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Predbožično križarjenje z Malim princem 
Zakaj izbrati to potovanje? 

 na predbožičnem križarjenju po treh prestolnicah na reki Donavi: 
 Budimpešta, Bratislava in Dunaj – tri čudovite prestolnice vabijo na obisk    
 spoznaj »Malega Princa«, naš »drugi dom« med plovbo po reki Donavi 
 doživi petdnevno božično pravljico v treh evropskih prestolnicah 
 na nepozabnem doživetju mimogrede opravi še vse božične in novoletne nakupe 
 izberi svoj najlepši adventni sejem med najlepšimi v Evropi 
 ogrej se ob kuhanem vinu, posladkaj se z medenjaki 

 Mojca Mavec bo z vami kot spremljevalka/vodnica na odhodu 17. 12. 22. 

Odhod: 13.12. in 17.12.2022 
Čas potovanja: 5 dni / 4 noči 
Najmanjše število potnikov: 20 
Številka produkta: 95812 
 
 
1 Dan: LJUBLJANA - DUNAJ  
Zbor potnikov na postajališču Dolgi most v Ljubljani in odhod avtobusa proti Dunaju. Kar takoj po prihodu bomo 
»vklopili praznično vzdušje« in postali glavni junaki zimske pravljice na tradicionalnem predbožičnem sejmu »Vienna 
Magic of Advent« na trgih kot so Belvedere, Karls-Platz in seveda pravljični Rathausplatz. Na božično okrašenih in 
bogato obloženih stojnicah bomo zagotovo dobili še kakšno idejo za popolna božična in novoletna darila. V poznih 
popoldanskih urah vkrcanje na ladjo »Mali princ« (M/S Der Kleine Prinz) in informativni sestanek z vodnikom. Naše 
doživetje predbožične plovbe bomo začeli s pijačo dobrodošlice ter predstavitvijo kapitana in ladijske posadke. 
Sledila bo večerja. Nočitev. 
 
2 Dan: DUNAJ 
Po zajtrku bomo dan začeli z avtobusnim panoramskim ogledom mesta, med katerim se bomo za kakšno atraktivno 
fotografijo ustavili pri Hundertwasserjevi hiši. Spoznavanje nekdanjega cesarskega mesta bomo nadaljevali s 
sprehodom po mestnem središču, nato pa obiskali še eno tradicionalno prizorišče božičnih sejmov na Dunaju, in sicer 
»Old Viennese Christmas Market« na trgu Freyung, ki se odvija že od leta 1772. Sledil bo povratek na ladjo in kosilo. 
Po kosilu bomo pričeli s plovbo proti madžarski prestolnici. Večerja in nočitev.  
 
3 Dan: BUDIMPEŠTA 
Po zajtrku prihod v Budimpešto, arhitekturni biser Srednje Evrope. Ogled te čudovite prestolnice, ki jo mostovi 
ločujejo na Budim in Pešto in kjer bomo dobili občutek, da se sprehajamo skozi čas. Staro mestno jedro s 
parlamentom in božično okrašeno ulico Váci navduši vsakogar. Obiskali bomo tudi eno najznamenitejših pokritih 
tržnic, s katere se bomo odpravili polnih vreč lokalnih mesnih, rdeče paprike, s kakšno steklenico vina in »pálinke«. 
Po ogledu bomo imeli nekaj prostega časa, da doživimo vse vonje, okuse, barve in zvoke božično okrašenih mestnih 
trgov, nato pa se bomo vrnili na ladjo. Po kosilu prost preostanek popoldneva  za samostojne oglede in nakupe ter 
uživanje v adventnem vzdušju madžarske prestolnice. Večerja in nočitev.  



 
4 Dan: BRATISLAVA 
Po zajtrku bomo občudovali čudovito madžarsko pokrajino in vstopili na Slovaško skozi prekop Gabčikovo, kjer bomo 
uživali v degustaciji vin iz ladijske ponudbe. Po kosilu bomo v zgodnjih popoldanskih urah prispeli v Bratislavo. Izkrcali 
se bomo v pristanišču in se odpravili na ogled mesta. Po sprehodu in ogledu glavnih znamenitosti slovaške 
prestolnice ter uživanju ob razgledu s hriba, na katerem se bohoti bratislavski grad, bomo imeli nekaj prostega časa. 
Seveda ga bomo namenili obisku stojnic na glavnem mestnem trgu, ki so pravi raj za ljubitelje prazničnega vzdušja in 
božičnih nakupov. V večernih urah se bomo vrnili na ladjo in dan zaključili s kapitanovo gala večerjo. Nočitev. 
 
5 Dan: DUNAJ - LJUBLJANA 
Po zajtrku se bomo izkrcali in poslovili od Malega Princa. Po želji skupine (doplačilo) si bomo ogledali baročni dvorec 
Schönbrunn z baročnimi dvoranami avstrijskih cesarjev in cesaric odraža nekdanji svet in način življenja. Dvorec je 
eden najpomembnejših avstrijskih kulturnih spomenikov in od leta 1860 tudi glavna in najbolj obiskana turistična 
atrakcija mesta ob Donavi. V predbožičnem času se ponaša z magično podobo. Po ogledu se bomo z avtobusom 
odpravili proti Ljubljani, kamor je predviden prihod v večernih urah. 

V ceno je vključeno 

 avtobusni prevoz Ljubljana - Dunaj – Ljubljana z vključenimi cestninami in cestnimi pristojbinami; 
 nastanitev v dvoposteljnih zunanjih kabinah s TWC na glavni palubi (main deck) 
 pijačo dobrodošlice, predstavitev ladijske posadke in pozdrav kapitana; 
 degustacijo vin iz ladijske ponudbe; 
 kapitanovo gala večerjo s 5 hodi z vključenim aperitivom in penino (ena steklenica penine za 4 

goste); 
 polni penzion, ki se začne prvi dan z večerjo in konča zadnji dan z zajtrkom (samopostrežni zajtrk; 

kosilo s klasično strežbo 4 hodov (juha, glavna jed, solatni bar, sladica, kava ali čaj); večerja s 
klasično strežbo 5 hodov (juha, predjed, glavna jed, solatni bar, sladica, kava ali čaj)); 

 neomejeno količino kave in čaja iz avtomata; 
 popoldanski čaj s piškoti in kolači na ladji (vsak dan, ko poteka plovba in ni izletov); 
 večerne prigrizke v ladijskem baru; 
 vsak večer glasbo v živo v ladijskem baru; 
 voden ogled Budimpešte (prevoz z avtobusom in lokalno vodenje s sistemom avdioguide); 
 voden ogled Bratislave (prevoz s turističnim vlakom in lokalno vodenje s sistemom avdioguide); 
 voden ogled Dunaja (prevoz z avtobusom in lokalno vodenje s sistemom avdioguide); 
 brezplačen wi fi (v skupnih prostorih na krovu); 
 24-urno recepcijo na krovu 

Cena ne vključuje: 

 navedenih doplačil, napitnin in osebnih izdatkov, morebitnih dodatnih izletov in vstopnin v okviru 
križarjenja ter ostalo, kar ni navedeno pod postavko »Cena vključuje«. 

Možna doplačila (ob prijavi): 

 nastanitev v kabini v zgornjem nadstropju (upper deck) 40 EUR/osebo 
 nastanitev v kabini »single use«: 320 EUR/osebo 
 »All Inclusive« paket na ladji: 99 EUR/osebo 
 klasični dunajski koncert 62 EUR/osebo 
 ogled dvorca Schönbrunn 39 EUR/osebo 

 



Doplačila (v kraju samem): 

 napitnine 7 EUR/dan/osebo 

Popusti: 

 otrok do 16 let na osnovnem ležišču v spremstvu odrasle osebe 20% 

 


