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Živijo,
Živijo,
Pogled preko lastnega horizonta
je prastara potreba.
Kolektivni pra-spomin.
V to sem prepričana.
Želja po premikanju in potovanju
je univerzalna, imamo jo vendar
v genih.
Nekoč smo vsi bili nomadi.
Potovanja so verjetno najboljša
šola, v katero sem se vpisala in
najboljši način, da vidiš, kako se
zares vrti ta svet.
V živo, ne preko tv ekrana!
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PO DOLINI KRALJEV V SRBIJI
1.dan: Odhod iz Ljubljane – Valjevo
Odhod s privatnim avtobusom iz Ljubljane med 11:00 in
12:00 in vožnja s krajšimi postanki (če bo potrebno,
poberemo še potnike v Novem Mestu in Brežicah/Krškem)
do Valjeva – mesta ob reki Kolubari, kamor pridemo v
večernih urah. Sledi krajši sprehod po starem trgu Tešnjar
in središču mesta, da si malce pretegnemo noge in si
ustvarimo prvi vtis o mestu. Po krajšem predahu po vožnji,
sledi transfer do hotela, prijava v hotel in namestitev, ter
večerja (vključeno v ceno) in nočitev.
*OBROKI: večerja
2.dan: Valjevo / samostan Lelić / Kraljevo
Po zajtrku in odjavi iz hotela se z našim privatnim
avtobusom odpeljemo v okolico Valjeva na ogled
samostana Lelić. Samostan Lelić je samostan novejše
generacije, vendar zgrajen v slogu moravske šole
gradnje – slogu srednjeveških srbskih samostanov. V
samostanu počivajo posmrtni ostanki vladike Nikolaja
Velimirovića. Po ogledu samostana bomo imeli kratek
prosti čas za nakup spominkov po katerem se vrnemo
nazaj v Valjevo kjer si bomo podrobneje ogledali in
raziskovali Muselimov konak, stavbo v kateri so bili zaprti
srbski knezi, ki so jih Turki obglavili (dogodek znan kot “Seča
Knezova”) in je bil razlog za prvo srbsko vstajo. Sledi ogled
Narodnega muzeja ter prosti čas za morebitno kosilo
(doplačilo) v mestu in odhod v Kraljevo, kamor pridemo
pozno popoldne. Po prijavi v hotel in namestitvi se
odpravimo na kratko spoznavanaje z mestom in na
večerjo v lokalni „kafani“ (vključeno v ceno) Povratek v
hotel in nočitev.
*OBROKI: zajtrk / večerja

+ 386 (0)40 98 11 98 | mojca.mavec@hisapotovanj.si | www.odpotujzmojcomavec.si

3

3.dan: Kraljevo / dolina kraljev / samostan Žiča /
samostan Studenica / samostan Gradac / Novi Pazar
Po zajtrku in odjavi iz hotela se odpravimo na raziskovanje
enega najbolj znanih samostanov na naši poti –
samostan Žiča, ki je zapuščina prvega srbskega kralja
Stefana Prvovenčanog in njegovega brata Svetega Save.
Po ogledu samostana Žiča, nadaljujemo naše potovanje
po Dolini Kraljev, kjer je bila zasnovana srednjeveška
srbska država in kjer so najpomembnejši srednjeveški
srbski samostani. To območje imenujejo tudi Dolina
Jorgovana, ker je srbski kralj Uroš I. za dobrodošlico svoji
bodoči nevesti, francoski princesi Jeleni Anžujski (Helena
Anžujska), ukazal, da se po celotni dolini reke Ibar posadi
bezeg. Po slikoviti vožnji prispemo do samostana
Studenica, zapuščine velikega prefekta Stefana Nemanje.
Sledi ogled samostana in spoznavanje njegove
zgodovine ter kosilo in kozarec vina v samostanskem
„konaku“. Po kosilu in krajšem počitku pa se odpravimo do
naše naslednje točke – samostana Gradac, katerega
ustanoviteljica je kraljica Jelena Anžujska. Po ogledu in
spoznavanju s samostanom pa se odpravimo v Novi
Pazar, ki leži skoraj na sami meji s Kosovom. Prijava v hotel
in namestitev ter večerja, kjer si bomo privoščili poznane
„novopazarske ćevape“ brez katerih ni obiska Novega
Pazarja. Po večerji sledi še kratko druženje in nočitev.
*OBROKI: zajtrk / kosilo / večerja
4.dan: Novi Pazar / samostan Sopoćani / Samostan
Đurđevi Stupovi / Mrčajevci / Valjevo
Po zajtrku in odjavi iz hotela, se odpravimo na ogled
samostana Sopoćani, zapuščine srbskega kralja Uroša I.
Po ogledu pa v center Novega Pazarja kjer si bomo lahko
privoščili kavo in si nakupili spominkov na znamenitem
Starem Trgu. Iz Novega Pazarja pa se odpravimo na
ogled samostana Đurđevi Stupovi, enega najstarejših
srbskih samostanov, katerega ustanovitelj je Stefan
Nemanja in nato v Mrčajevce kjer nas v lokalni „pečenjari“
za kosilo pričaka pristni srbski odojek, ki ga bodo pripravili
prav za nas. Po kosilu in krajšem počitku, da se hrana
dobro poleže, pa se odpravimo proti našemu izhodišču –
Valjevu, kjer sledi prijava v hotel in namestitev, večerja in
nočitev,
*OBROKI: zajtrk / kosilo / večerja
5.dan: Valjevo – povratek domov
Po zajtrku in odjavi iz hozela, se polni vtisov počasi
odpravimo proti domu, kamor s krajšimi postanki
prispemo v večernih urah
*OBROKI: zajtrk
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PO VINSKI CESTI STARIH RIMLJANOV V SRBIJI
1.dan: Odhod iz Ljubljane – Viminacium
Odhod s privatnim avtobusom iz Ljubljane med 11:00 in
12:00 in vožnja s krajšimi postanki do Viminaciuma v Srbiji
(če bo potrebno, poberemo še potnike v Novem Mestu in
Brežicah/Krškem), kamor predvidoma pridemo v
večernih urah (Viminacium, v katerem je naš zanimivi
hotel, je arheološki park, v katerem se nahajajo arheološki
ostanki rimskega tabora). Sledi prijava in namestitev po
sobah, Vse sobe so urejene na starinski način v stilu
vojaškega rimskega tabora in vse imajo svojo kopalnico.
V sobah je na voljo brezplačen WiFi. Večerja (vključeno v
ceno) in druženje ter nočitev.
*OBROKI: večerja
2.dan: Viminacium / Krnjevo / Niš
Po zajtrku začnemo z raziskovanjem in ogledom
Arheološkega parka Viminacium kjer si bomo med
drugim ogledali: Severna glavna vrata Legionarskega
tabora (Porta praetoria), Rimske kopeli, Rimski amfiteater,
Mavzolej, kjer je najverjetneje pokopan rimski cesar
Hostilian, park Mamut, Domvs Scientiarvm Viminacium
(Znanstveno-raziskovalni in turistični center), Obrtni
center s pečmi za izdelavo keramike, … (vključeno v ceno)
Ko se dodobra spoznamo s starorimsko zgodovino se z
našim privatnim avtobusom počasi odpravimo do naše
prve enološko-gurmanske „postaje“ v vasi Krnjevo, kjer
bomo spoznavali vrhunska in v naših koncih komajda
poznana vina Vinarne Radovanović. Z vso prirojeno
gostoljubnostjo nam bodo razkazali svojo vinarno, nam
predstavili svoja vina in nas postregli s kosilom (1x vino
dobrodošlice, 3-hodni meni z ustrezno vinsko spremljavo
– vse vključeno v ceno). Ko se dobro podkrepčamo pa se
z našim privatnim avtobusom odpravimo proti drugemu
največjemu mestu v Srbiji – Nišu, kamor prispemo v
večernih urah. Sledi prijava in namestitev v naš 5* hotel in
čas za osvežitev pred odhodom na večerjo (vključeno v
ceno). Na večerjo se odpravimo v najboljšo in najbolj
znano niško „kafano“ imenovano Nišlijska Mehana v
samem centru mesta, kjer nas bo pričakala vrhunska
hrana (vključeno v ceno), bogata vinska karta (doplačilo)
in ansambel z živo „starogradsko muziko“.
Povratek v hotel in nočitev.
*OBROKI: zajtrk / kosilo z degustacijo vin / večerja
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3.dan: Niš / Malča / Rajačke Pimnice
Polni vtisov prejšnjega večera, se po zajtrku odpravimo
na raziskovanje in ogled Niša, rojstnega mesta velikega
rimskega cesarja Konstantina Velikega. Ogledali si bomo
arheološki dvorane, Ćele Kulo, Niško trdnjavo in središče
mesta, kjer bomo imeli nekaj prostega časa za nakup
spominkov in kavo pred nadaljevanjem poti. Po ogledu
Niša in njegove bogate zgodovine, se počasi odpravimo
proti našemu naslednjemu enološko-gurmanskemu cilju.
Naša prva postojanka bo v vasi Malča, kjer si bomo
ogledali tamkajšnjo vinarno v kateri bomo imeli
degustacijo najboljših malčanskih vin (3x kozarec vina in
adekvatni siri – vključeno v ceno) čemur bo sledilo še
bogato srbsko kosilo (vključeno v ceno). Polni vtisov, in po
kosilu, po slikoviti pokrajini nadaljujemo našo pot proti
etno vasici tik ob bolgarski meji imenovani Rajačke
Pimnice – naši naslednji enološko-gurmanski postojanki,
kamor prispemo v večernih urah. Ker gre za etno vas bo
naše prenočišče v kamnitih hišah opremljenih tako, kot se
je na srbskem podeželju živelo v času naših dedkov in
babic. Po namestitvi pa sledi tradicionalna srbska
večerja pospremljena z lokalnim vinom (vključeno v
ceno).
Nočitev.
*OBROKI: zajtrk / kosilo z degustacijo vin / večerja z
lokalnim vinom
4.dan: Rajačke Pimnice / Felix Romuliana / Topola
Zjutraj nas pričaka tradicionalni srbski zajtrk po katerem
se odpravimo na kratek sprehod in ogled Rajačkih Pimnic,
vasi, kjer so kamnite hiše in kjer se vse hiše uporabljajo za
shranjevanje vina (ogled več vinskih kleti z možnostjo
degustacije vina za katero bomo plačali napitnino
približno 2,00 evra na osebo). Po gledu in degustaciji pa
se odpravimo proti Felix Romuliani – ostankom enega
najbolj zanimivih antičnih naselij odkritih v Srbiji iz časov
Rimskega imperija, ki je bil večji in pomembnejši od
Dioklecijanove palače v Splitu, kar priča, da gre za zelo
važno naselje in skoraj gotovo za rezidenco cesarja
Galerija, in ki je na seznamu Unescove svetovne
dediščine. Ko dodobra raziščemo in spoznamo Felix
Romuliano, pa se odpravimo proti Topoli – nekdaj sedežu
dinastije Karađorđević in kjer nas čaka naša nova
enološko-gurmanska
postojanka
–
vinarna
Aleksandrović, kjer bomo imeli degustacijo vin in penin ter
večerjo (vključeno v ceno). Po večerji pa se odpravimo v
naš hotel kjer sledi prijava in namestitev, ter možnost
koriščenja wellnessa in savn. Nočitev.
*OBROKI: zajtrk / večerja z degustacijo vin
5.dan: Topola / zapuščina Karađorđevićev –
povratek domov
Po zajtrku se odpravimo na ogled muzejskih in kulturnih
spomenikov Topole – zapuščine dinastije Karađorđević:
mavzolej družine Karađorđevič, grad Karađorđevićev z
zgodovinsko razstavo, Galerija v Vinogradarjevi hiši, hiša
kralja Petra I z razstavo osebnih družinskih predmetov in
Kraljevo vinarno. Sledi povratek v hotel in kosilo – kaj
drugega kot znameniti Karađorđev zrezek (vključeno v
ceno). Po kosilu pa se polni doživetih vtisov odpravimo na
našo vožnjo proti domu, kamor prispemo v večernih urah.
*OBROKI: zajtrk / kosilo
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ZA MARTINOV VIKEND NA DUNAJ 4*
1.dan: Odhod iz Ljubljane – Dunaj
Odhod s privatnim avtobusom iz Ljubljane med 11:00 in
12:00 in vožnja s krajšimi postanki do našega 4*hotela, ki
leži med dunajskimi goricami (če bo potrebno,
poberemo še potnike v Celju in Mariboru). Po prihodu
sledi prijava v 4* hotel in čas za osvežitev po kateri se
odpravimo na kratek sprehod do 1. vinske kleti, ki jo bomo
obiskali na našem popotovanju. Ogled vinske kleti in
degustacija 4 različnih vin, ki nam jih bo predstavil naš
gostitelj (vključeno v ceno). Po degustaciji pa začnemo z
večerjo (vključeno v ceno), kjer bomo okušali tipične jedi z
dunajskega okrožja in sproščeno uživali v večeru. Nočitev
v našem 4* hotelu med vinskimi griči.
*OBROKI: večerja
2.dan: Dunaj in okolica
Po zajtrku se z našim privatnim avtobusom odpravimo na
Dunaj. Sledi ogled kompleksa Hundertwasserjeva hiša
(nemško Hundertwasserhaus), ki ga je dunajska občina
zgradila od leta 1983 do 1985 in kjer se bomo pobliže
spoznali z delom avstrijskega umetnika Friedensreicha
Hundertwasserja in njegovim manifestom proti
racionalizmu ter barvitostjo njegove arhitekture (če bo
dovolj zanimanja obiščemo še muzej – doplačilo ). Po
spoznavanju z »neracionalno« dunajsko arhitekturo, pa se
odpravimo na obisk naše 2. vinske kleti in z raziskovanjem
300 letne tradicije izdelovanja penečih vin na Dunaju in
kjer bomo ob lahkotnem prigrizku razvneli naše
brbončice še s 3 različnimi penečimi vini (vključeno v
ceno). Ker je ta naše tokratno popotovanje namenjeno
enološkemu in kulinaričnemu spoznavanju Dunaja, so po
penečemu razkošju odpravimo do 3. vinske kleti na
našem popotovanju, kjer nam bo mladi gospodar
Johhanes predstavil svojo klet in kjer bomo okušali 6
kozarcev njegovih večkrat nagrajenih vin in žganj
(vključeno v ceno). Sledi večerja v tipični »Heurige«
gostilni, kjer se bomo ob sproščenem vzdušju dodobra
podkrepčali s tipično lokalno hrano (vključeno v ceno).
Povratek v hotel in nočitev v našem 4* hotelu med
vinogradi.
*OBROKI: zajtrk / kosilo / večerja
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3.dan: Dunaj – povratek domov
Po zajtrku se z našim privatnim avtobusom odpravimo na
Dunaj. Na ta dan bomo odkrili nekaj več o tem, zakaj je
bila na že cesarskem Dunaju bližina smrti preprosto
dejstvo življenja. Tako kot to počnemo v Sloveniji, počnejo
tudi na Dunaju – saj je dunajska nedeljska navada in
tradicija obisk pokopališča, zato bomo obiskali Centralno
dunajsko pokopališče – Zentralfriedhof, ki je že samo po
sebi muzej v malem in kjer se brez problema srečujejo
različna verstva in kjer bomo videli tudi grobove
najslavnejših Dunajčanov, za nameček pa si ogledamo
še zabavni Muzej pogrebništva (vključeno v ceno). Po
ogledu, pa se odpravimo v bližnjo znano in tipično
dunajsko restavracijo, kjer nas čaka kosilo (vključeno v
ceno). Po kosilu na kratko predahnemo in se z našim
privatnim avtobusom odpravimo proti domu, kamor s
kratkimi postanki pridemo v večernih urah (z morebitnimi
postanki v Celju in Mariboru ).
*OBROKI: zajtrk / kosilo
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ZA VIKEND NA ADVENTNI DUNAJ 4*

1.dan: Odhod na Dunaj – Dunaj
Odhod s privatnim avtobusom iz Ljubljane med 11:00 in
12:00 in vožnja s krajšimi postanki do našega 4*hotela na
Dunaju v bližini strogega centra (če bo potrebno,
poberemo še potnike v Celju in Mariboru). Po prihodu
sledi prijava v 4* hotel in čas za osvežitev po kateri se
odpravimo na privatni voden ogled Štefanove katedrale
in popolnoma privatni ogled pripadajočih katakomb
(vključeno v ceno). Po ogledu se odpravimo na večerjo s
tipično dunajsko hrano (vključeno v ceno) in si po večerji
v decembrskem duhu privoščimo še punč ali vročo
čokolado. Povratek v naš 4* hotel in nočitev.
*OBROKI: večerja
2.dan: Dunaj
Po zajtrku se odpravimo na raziskovanje enega
najpomembnejših avstrijskih kulturnih spomenikov in
najbolj obiskane znamenitosti Dunaja – palače/dvorca
Schönbrunn. Palača in vrtovi, ki odsevajo okus, zanimanje
in duhovni svet habsburških vladarjev, ki so dvorec od 18.
stoletja do leta 1918 uporabljali kot poletno rezidenco, od
leta 1996 pa je uvrščena na Unescov seznam svetovne
kulturne dediščine (vključeno v ceno). Po ogledu palače
pa se ustavimo še na enemu izmed manjših a
tradicionalnih Božičnih sejmov. Po kosilu ali tipični dunajski
malici (doplačilo) se z našim privatnim avtobusom
odpravimo do Dunajske državne opere, kjer nadaljujemo
z našim raziskovanjem Dunaja, in kjer si bomo med
sprehodom (od zunaj) ogledali v Dunajsko državno
opero, Parlament, Muzejsko četrt, Dunajsko mestno hišo,
spoznali povezanost Dunaja in Slovenije in naš sprehod
končali pred bivšo cesarsko palačo Hofburg in katere del
danes predstavlja uradno prebivališče in delovno mesto
predsednika Avstrije. Sledi večerja (vključeno v ceno) v
tipični dunajski restavraciji po večerji obisk glavnega
božičnega sejma na Dunaju, kjer se v veselem
decembrskem vzdušju podružimo in si kupimo kak božični
okras ali spominek na našo Božično popotovanje.
Povratek v naš 4* hotel in nočitev.
*OBROKI: zajtrk / kosilo (doplačilo) / večerja
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3.dan: Dunaj – povratek domov
Po zajtrku se z našim privatnim avtobusom odpravimo na
obrobje Dunaja. Na ta dan bomo odkrili nekaj več o tem,
zakaj je bila na že cesarskem Dunaju bližina smrti
preprosto dejstvo življenja. Tako kot to počnemo v
Sloveniji, počnejo tudi na Dunaju – saj je dunajska
nedeljska navada in tradicija obisk pokopališča, zato
bomo obiskali Centralno dunajsko pokopališče –
Zentralfriedhof, ki je že samo po sebi muzej v malem in
kjer se brez problema srečujejo različna verstva in kjer
bomo videli tudi grobove najslavnejših Dunajčanov, za
nameček pa si ogledamo še zabavni Muzej pogrebništva
(vključeno v ceno). Po ogledu, pa se odpravimo v bližnjo
znano in tipično dunajsko restavracijo, kjer nas čaka kosilo
(vključeno v ceno). Po kosilu na kratko predahnemo in se
z našim privatnim avtobusom odpravimo proti domu,
kamor s kratkimi postanki pridemo v večernih urah (z
morebitnimi postanki v Celju in Mariboru ).
*OBROKI: zajtrk / kosilo
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ZA VIKEND V OČARLJIVI BRUSELJ 4*
Polet v Bruselj – Bruselj
Zbor na ljubljanskem letališču in polet proti Bruslju.
Pozno popoldne prihod na bruseljsko letališče kjer nas
pričaka naš privatni avtobus in nas popelje do našega 4*
hotela. Sledi prijava v hotel in namestitev ter čas za kratko
osvežitev pred večerjo.
Ko se malce spočijemo se odpravimo na gurmansko
doživetje v restavracijo »La Truffe Noir«, kjer nam bo chef
Luigi, že dolgo lastnik Michelinove *, oboževalec slovenskih
vin in seveda tartufov (po katerih tudi nosi ime njegova
restavracija) s svojo ekipo pripravil vrhunsko večerjo
(srebrni meni – vključeno v ceno ali kot opcija).
Po večerji povratek v hotel in nočitev.
*OBROKI: večerja
2.dan: Bruselj
Po doživetem prejšnjem večeru in zajtrku se odpravimo
na sprehod po Starem Bruslju – mestni četrti polni
kontrastov, dvojezičnih napisov in še mnogo tega. Ko se
že malce spoznamo z belgijsko mentaliteto pa se seveda
odpravimo na obisk mikro pivovarne znane po
posebnem pivu imenovanem »Kriek«, zvarjenem tudi iz
slovenskega hmelja. Sledi kosilo v restavraciji z organsko
pridelano hrano in z degustacijo 4 različnih piv iz
organsko pridelanega hmelja (vključeno v ceno). Po
kosilu pa se odpravimo na obisk muzeja stripov
(vključeno v ceno), saj je ustvarjanje stripov obsežni del
belgijske kulture na katero so Belgijci in še posebej
Bruseljčani zelo ponosni, kar bomo še posebej spoznali
med sprehodom in lovom na stripovske junake in njihove
zgodbe po pročeljih bruseljskih hiš (vodena tura –
vključeno v ceno), ki ga bomo naredili po obisku muzeja.
Na kratko se vrnemo v hotel in si vzamemo čas za
osvežitev pred večerjo na katero se odpravimo v
restavracijo s tipično belgijsko kulinariko. Sledi povratek v
hotel in nočitev.
*OBROKI: zajtrk / večerja
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3.dan: Bruselj
Po zajtrku se odpravimo na novo pustolovščino – Bruselj
in Art Nouveau! Ker je bil ravno v Bruslju prvič v arhitekturi
uporabljen slog Art Nouveau (francosko “nova umetnost”)
, bomo obiskali hišo, kjer je živel in ustvarjal svetovno znani
arhitekt Victor Horta (vključeno v ceno) in si med našim
raziskovanjem ogledali še ostale znamenite in slikovite
stavbe v slogu Art Nouveau-ja. Po obisku predela z
nekaterimi znamenitimi stavbami v slogu Art Nouveau-ja
in spoznavanju z delom arhitekta Horte, pa se odpravimo
na enega najbolj znanih “bolšjih trgov” s starinami kjer
bomo imeli tudi gurmansko kosilo v vinskem baru
(vključeno v ceno), da spoznamo tudi to plat bruseljskega
življenja oz. v tipični bruseljski kavarni (če bo možnost).
Po kosilu se odpravimo na obisk in ogled muzeja Magritte
(vključeno v ceno) kjer se bomo pobliže spoznali z delom
belgijskega nadrealističnega slikarja René-ja Magritte-a.
Po ogledu muzeja se zopet na kratko vrnemo v hotel, kjer
si vzamemo čas za osvežitev, čemur sledi večerja v
lokalni restavraciji s tipično belgijsko kulinariko (vključeno
v ceno). Povratek v hotel in nočitev.
*OBROKI: zajtrk / večerja
4.dan: Bruselj - povratek domov
Bruselj je seveda tudi prestolnica Evropske Unije, zato po
zajtrku sledi voden ogled Parlamenta EU (vključeno v
ceno), Parlamentarne dvorane EU (vključeno v ceno) in
posebno presenečenje. Kakšno – to pa vam izdamo na
samem licu mesta. Po ogledu in našem presenečenju, pa
si privoščimo kosilo v t.i. »Parlamentarni menzi« in okusimo
kakšne kulinarične dobrote uživajo evropski poslanci. Po
kosilu pa se pred odhodom domov sprehodimo še po
nadvse nenavadni afriški četrti Matonge kjer si lahko
nakupimo kak nenavadni spominek na Bruselj. Sledi
prevoz na letališče in let proti domu.
*OBROKI: zajtrk / kosilo
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ZA VIKEND V ADVENTNO VARŠAVO 4*
1.dan: Polet v Varšavo – Varšava
Zbor na odhodnem letališču (predvidoma na Brniku).
Prihod na varšavsko letališče kjer nas čaka naš avtobus in
od koder se odpravimo na naš prvi ogled – ogled
Kraljevega vrta luči v Wilanówu** (vključeno v ceno . Po
ogledu se odpravimo do našega 4* hotela v centru
Varšave, prijava v hotel in čas za osvežitev pred večerjo.
Večerja
(vključeno
v
ceno)
v
tipični
poljski
gostilni/restavraciji v starem mestnem jedru, kjer si bomo
privoščili večerjo z različnimi poljskimi jedmi. Povratek v
naš 4* hotel in nočitev.
*OBROKI: večerja
**PRILAGODITEV ITINERARJA: odvisno od prihoda na
varšavsko letališče. Če bomo imeli let, ki pride sredi
popoldneva, potem sledi najprej prijava v hotel, nato
ogled Kraljevega vrta in nato večerja.
2.dan: Varšava
Po zajtrku se v hotelu sestanemo z našim lokalnim
vodnikom, in se skupaj z njim popeljemo na raziskovanje
mesta ( vključeno v ceno ) kjer si bomo med panoramsko
vožnjo skozi središče mesta videli Palačo kulture in
znanosti, sodobno Varšavo in njene nebotičnike, avenijo
Ujazdowskie, Državni stadion in še mnogo tega in prispeli
v staro judovsko četrt in si ogledali ostanke nekdanjega
Judovskega geta ter spomenike in opomnike posvečene
Holokavstu ter nato obiskali muzej POLIN – muzej
zgodovine poljskih Judov (vključeno v ceno), v katerem
bomo imeli cca. 2 uri dolg voden ogled. Po ogledu
muzeja se vrnemo nazaj v stari del Varšave, imenovan
Staro Mesto, ki je tudi pod zaščito UNESCO-a. Sprehodili se
bomo od Grajskega trga, preko Tržnega trga in
Barbican-a do Novega mesta in si spotoma od zunaj
ogledali cerkev sv. Ane, grajski trg, Katedralo, Tržni trg,
mestno obzidje, Barbican, Novo mesto, Varšavski
spomenik vstaji in spotoma spoznali bogato poljsko
zgodovino in zgodovino same Varšave. Sledi kosilo.
(doplačilo)
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Po kosilu pa sledi prevoz do malce drugačnega muzeja –
na ogled Muzeja Poljske vodke (vključeno v ceno ), kjer
bomo spoznali tako zgodovino kot tudi izdelavo prave
pristne vodke in degustirali različne tipe poljske vodke (v
ceno vključeni 3 kozarčki po izbiri). Sledi povratek v hotel in
čas za osvežitev. Po kratkem počitku in osvežitvi pa se
odpravimo na glasbeni koncert (vključeno v ceno), ki ga
prirejajo v čast enega izmed najslavnejših Poljakov in
svetovnih skladateljev – Frederica Chopina. Po koncertu
pa se odpravimo v lokalno gostilno/restavracijo na
večerjo in novo spoznavanje s poljsko kulinariko
(vključeno v ceno). Povratek v naš 4* hotel in nočitev.
*OBROKI: zajtrk / večerja
3.dan: Varšava
Po zajtrku se z našim avtobusom odpeljemo na vodeni
ogled Kraljevega gradu in s tem vsega materialnega in
zgodovinskega bogastva Poljske (vključeno v ceno). Po
ogledu Kraljevega gradu pa, kot se za adventni čas
spodobi, obiščemo tradicionalni Božični sejem v Starem
mestu, kjer si ogledamo s čem si Poljaki okrašujejo
domove in s čem se obdarujejo za Božič, ter se
posladkamo z lokalnimi sladicami in toplimi napitki. Po
obisku sejma se odpravimo do našega 4* hotela na krajši
počitek in osvežitev nato pa odidemo na delavnico, kjer
se bomo naučili izdelovanja slavnih poljskih cmokov –
»Pierogi« (vključeno v ceno) in kjer bomo imeli tipično
poljsko Božično večerjo (vključeno v ceno), ki si jo bomo
tudi sami delno pripravili. Po delavnici in Božični večerji pa
se odpeljemo na območje Starega mesta kjer si bomo
ogledali po celem svetu znano Božično svetlobno
poslikavo stavb (Christmas illumination) in kjer se še
zadnjič ob vroči čokoladi in poljski vodki podružimo pred
povratkom naslednji dan. Povratek v naš 4* hotel in
nočitev.
*OBROKI: zajtrk / večerja
4.dan: Varšava – povratek domov
Po zajtrku se odjavimo iz hotela in prosto do prevoza na
letališče in polet proti domu kamor pridemo v
popoldanskih urah ( odvisno od urnika poleta ).
*OBROKI: zajtrk
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Hisa Potovanj si pridrzuje pravico, da kadarkoli spremeni itinerar posameznega potovanja.
Vsi aktualni itinerarji in odhodi so objavljeni na www.odpotujzmojcomavec.si ali na www.hisapotovanj.si .

