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PREDBOŽIČNA BRATISLAVA 
 

 
 
 
Datum izleta: po želji 

Program izleta:    

 
Jutranji odhod avtobusa z v naprej dogovorjenega mesta. Vožnja mimo Maribora v Avstrijo, nato po 

avtocesti mimo Dunaja proti Slovaški. Po prihodu v 
slovaško prestolnico bo sledil ogled glavnega trga z 
ostanki srednjeveškega obzidja in mestnih vrat. Ustavili 
se bomo pred Mozartovo palačo, kjer je slavni 
skladatelj kot otrok blestel na enem od svojih prvih 
koncertov, videli bomo tudi sedež Academie 
Istropolitane, kjer je danes narodna univerzitetna 
knjižnica ter palačo rodbine Keglevič, pri katerih je bil 
pogost gost Beethoven. Ogledali si bomo tudi 
zgradbo Redute, kjer je stal kronski grič, Martinovo 

katedralo, v kateri so v času turške zasedbe Budimpešte kronali ogrske kralje in se sprehodili po 
starem mestnem jedru, ki se skriva za dvojnim srednjeveškim obzidjem in si ogledali Michalov stolp in 
se sprehodili po Michalski in Venturski ulici. Nato se bomo povzpeli na stolp Ufo. Po ogledih prosto za 
sprehode po božično okrašenem mestnem središču, kjer si boste na slikovitih stojnicah* lahko privoščili 
topel napitek, se posladkali z lokalnimi dobrotami in kupili darilca. Pozno popoldan vrnitev proti domu, 
kamor je predviden prihod v večernih urah. 
 

 
Cena je od 49€ pri min. udeležbi 45/40 dijakov, od 53€ pri udeležbi vsaj 35/30 dijakov 

 
 
Cena vključuje:  
 

• prijavnino, 

• avtobusni prevoz po programu, 

• vstopnine stolp Ufo in spomenik Slavin, 

• zunanji ogledi po programu, 

• strokovno vodenje, organizacijo, DDV, 

• strošek spremljevalcev 1/15 dijakov. 
 
 
Možna doplačila (po želji in ob prijavi): 
 

• zdravstveno zavarovanje z asistenco Coris (5€ pri sklenitvi zavarovanja več kot 7 oseb), 

• priporočamo zavarovanje rizika odpovedi v primeru bolezni (3€). 
 
* božične stojnice bodo/ne bodo glede na epidemiološko sliko Covid-19 in priporočila lokalnih pristojnih 
institucij. 
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