
 

 
 

        
Enodnevna ekskurzija za 
SREDNJO EKONOMSKO ŠOLO MURSKA SOBOTA   
 
Nekdanja prestolnica Ogrske, dežela puszt, konjev in 
neverjetnih jahačev, srečanje z židovstvom in romskim 
vprašanjem, od kod izhaja Ugrofinščina.  
 
 

CILJI:  
- dijak se sreča s kulturo, zgodovino in znamenitostmi Budimpešte, 
- razširitev znanja o življenju v Madžarski in dandanašnjem utripu države, 

- uporaba tujega jezika, 
- dijak bo razširil znanje o zgodovini Avstro-Ogrske,  
- srečanje z informacijami o gospodarstvu naših vzhodnih sosedov,  
- srečanje z izvorom za večino Slovencev tako nerazumljivega jezika,  
- srečanje z zgodovino porabskih Slovencev, 
- srečanje z geografskimi značilnostmi Madžarske, 
 

CITY MARIBOR 
Ul. Vita Kraigherja 5 
2000  Maribor 
Tel.: 02/ 231 00 70 

PE MURSKA SOBOTA 
Lendavska 24a 
9000 Murska Sobota 
Tel.: 02/527 1064 

PE CELJE 
Gosposka ulica 7 
3000 Celje 
Tel.: 03/490 0336 

PE IZOLA 
Cankarjev drevored 5 
6310 Izola 
Tel.: 05/ 640 1090 



 

 
Žnider's Turizem, ul. Vita Kraigherja 5, MB 
www.zniders-turizem.com, info@zniders-turizem.com 
Tel.:+386 2 231 0071, +386 2 231 0070  

 

TRAJANJE:  1 dan 
 

ODHOD: 21.10. 2022 (bus) 
 

VSEBINA PROGRAMA: 
 

MURSKA SOBOTA - BUDIMPEŠTA 
Zgodnji jutranji odhod. Posladek ob odhodu. Vožnja 

čez Madžarsko.  Ob južni strani blatnega jezera bomo 
prispeli v madžarsko prestolnico. Dobro jutro 
BUDIMPEŠTA. Pozdravila nas bo mogočna reka in 

veličastni mostovi, ki povezujejo bregove Donave. 
Budimpešta prihajamo;  arterija Budimpešte - Ulica 
Vaci. Ogled Trga herojev, Opere, Štefanove cerkve, 

Parlamenta, NEP stadiona, dvorca Vajdahunyad, v 
katerem si bomo, po želji, ogledali največji kmetijski 

muzej v Evropi.  Nekaj prostega časa za kosilo, 
sprehod po nakupovalni ulici Vaci ali obisk urejene 
tržnice. Obiskovalec ne sme zapustiti Budimpešte, 

pred obiskom Grajskega griča z Ribiško trdnjavo, 
Matjaževo cerkvijo in Kraljevo palačo-odprl se nam 

bo čudovit pogled na mesto. Popoldan vožnja do 
živalskega vrta, kjer si bomo ogledali številne živali iz 
vaseh koncev sveta. Počasi se bomo poslovili in se 

zapeljali proti domu. Izkušnje bogatijo, torej smo 
ponovno bogatejši. 

CENA: 41 EUR pri 75 dijakih v avtobusu  

           
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, cestnine in 

parkirnine, vse zunanje oglede po programu, 
vstopnino v živalski vrt, odlično  vodenje izleta, 
nezgodno zavarovanje turistov in izletnikov, posladek 

ob odhodu. 
 

CENA NE VKLJUČUJE: po želji vstopnine v živalski 
vrt-5,5 EUR, osebnih stroškov, morebitnih ostalih 
vstopnin. 

 
 
 

 
 

 



 


