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Po poteh Cirila in Metoda 
7.-9.12.2017 

 
Letošnja decembrska ekskurzija nas bo vodila po poteh sv. Cirila in 
Metoda. Obiskali bomo Zalavar in Keszthely, kjer si bomo ogledali 

arheološke ostanke srednjeveške utrdbe Blatnograd, ki jo je leta 864 
ustanovil knez Pribina in kjer sta pod pokroviteljstvom kneza Koclja 

delovala sveta brata Ciril in Metod. Pot nas bo vodila do nekdanje 
madžarske prestolnice Szekesfehervar, kjer si bomo ogledali staro 

mestno jedro, arheološki muzej z izjemnimi arheološkimi najdbami in 
obiskali nekaj prelepih cerkva. Soboto zvečer bomo namenili sprehodu 

po božično okrašenih mestnih ulicah in se – bolj ali manj uspešno – 
upirali vabljivim ponudbam tradicionalnih izdelkov v tamkajšnjih 

trgovinah – ob vabljivem vonju kuhanega vina, cimetovih kolačev, čaja 
in še čem. 

Nazaj grede se bomo ustavili v mestu Sombotel (Szombathely) in si 
ogledali tamkajšnji arheološki muzej.  

 
1.DAN: Odhod avtobusa iz Ljubljane ob 7:00 in dalje vožnja mimo Maribora 
in Murske Sobote do krajev Zalavar in Keszthely. Tu si bomo ogledali nekaj 
znamenitosti, potem pa še vožnja do hotela, namestitev, večerja in nočitev. 
 
2.DAN: Po zajtrku se bomo zapeljali do kraja Szekesfehervar, nekdanje 
prestolnice Madžarske, kjer so včasih tudi kronali kralje. Tu si bomo najprej 
ogledali nekaj znamenitosti (zgodovinski center mesta, Štefanova bazilika, 
.......). Potem pa prost večer za oglede in sprehode po okrašenih ulicah in 
božično obloženih stojicah. Pozno zvečer povratek v hotel in nočitev. 
 
3.DAN: Po zajtrku odhod proti Sloveniji in postanek v mestu Sombotel 
(Szombathely) za gled arheološkega muzeja in bazilike ter vrnitev domov. 
Prihod v poznih večernih urah. 
 

CENA po osebi: 
min 40 potnikov min 35 potnikov min 30 potnikov 

149,00 Eur 159,00 Eur 172,00 Eur 
 
VKLJUČENO V CENI: prevoz s turističnim avtobusom na relaciji kot v 
programu, cestnine, takse, namestitev v dvoposteljni sobi v hotelu 4**** na 
bazi 1 x polpenzion (večerja in zajtrk) in 1 x nočitev z zajtrkom, zunanji 
ogledi, organizacija izleta, slovenski vodnik. 
 
DOPLAČILA OB PRIJAVI: enoposteljna soba - 48,00 Eur po osebi 
                                     zavarovanje rizika odpovedi – 10,48 Eur po osebi 
DOPLAČILA NA KRAJU SAMEM: vstopnine v muzeje  
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Pridržujemo si pravico do spremembe programa oziroma zaporedja ogledov, seveda v 
smislu boljše izvedbe le-tega ali zaradi nepredvidenih okoliščin na samem potovanju! 
 
 
Prijave sprejemamo do 15. novembra 2017 na  
 
petra.stipancic@dolenjskimuzej.si  ali tel. št. 07/ 373 11 32. 
 
 
 
 
Vplačila sprejemamo na: 
 
Slovensko muzejsko društvo 
Linhartov trg 1 
4240 Radovljica 
 
TRR (IBAN) odprt pri Banki Koper: Sl56 1010 0005 4924 014 
ID: 57442061 
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