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Spoštovani!                                         Ljubljana, 18.02.2020 

 

Sekcija živilskih dejavnosti skupaj s sponzorjem, podjetjem Lesaffre Slovenija, za svoje člane organizira 

tridnevno strokovno ekskurzijo:   

 

Ogled proizvodnje kvasa v Budimpešti Lesaffre Madžarska, ogled pekarne v Budimpešti 
ter glavno mesto Budimpešto 

 

od četrtka 26. marca do sobote 28. marca 2020. 

 

Podroben spored potovanja je opisan v nadaljevanju. 

Odhod:   četrtek, 26. marca 2020 

Čas potovanja:  3 dni, avtobusni prevoz 

 

Predvideni odhodi v četrtek 26.03.2020 (glede na prijave):  

6.00 uri   Ljubljana, parkirišče hala Tivoli (možen parking proti plačilu) 
7.00 uri   Celje, počivališče na AC Lopata (smer MB – povratek na isti strani AC) 

7.45 uri   Maribor, glavna avtobusna postaja 

 

S P O R E D   P O T O V A N J A 
 

1. DAN četrtek 26.03.2020: Ljubljana – Celje – Maribor – Budimpešta 

 

Ob 6.00 uri zjutraj odhod turističnega avtobusa iz Ljubljane (parkirišče Hala Tivoli), ob 7.00 uri iz Celja 

(počivališče AC Lopata – smer MB), ob 7:45 uri iz Maribor (glavna avtobusna postaja) in proti meji.  

Predviden prihod do glavnega mesta Madžarske Budimpešta je ob 12 uri in sledi ogled znamenitosti 

peštanskega dela mesta. Najprej si gremo pogledat Trg Junakov z dvorcem Vajdahunjad, nato se po 

Andrassijevem bulvarju odpeljemo do katedrale sv. Štefana, se sprehodimo mimo Vorosmartijevega trga po 

Vaci ulici do tržnice, kjer imamo nekaj prostega časa.  
Sledi namestitev hotelu 4* v dvoposteljnih sobah v centru mesta. 19.00 uri je zbirno mesto  v recepciji hotela 

in se odpravimo na vožnjo z ladjico po Donavi z samopostrežno večerjo. Privoščimo si ogled večerni čarobne 
Budimpešte tudi iz 'lepe modre Donave'. Med tem, ko se bomo vozili po mostovi Budimpešte in občudovali 
Grajski grič, parlament in ostale znamenitosti, si bomo privoščili tudi izvrstno samopostrežno večerjo z vsemi 
madžarskimi specialitetami. Vožnja traja dobro uro in pol. Nočitev v hotelu. 
 

2. DAN petek 27.03.2020:  ogled proizvodnje kvasa Lesaffre Madžarska in ogled pekarne v Budimpešti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. DAN sobota 28.03.2020: Budimpešta – Maribor – Celje - Ljubljana 

Zajtrk v hotelu. Ob 9.15 uri zbirno mesto v recepciji hotela in odhod do 

Lesaffre Madžarska. V Lesaffre Madžarska nam bodo predstavili 

proizvodnjo kvasa. Obiskali bi tudi pekarno v Budimpešti. Pri ogledu se 

nam bo pridružil soorganizator in pokrovitelj strokovne ekskurzije, 

predstavniki podjetja Lesaffre Slovenija. Pogostitev je v sklopu 

organizatorja. Predviden zaključek ogledov je ob 15 uri in vrnitev v hotel 

kjer si lahko vzamemo prosto bodisi za ogled mesta bodisi za počitek.  
 

Ob 18.00 uri je zbirno mesto  v recepciji hotela in odpravimo na večerni 
dogodek, ki nas bo popeljal stoletja v preteklost - Sir Lancelot z nepozabno 

srednjeveško večerjo v centru Budimpešte. Mize se bodo šibile od jedače in 
pijače in med večerjo nas bodo kot prave srednjeveške plemiče zabavali 
različni artisti – glasbeniki, požiralci mečev, trebušne plesalke,… Po večerji 
se vrnemo v hotel in nočitev. 
 

https://www.lesaffre.si/
https://lesaffre.hu/
https://gerepekseg.hu/
http://www.sirlancelot.hu/?lang=en
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Zajtrk v hotelu. Zbor je ob 9.00 uri v recepciji hotela. Zapeljali se bomo na grajski grič, kjer si ogledamo 

Matjaževo cerkev, Ribiško utrdbo, menjavo straže pred predsedniško palačo in ostale znamenitosti 

grajskega. Prosto za kosilo (v lastni režiji). Predviden odhod iz Budimpešte ob 14 uri proti Sloveniji z vmesnimi 

postanki Maribor, Celje in Ljubljana, predvideni prihodi v zgodnjih večernih urah (v Ljubljani cca. 21 uri). 

 

Zaradi prilagajanja ogledom in nepredvidenim okoliščinam si pridržujemo pravico do obrnjenega ali delno 
spremenjenega, vendar vsebinsko neokrnjenega programa. 

 

Naprošamo vas, da izpolnjeno prijavnico za udeležbo na strokovnem potovanju (v prilogi) pošljite na naslov 
sekcije najpozneje do ponedeljka, 9. marec 2020 (zaradi rezervacije in plačila hotela).  

 

 

Kotizacija znaša za enega udeleženca 170,00 EUR (vključuje DDV), ki bo nakazana po potrditvi prijave. 

Kotizacija je ugodna, kar gre posebna zahvala sponzorju strokovne ekskurzije podjetju Lesaffre Slovenija, 

del stroškov pa krije tudi sekcija.   

 

Možnost doplačila: enoposteljna soba – 130 EUR/dve nočitve – plača se ob kotizaciji (skupno 300 EUR) 

Število enoposteljnih sob je omejeno. 

 

Kotizacijo je potrebno po potrditvi prijave nakazati na transakcijski račun agencije ABC Tour, odprt pri 

Abanka, SI56 0510 0801 2153 122, sklic SI00 2603-2020 bo poravnana pred odhodom. 

 

Potrdilo o plačilu pošljete skupaj z izpolnjeno prijavnico na e-naslov iris.brkovic@ozs.si; fax 01 50 54 373.  

 

 

Stroški odpovedi potovanja po potrjeni prijavi znašajo 150 EUR z DDV (vključujejo stroške hotela). 

 

Telefonska oz. mobitel številki v nujnih primerih: 
- Iris Ksenija Brkovič, sekretarka sekcij: 030 601 687 

- Andrej Steklasa, vodič:  040 465 142 

 

NE POZABITE NA :  

- udobno obutev in oblačila ter sončna očala, 

- veljavno slovensko osebno izkaznico oz. veljavni osebni dokument, 

- na Madžarskem je valuta madžarski forint (1 EUR je cca. 309 HUF). Forinte lahko kupite že doma, je 
pa v Budimpešti na voljo veliko menjalnic, menjate lahko tudi na recepciji hotela, lahko pa dvignete 
forinte tudi na bankomatih na Madžarskem. 

 

Za vse dodatne informacije se obrnite na sekretarko Sekcije živilskih dejavnosti Iris Ksenija Brkovič,  
tel.: 01 58 30 566 ali e-naslov: iris.brkovic@ozs.si. 

 

Lep pozdrav. 

 

Iris Ksenija Brkovič  Miroslav Rednak 

   

sekretarka sekcij  predsednik Sekcije živilskih dejavnosti 
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