
 

 

BUDIMPEŠTA 
 
 
DATUM: 5.10. – 7.10.2016 
 
1.dan: LJUBLJANA – BUDIMPEŠTA              
Odhod v  jutranjih urah. Vožnja z udobnim turističnim avtobusom v smeri Madžarske. Panonski svet 
naše sosede bo kmalu popestrilo Blatno jezero in gričevnat svet Bakonskega gozda na njegovi severni 
strani. Potovanje se nadaljuje do Budimpešte. Predvidoma ob 10:00 prispemo do NARODNE 
GALERIJE, kjer si vzamemo predvidoma 2 uri časa za ogled. Nadaljujemo do Mathiasove cerkve in 
ribiške trdnjave – ogled in prosti čas za individualno osvežitev. Sprehodimo se do Madžarskega 
nacionalnega arhiva  – ogled zunanjosti in notranje avle. V popoldanskih urah ogled Etnografskega 
muzeja. Vožnja do hotela, nastanitev. Večerja, nočitev. 
2.dan: BUDIMPEŠTA         
Po zajtrku vožnja  do MADŽARSKEGA NARODNEGA MUZEJA.  Predvidoma ob 09:00 sledi čas za 
strokovni del  Po ogledu prosti čas za osvežitev. Popoldanske ure pa izkoristimo za ogled mestnih 
znamenitosti: TRG JUNAKOV, ŠTEFANOVA CERKEV,  PARLAMENT,… Sprehod po VACI ULICI.  
Nadaljujemo s strokovnim delom – ogled konservatorskih delavnic Oddelka za izobraževanje pod 
okriljem Akademije za likovno umetnost in Madžarskega narodnega muzeja.  Večerja v tipičnem 
lokalu »čarda« s folklornim programom.  Nočitev. 
3.dan: BUDIMPEŠTA – BLATNO JEZERO - LJUBLJANA                   
Po zajtrku predvidoma ob 09:00 uri še ogled Muzeja uporabne umetnosti. Približno  2 uri.  Vožnja v 
smeri baročnega mesta Szentendre in do bližnjega etnografskega muzeja na prostem.  Čas za ogled. 
Sledi vožnja do Blatnega jezera. Kratek postanek na Tihany.  Sprehod in čas za kavico. V popoldanskih 
urah pa že proti Sloveniji. Predviden prihod v večernih urah – v Ljubljano do 24.00 ure.  
 
CENA:   159,00 EUR PO OSEBI PRI UDELEŽBI NAJMANJ  45 OSEB 
              171,00 EUR PO OSEBI PRI UDELEŽBI NAJMANJ 40 OSEB 
              183,00 EUR PO  OSEBI PRI UDELEŽBI NAJMANJ 35 OSEB 
              195,00 EUR PO OSEBI PRI UDELEŽBI NAJMANJ 30 OSEB 
 
CENA VKLJUČUJE: Prevoz z udobnim turističnim avtobusom, nastanitev v dvoposteljnih sobah v 
hotelu***, 1x nočitev z zajtrkom,  1x večerja v čardi,  1x polpenzion, vstopnina v muzej na prostem, 
zunanji ogledi po programu, vodenje in organizacija  ekskurzije 
 

Doplačilo: dvigalo do Narodne galerije cca 200 HUF, vstopnine (za tiste brez ICOM ali DRS kartice) 



 

 

Vstopnine: Etnografski muzej, Muzej uporabne umetnosti, Narodna galerija – (brezplačno) 

                     Madžarski narodni muzej – (doplačilo 1200 HUF/na osebo) 

Doplačilo po želji: enoposteljna soba 40€, riziko odpovedi 16€ 

 

PRIJAVA:  

Ob prijavi plačilo 50,00 eur avansa na TR: SI 0215 0136 4084 706 (Eva Ilec) in pošljite popolni naslov 
za dostavo položnice na e-pošto: atelje.tekstil@pmpo.si. Končno plačilo 7 dni pred odhodom po 
položnicah, ki jih dobite po pošti. 

ROK PRIJAVE: 30.8.2016 

Natančne informacije o odhodu in natančnih vstopnih postajah v Ljubljani, Celju, Mariboru in 
Murski Soboti vam pošljemo septembra. 

 

INFORMACIJE:  

Tel.: 02 787 92 43  (Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož) 

E-pošta: atelje.tekstil@pmpo.si 
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