 27.11., 18.12.2021
Odhod iz Nove Gorice ob 04:50, vožnja proti cesarskemu Dunaju. Najprej se bomo ustavili v Praterju, kjer
bo možnost ogleda voščenih lutk (doplačilo). Po kratkem postanku bomo nadaljevali pot do mestnega
jedra. Ogled prazničnega Dunaja bomo začeli pri Karlovi cerkvi, sprehodili se bomo mimo opere, po
Koroški ulici, mimo Kapucinske cerkve do katedrale sv. Štefana, Hofburga, Burgteatra, nove mestne hiše,
parlamenta in naravoslovno umetnostno - zgodovinskega muzeja. Seveda se bomo ustavili tudi na
stojnicah, kjer bomo imeli prosto za božično-novoletne nakupe ali za prigrizek na ulici. Pozno popoldne
se bomo odpravili nazaj proti domu, kamor bomo prispeli v nočnih urah.

CENA: 45 EUR na osebo
CENA NA OSEBO VKLJUČUJE: prevoz s turističnim avtobusom po programu, vse cestnine in parkirnine,
vodenje, organizacija potovanja in DDV.
MOŽNO DOPLAČILO: Muzej voščenih lutk 19 €.

ADVENTNA BUDIMPEŠTA
ODHODI: 27.11., 18.12.2021
Odhod iz Nove Gorice ob 02:50. Vožnja proti madžarski prestolnici, kamor bomo prispeli v dopoldanskih
urah. Z avtobusom in peš si bomo ogledali veličastni Trg herojev, ki so ga zgradili za tisočo obletnico
prihoda Madžarov v Evropo, državno opero, parlament in cerkev sv. Štefana s slavno sveto roko. Čas bo
tudi za samostojne sprehode po elegantni ulici Vaci, kosilo ali nakupe. Popoldan bo čas za ogled
Budimpešte z druge perspektive; ponujamo vam možnost, da se podate na vožnjo z ladjico po Donavi
(doplačilo). Proti večeru se bomo odpravili proti domu, kamor bomo predvidoma prispeli okrog polnoči.

CENA: 49 EUR na osebo
CENA NA OSEBO VKLJUČUJE: prevoz s turističnim avtobusom po programu, vse cestnine in parkirnine,
vodenje, organizacija potovanja in DDV.
MOŽNO DOPLAČILO: vožnja z ladjico 12 EUR.
VELJA ZA VSE IZLETE - Obvezno doplačilo pri udeležbi manj kot 40 oseb: 5 €, doplačilo pri udeležbi
manj kot 32 oseb: 10 €.

