Páratlan adventi páros
Zágráb és Ljubljana ünnepi fényei

· Európa legszebb adventi vására Zágrábban
· Cseppkőbarlang és sziklába ágyazott vár
· Városnézés a magával ragadó Ljubljanában
Utazás időpontja Alapár Utazás
December 04 - 06. 58 900 Ft

1. NAP: SZEGED (PÉCS, DEBRECEN) – BUDAPEST – NAGYKANIZSA –
ZÁGRÁB – LJUBLJANA
Reggeli indulás, majd letenyei határátlépés után várhatóan a déli órákban
érünk a fővárosba, Zágrábba. A település robbanásszerű fejlődése a XX. század
utolsó évtizedeiben ment végbe. A mai lüktető nagyvárost már a buszból is
megszemlélhetjük. Az elmúlt 2 évben Zágráb nyerte el Európa Legszebb
Adventi Vására díját, megelőzve az osztrák, német, olasz városokat. Délután
megtekintjük, miért nyerte el ezt az elismerést. Előtte gyalogos városnézés;
felkeressük a Kaptol városrészben a székesegyházat, sétálunk a város mai
központjában, majd a Gradecben megnézzük a kormányzati negyedet, végül a
mellvédről letekinthetünk a Donji Gradra (Alsóváros). Az elöbb említett három
városrész együtt alkotja Zágráb óvárosát. Városnézésünk után tehetünk egy
alig egyperces utazást Európa legrövidebb pályájú (66 m) siklójával, így
gyorsan eljutunk az Ilica nevű bevásárló utcába. Ezt követően lesz
lehetőségünk megtekinteni a híres adventi vásárt a Jellasics téren, de ha valaki
arra vágyik, beülhet a hangulatos kávézók egyikébe is. Programunk befejezése
után folytatjuk utunkat és a kora esti órákban érkezünk szállásunkra, mely
Szlovéniában, Ljubljana közelében *** szállodában lesz (2 éj). Este vacsora.
2. NAP: POSTOJNA – PREDJAMA – LJUBLJANA
Reggelit követően a Postojnai-barlangrendszerhez utazunk. Ez nemcsak
Szlovénia több mint 7.000 barlangjának része, hanem Európa egyik
leglátogatottabb barlangja is. A földalatti „csoda” egymáshoz kapcsolódó
termekkel, cseppkövekkel kápráztat el bennünket. A fantasztikus túra
időtartama kb. 1,5 óra. Programunk után elmegyünk egy hangulatos vár
megtekintésére. A Predjama vár egy sziklába ágyazott monumentális épület. A
várban középkori berendezési tárgyak és egy múzeum található. Ezután a
karácsonyi forgatagtól nyüzsgő Ljubljanába megyünk. A fővárosba érve
városnézést tartunk. Az egyetem reprezentatív épülete a szlovén történelemnek is fontos helyszíne volt. A ferences templom barokk stílusú XVII.
századi épületének megtekintése után átmegyünk a Hármas hídon az
Óvárosba. A híd környékén mindig nagy a nyüzsgés. A helyieknek ez az egyik
kedvelt találkozóhelye. A főváros szépen felújított főutcája mindenki tetszését
elnyeri. A karácsonyi kirakodó vásárban ajándékvásárlásra is lesz időnk.
Programunk végeztével visszautazunk szállásunkra, ahol elfogyasztjuk
vacsoránkat.
3. NAP CELJE – MARIBOR – BUDAPEST

Reggeli után útnak indulunk, első megállónk a cillei grófok egykori székhelye,
Celje lesz, sétálunk a belvárosban. Megtekintjük a gyönyörű várat is, melyből
pazar kilátás tárul elénk, az épület maga az élő történelem. Körbejárjuk többek
közt a Szent Dániel-katedrálist és a Mária-oszlopot is. Hazautunk következő
állomása Maribor lesz. Városnézés a második legnagyobb szlovén városban.
Látni fogjuk a Dráva partján lévő 400 éves szőlőtőkét, a főteret, a városházát, a
székesegyházat és a sétálóutcát. Programunk befejezése után folytatjuk
utunkat Magyarországra. Az esti órákban megérkezés Budapestre. Ezt
követően mindenkit a felszállási helyére szállítunk.

