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    PO KRALJEVSKIH MESTIH VIŠEGRAJSKIH  DRŽAV 

MADŽARSKA - SLOVAŠKA - ČEŠKA 

Pot nas bo vodila čez nekdanja kraljestva Madžarske in  Češke: po mestih in gradovih Barbare 
Celjske, kraljice in cesarice Svetega rimskega cesarstva in Ane Celjske, kraljice Poljsko -

litovskega kraljestva. Sledili bomo najvažnejšim trgovskim potem preteklosti:  jantarni poti, 
solni poti  in enemu od krakov svilne ceste. 

ODHOD: ponedeljek 6. Junij 2022 - 8 dni  

1. Dan: LJUBLJANA – SZEKEFEHERVAR - GÖDÖLLÖ  

Odhod iz Ljubljane v jutranjih urah. Vožnja po AC mimo Maribora proti Madžarski, potem mimo Blatnega jezera 

do Szekefehervarja - »Belega prestolnega mesta«. Prvi ga je zaznamoval princ Geza, vnuk začetnika madžarske 
kraljeve dinastije Arpadovičev. V mestu je bilo kronanih petnajst  madžarskih kraljev. Popoldne  vožnja mimo 

Budimpešte do mesteca Gödöllö. V 18. stoletju je Antal Gasalkovič zgradil veličasten dvorec, ki ga je 1867 
država podarila novemu madžarskemu kraljevemu paru: Francu Jožefu in Elizabeti (Sisi) kot kronanjsko darilo. 

Ogled. Še vožnja v hotel, nastanitev, večerja in  prenočevanje.    
2. Dan: VIŠEGRAD - ESZTERGOM - KOMAROM / KOMARNO - NITRA 

Reka Donava je za srčna žila Madžarske. Vožnja ob reki proti Višegradu. Višegrajske države so povezane prav s 
tem krajem. Mesto s slovenskim imenom, stara utrdba, ki se prvič omenja l. 1009. Kralj Karel I. je svoj rojstni kraj 

povzdignil v prestolnico države. Ta naziv je kasneje sicer izgubilo, ohranilo pa pomemben položaj med kraljevimi 
mesti. 1335 so Madžarska, Češka in Poljska prav tu sklenile zavezništvo. Posebej ljubo je mesto bilo Matiju 

Korvinu, ki si je tu postavil palačo. Zadnji veliki dogodek v kraju je iz l. 1991 - vnovično rojstvo Višegrajske 
skupine. Ogledi. Ob Donavi bomo pot nadaljevali do Esztergoma. Bil je prestolnica v času Arpadovičev, rojstni 
kraj princa Vajka – kralja Štefana, od nekdaj sedež madžarskega primasa. Veličastna stolnica navdušuje. Še en 
obdonavski kraj nas pričakuje – pravzaprav dva: Komarno in Komarom - največje vojno in trdnjavsko središče 
cesarske in avstro-ogrske vojske.  Po ogledih samo še do hotela na Slovaškem, nastanitev, večerja in nočitev.  

3. Dan: NITRA – BANSKA (Bystrica)  - KEŽMAROK - POPRAD 

Nadvse primerno je oglede Slovaške začeti v Nitri, ki je prvič omenjena že l. 828.Nitrianska kneževina je 
najstarejša samostojna politična tvorba s sedežem na današnjem Slovaškem. Od tu se je knez Pribina napotil 

proti Blatenskemu Kostelu. Po ogledih vožnja proti severovzhodu v notranjost države, natančneje dolino reke 
Hron.  Dežela, ki povezuje Fatro in Slovaško rudogorje je bila ena najbogatejših v Evropi: baker, srebro, pa tudi 
železo, zlato… Banska Štiavnica, Kremnica, Banska Bystrica pa med najpomembnejšimi rudarskimi središči ne 
zgolj pod Madžarsko krono Do odkritja Novega sveta so izvažali po vsej Evropi. Konec 18. st. se tu s papirnimi in 
tekstilnimi tovarnami začne industrializacija Slovaške.. Vožnja čez Nizke Tatre v Pospišje - zgodovinsko eno 

najvažnejših regij na Slovaškem. Na severni meji Pospišja ponosno stoji kraljevo mesto Kežmarok, nastalo z 

združitvijo mejne utrdbe, ribiške vasi in naselbine rudarskih Sasov v 13. stol. Na gradu so se v 14. st sestali 

Barbara Celjska z možem Sigismundom Luksemburžanom in Ana Celjska z možem Vladislavom Jagellom; 
Celjanki sta utirali pot trdnih kraljestev na robu Cesarstva. Prenočevanje v hotelu v okolici. 

4. Dan: POPRAD .  LEVOČA  - TRENČIN - UHERSKO HRADIŠTE 

Po zajtrku vožnja v Levočo. Trgovsko mesto na križišču važnih poti, nekdanji center slovaških protestantov, 

prestolnica umetnosti na Unescovem seznamu. Na sprehodu bomo občudovali ohranjeno staro mestno jedro in še 
posebej gotsko cerkev sv. Elizabete. Sledi vožnja po dolini reke Vah do Trenčina. Mesto je bilo upodobljeno že na 
Ptolemajevem zemljevidu sveta iz l. 150 po Kr.  Kasneje so si ga lastili Poljaki in za njimi madžarski kralj Štefan I. 
Sveti. L.1335 je postalo svobodno kraljevo mesto . Tu je živela močna judovska skupnost. Nad mestom se dviga 

mogočni (tudi) Barbarin grad. Vožnja čez Bele Karpate na češko stran meje. Nastanitev v hotelu v okolici 

Uherskeha Hradišta, večerja, prenočevanje.  
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5. Dan . UHERSKO HRADIŠTE - KROMERIŽ - OLOMUC - PODEBRADY 

Po zajtrku nas pričakuje barviti Kromeriž na križišču solne in jantarne poti. Ni bil le pomemben trgovski center, ki 
si ga je lastil olomuški škof, ampak prava davčna blagajna, v katero je ogromno prispevala mestna judovska 
skupnost. V mestu je bil l. 1848 evropski kongres, po vzoru dunajskega ali ljubljanskega. Škofijski dvorec in parki 
so uvrščeni na Unescov seznam svetovne kulturne dediščine. Ta dan bomo obiskali še Olomuc -  zgodovinsko 
prestolnico Moravske. Mesto je bilo sedež vladarjev iz dinastije Pšemislov. L.1459 so po vzoru kraljevine Španije 
pomorili in izgnali Jude. Zelo je trpelo pod švedsko zasedbo v času tridesetletne vojne. Tu se je šolal prenekateri 
Slovenec. Vožnjav osrednjo Češko. Nastanitev, večerja, prenočevanje. 

6. Dan: PODEBRADY - KUTNA HORA - MELNIK - PODEBRADY 

Po zajtrku vožnja do še enega mesta z Unescovega seznama. Kutna Hora ali Izkopana Gora« je že konec 13. st. 
eno najživahnejših rudarskih središč, pa tudi kovnica slavnih praških grošev. Z rudarjenjem so začeli Nemci in 
mesto  imenovali Kuttenberg. l.1419 je postalo središče husitstva in za Prago drugo najpomembnejše mesto 
Češke. Še danes kaže obiskovalcu svoje bogato lice, zgodovino srebro-rudarstva  pa si lahko ogledamo v 
muzeju. Nekoliko zahodno od Prage, kjer se združita Vltava in Laba, na stičišču germanskega in slovanskega 
sveta leži Melnik. Staro mesto, nastalo v času preseljevanja. L1274 je dobil mestne pravice. Cesar Karel IV 
Luksemburški, oče Sigismunda, naj bi v Melnik iz Burgundije prinesel vinsko trto. V gradu Melnik sta bivali tako 
mama kot babica Karla IV. Predvsem pa je na Melniku zadnja leta preživela in tu tudi umrla naša Barbara 
Celjska. Vrnitev  v zdraviliški Podebrady, večerja in prenočevanje.  

7. Dan: KUTNA HORA - TELČ - TREBIČ - ZNOJMO   

Sledeč starim trgovskim potem do Jihlave, ki je še starejše rudarsko mesto kot Kutna Hora. Srebro so tu kopali 
že l.799. Mesto kolonistov z Bavarske in Saške. Še po 1. sv. vojni je bila JIhlava nemški jezikovni otok. V času 
husitskih vojn katoliška trdnjava. Je pa tudi mesto glasbe Gustava Malerja.  Nadaljevanje poti do Telča. Telč je 
trdno zasidran na bregu Moravske Taye in na Unescovem seznamu kot izjemen spomenik urbanističnega 
načrtovanja in razvoja.  Ne prav daleč je Trebič – še en kraj na Unescovem seznamu. Ta predvsem zaradi 
izjemno ohranjene judovske četrti in zanimive romanske bazilike. Utrjevala ga je luksemburška dinastija, uničevali 
husiti, Matija Korvin in velikokrat ogenj. Vožnja proti Znojmu.  Nastanitev v hotelu, večerja in prenočevanje.  

8. Dan: ZNOJMO – ŠOPRON - LJUBLJANA 

Znojmmo je bilo trdnjava že v času Velikomoravske kneževine v 9. st. Tudi Znojmo je nemško mesto, saj je 
Otokar I. Češki l. 1226 tu naselil nemške koloniste in podelil  mestu naslov svobodnega kraljevega mesta. Tu je 
l.1437 umrl Sigismund Luksemburški.  Slovo od Češke in vožnja na Gradiščansko. Šopron na zahodnu 
Madžarske ima začetke že v Rimskem imperiju. Madžari so ga osvojili med 9. in 11. st. Kralj Ladislav IV. ga je 
povzdignil v svobodno kraljevo mesto. Zasedli in uničevali so ga Turki, a se je v dvignilo iz pepela. Vseskozi je 
bilo dvojezično in dvonarodno -nemško in madžarsko. Po Saintgermainski pogodbi naj bi naj po 1. vojni pripadlo 
Avstriji. Na plebiscitu l.1921 pa so se prebivalci odločili za Madžarsko. L.1989 je bil Šopron prizorišče 
panevropskega piknika s prostim prehodom na Zahod  za vse prebivalce za železno zaveso. Pot nas bo vodila še 
mimo Koszega. V času turških vojn, je l.1532 trdnjavo Kiseg junaško obranil Nikola Jurišič in odbil 19 naskokov 
vojske velikega vezirja Pargali Ibrahim paše. Povratek v Ljubljano v večernih urah.   

CENA na osebo:  575,00 € najmanj 35 potnikov  

                              605,00€ najmanj 30 potnikov   
                              645,00 € najmanj 25 potnikov   

Cena vključuje: Cena vključuje: prevoz z udobnim turističnim avtobusom, parkirnine in cestnine, strokovno vodenje 

v slovenskem jeziku, strokovna podpora pri vodenju, 7 x nastanitev v hotelih 3 oz. 4* na osnovi polpenziona, turističo 

pristojbino,  oglede po programu (brez vstopnin) skupinsko zavarovanje Coris, organizacija potovanjna, DDV.  

Možna doplačila – ob prijavi: za enoposteljno sobo 160,99€ (omejeno število), riziko odpovedi 33,00 € dodatno 

zdravstveno zavarovanje: 8,00 (12,00 nad 75 in 16,00 nad 85let) 

Doplačilo na poti: - Vstopnine – Predvidoma med 65,00 in 95,00 €  (Nekateri muzeji še niso objavili novih cen)  

 

Izleti in potovanja bodo v času obstoja nevarnosti širjenja Covid-19 izvedena v skladu s priporočili NIJZ  in  z zakonodajo ter odloki  

ciljnih držav. Vsi udeleženci pridejo na odhod le, če so zdravi, na samem potovanju pa se ravnajo skladno z veljavnimi higienskimi 

in varnostnimi priporočili.  

PRIJAVE do 4. april 2022 oz. zasedbe prostih mest  in INFORMACIJE:: E-mail: david.ivanetic@premiki.com, 
Mobi 070 825 475 

Ob prijavi je potrebno plačilo-nakazilo akontacije 150,00 € /plačilo razlike možno v mesečnih obrokih/:  
PLAČILA NA: PREMIKI, Vojkova 58, 1000 Ljubljana 

Referenca SI00 – Datum vplačila 

Nakazilo: SKB D.D. SWIFT BIC,.  SKBSI12X,   IBAN koda :SI56031301000250408 

 

SPLOŠNI POGOJI IN NAVODILA za potovanje so sestavni del ponudbe in so objavljeni na naši spletni strani 
https://premiki.si/wp-content/uploads/2020/11/Sposni-pogoji-2020.pdf 
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