PROGRAM STROKOVNE EKSKURZIJE ČLANOV TD OBČINE MARKOVCI
2019
LEPOTE IN DOBROTE OB PANONSKEM MORJU
ŽELEZNO - NEŽIDERSKO JEZERO - ŠOPRON
26 in 27.oktober 2019
Gradiščansko je najvzhodnejša in hkrati najmlajša zvezna dežela Avstrije. S svojo bogato ponudbo
kulture, narave, vina, wellnessa in športa dežela Gradiščansko na tisoče svojih gostov navdušuje
skozi celo leto. Obiščite enega od številnih gradov in uživajte v raznolikem in pestrem kulturnem
šopku v „deželi sonca“ (več kot 300 sončnih dni na leto!). – od prireditve Dnevi Haydna v Eisenstadtu
do poletnih operet na jezerskem odru Mörbisch ob Nežiderskem jezeru je največje jezero v Avstriji.
Bogato je z različnimi vodnimi in obvodnimi pticami in je področje nacionalnega parka Neusiedler
See, ki v manjšem delu sega tudi na Madžarsko, kjer ga imenujejo Fertö. Tudi na madžarski strani
jezera je veliko zanimivosti, največje in turistično zelo obiskano mesto pa je čudoviti Sopron. Ob
lepotah, lokalnih dobrotah in odličnih lokalnih vinih sta dobro počutje in razpoloženje zagotovljena!

1. dan - Sobota, 26.10. 2019: Markovci-Eisenstadt-Rust-Moerbisch-Sopron

5.00 Odhod avtobusa z zbirnega mesta v Markovcih- parkirišče za šolo. Vožnja skozi Šentilj
(obvezni osebni dokumenti) proti Grazu ter dalje na GRADIŠČANSKO, ki je najmanjša avstrijska dežela
na obrobju PANONSKE NIŽINE.
Najmogočnejša plemiška dinastija teh krajev so bili Eszterhazyji s številnimi posestvi in gradovi po vsej
Madžarski vključno z Gradiščansko. Najprej se bomo zapeljali v glavno deželno mesto EISENSTADT ali
ŽELEZNO. Kot glavna stavba tega malega mesta izstopa grad grofov Esterhazyijev, ki so na tem dvoru
pogosto gostili slavnega komponista Josefa Haydna in mu v palači zgradili čudovito dvorano za
prestižne koncerte. Po ogledu te koncertne dvorane in ostalih razkošnih grajskih soban bomo obiskali
še Haydnkirche, kjer je Haydnov grob, ogledali pa si bomo tudi zanimivo ter nenavadno zgrajeno
Kalvarijo.
Pot bomo nadaljevali do NEŽIDERSKEGA JEZERA, ki leži sredi visokega trstičja in je po Balatonu drugi
največji ostanek nekdanjega Panonskega morja. Ogledali si bomo zahodno obalo s zanimivim
mestecem RUST, ki je zanimivo tudi zaradi strešnih dimnikov, na katerih poiščejo domovanje štorklje.
Okolica Nežiderskega jezera je med drugim tudi znamenito vinorodno območje. Obiskali bomo eno od
znanih vinskih kleti, kjer nam bodo gostitelji ob degustaciji predstavili značilnosti in posebnosti lokalnih
vin. V sosednjem MORBISCHU bomo spoznali tipično in očarljivo urejeno naselje panonskega tipa, sam
kraj pa slovi kot prizorišče poletnega opernega festivala. Mi se bomo vkrcali na turistično ladjo in med
udobno vožnjo spoznali ta neverjetni ostanek Panonskega morja, ki zaradi posebnosti sodi med
najpomembnejše naravne rezervate v Evropi.
Sledila bo vožnja skozi Trausdorf, ki je glavna vas Gradiščanskih Hrvatov, v SOPRON, glavno madžarsko
mesto v regiji Nežiderskega jezera. Sopron je mesto, ki je pod zaščito Unesca.

Sledi namestitev v hotelu v SOPRONU, večerja in prenočevanje.

2.DAN – nedelja, 27.10.2019, Sopron-Fertorakos-Fertod-Markovci
Po zajtrku bomo najprej podrobneje spoznali SOPRON. Ogledali si bomo Grajski stolp in Rotovž, Vrata
lojalnosti, bogato meščansko Storno hišo in Farmacijo z muzejem apotekarstva. Sprehodili se bomo po
starih tlakovanih ulicah in po Templonu ter glavnem trgu Fõ-ter.
V nadaljevanju dneva si bomo ogledali številne zanimivosti vzhodne obale NEŽIDERSKEGA JEZERA ali
po madžarsko jezera FERTÖ. Najprej bo sledil zunanji ogled rimskega kamnoloma FERTÖRAKOS, kjer
so skozi dolga stoletja kopali kamnite bloke v razsežnosti egipčanskih templjev. Sledil bo postanek v
kraju FERTÖSZÉPLAK, kjer si bomo ogledali madžarski »skansen«, obsežen kompleks vaških hiš z bogato
notranjo etnografsko opremo. Naslednji postanek v kraju FERTÖD bo namenjen zunanjemu ogledu še
ene baročne Palače Esterházyjev. Sredi dneva nam bodo v znani tradicionalni gostilni postregli z
okusnim kosilom, ki bo vključevalo tudi lokalne jedi. Podprti s primerno podlago bomo obiskali še eno
vinsko klet, tokrat na madžarski strani Nežiderskega jezera. Pokušnja visoko kvalitetnih vin vam bo
predstavila še madžarski pristop k vinogradništvu in vinarstvuVrnitev domov glede na želje po postankih, predvidoma pa do 24. ure.
Posebno opozorilo: vrstni red ogledov bo odvisen glede na razpoložljivosti posameznih lokacij ob pisni
potrditvi programa s strani naročnika.

CENA ekskurzije:
-

od 50 €/osebo za člane TD , 70,00€ za ostale pri minimalni udeležbi 50 oseb/avtobus

-plačilo 50°% ob prijavi, 50% do odhoda.

PRIJAVE! do 10.10.2019 pri poverjenikih društva, INFORMACIJE na tel. 041 486 258, Franc.

Cena vključuje:


Vodeni ogled dvorca Esterhazy v Eisenstadtu



Vodeni ogled Eisenstadta,



Degustacija 4 vzorcev vin v znani vinski kleti v okolici Rusta- avstrijska stran



Vožnja s turistično ladjo po Nežiderskem jezeru, cca 1-1,5 ure



Večerja – 3 hodi



Nočitev z zajtrkom v dvoposteljnih sobah v hotelu s 3* v Sopronu



Vodeni ogled Soprona



Vstopnina v muzej naprostem



Kosilo drugi dan – 3 hodi



Degustacija vin 2.dan, madžarska stran, 4 vzorci



vodenje programa v celoti,



prevode obveznih lokalnih in muzejskih vodenj



prevoz z 50-sedežnim turističnim avtobusom na opisani relaciji – v celoti po programu, s
stroški cestnin, parkirnin in enega voznika



stroške priprave in rezervacij, stroške zavarovanja potnikov v času potovanja ter DDV v
skladu s 3. odstavkom 47. člena ZDDV.

Prijave do 10.10.2019 pri poverjenikih društva ali na tel. 041 486 258, Franc

