
                                                

 

 

 

Narodna galerija in agencija Maona vabita Prijatelje Narodne galerije in ljubitelje umetnosti na 

ekskurzijo 

Kraljica Donave - Budimpešta in razstava Henrija Matissa - Barva idej 

26. – 27. september 2022 

 
Budimpešta je eno najlepših mest Evrope. Nekdanja prestolnica monarhije in danes glavno 

mesto Madžarske kraljuje na obeh bregovih mogočne Donave. Mostovi povezujejo dva dela 

mesta, Budim in Pešto. Mesto že na prvi pogled ohranja duh mogočne monarhije, hkrati pa s 

svojo barvitostjo, palačami, tipičnimi trgovinicami in gostilnicami - čardami,  glasbo in hrano 

ohranja poseben čar njihove zgodovine. Sprehod po ulici Vaci, ki se vije po samem centru 

mesta in je namenjena le pešcem, vas na vsakem koraku napolni s posebnimi zvoki in 

vonjavami. Obisk Budimpešte bomo popestrili z ogledom velike razstave francoskega 

umetnika Henrija Matissa ''Barva idej'' v Muzeju lepih umetnosti. Razstava nas popelje od 

zgodnjih risb in platen, skozi obdobje fauvizma, pa vse do poznih kolažev, ki jih je  ustvarjal, 

ko ga je bolezen priklenila na posteljo.  Ob slikah je na razstavi predstavljen tudi umetnikov 

bogat kiparski opus, na ogled pa so še grafični listi in umetnikova knjiga z naslovom Jazz. 

Razstava je na ogled do 16. oktobra 2022. 

Poleg vsega lepega se bo našel čas za okušanje tradicionalne madžarske kuhinje, prisluhnili 

bomo zvokom violine in se prepustili vzdušju prestolnice... 

 
Program potovanja:                                                                                                                                                

1. dan: ponedeljek, 26. september 

Odhod avtobusa iz Ljubljane (parkirišče Dolgi most) ob 6.00. Vožnja z vmesnimi postanki do mesta, ki mu 

zaradi svoje lepote pravijo tudi Kraljica Donave. Na desnem bregu se nahaja nekdanje samostojno mesto 

Budim z znamenitostmi kot so grajska palača, Matijeva cerkev in Ribiška utrdba. Od tu se odpira najlepši 

panoramski pogled na mesto in mogočno Donavo. Kratek sprehod med grajskimi palačami in po Ribški 

utrdbi, nato namestitev v hotelu, ki se nahaja v najožjem središču mesta. Sledi večerja v tipični madžarski 

gostilni s tradicionalno glasbo, nato sprehod po ulici Vaci. Nočitev.                                                                                                                                          

 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Budim


2. dan: torek, 27. september 

Po zajtrku se z avtobusom odpravimo na krajšo krožno vožnjo po mestu: mimo parlamenta, zgrajenega  v  

novogotskem slogu, Štefanove cerkev iz sredine prejšnjega stoletja, tržnice, mimo številnih ambasad, palač, 

muzejev…  Ustavili se bomo na trgu Herojev s spomenikom,  posvečenim  tisočletnici prihoda Madžarov v 

Panonsko nižino  in si ogledali junake, ki so bili glavni protagonisti njihove zgodovine. Ob 10.00 vstopimo v 

Muzej lepih umetnosti in si najprej ogledamo razstavo Henrija Matissa ''Barva idej''. Razstavljena dela so iz 

Centra Pompidou – Musée national d’art moderne iz Pariza in je prva razstava, ki prikazuje umetnost Henrija 

Matissa na Madžarskem. Izbor več kot 150 del vodi obiskovalce skozi vsa glavna obdobja umetnikovega 

opusa. Po obisku razstave si ogledamo še stalno zbirko muzeja: egipčansko zbirko, klasično zbirko, zbirko 

starih mojstrov, madžarsko umetnost, baročno dvorano… 

Sledi organizirano kosilo in vožnja proti domu, kamor prispemo v večernih urah. 

 
Cena: 

• 220 EUR za člane kluba Prijatelji Narodne galerije z veljavno izkaznico 

• 250 EUR za nečlane 

Cena je izračunana pri minimalni udeležbi 40 potnikov. 

 

Cena vključuje:  prevoz s sodobnim turističnim avtobusom, cestne pristojbine,  nočitev z zajtrkom v  

hotelu***+ v središču Budimpešte, večerjo, kosilo, oglede po programu, strokovno vodenje in vodenje 

turističnega vodnika ter organizacijo potovanja. 
 

Doplačila: za 1/1 sobo: 45 € 
 

Vstopnine:  

• Muzej lepih umetnosti + Matisse - Barva idej:  

o za skupine nad 15 oseb: 3800 HUF (10 €) 

o EU državljani mlajši od 26 ali starejši od 62 let: 2100 HUF (5,50 €) 

o državljani EU nad 70 let in do 6 leta: brezplačno 

• Ribiška utrdba: po želji na licu mesta 3,50 € 
 

Rok prijave: torek, 23. avgust 2022 
 

Prijave in plačila sprejemamo od torka do nedelje med 10. in 18. uro pri blagajni Narodne galerije (T: 01 24 

15 418). Možno je plačilo z nakazilom na TRR, vendar le ob predhodni potrjeni prijavi pri blagajni Narodne 

galerije: 
IBAN (TRR): SI56 0110 0603 0377 028 

SKLIC: 00 175400 

NAMEN: Budimpesta - Priimek in ime (vpišite svoje ime) 

KODA NAMENA: COST   
 

Odpovedni riziko (zavarovanje v primeru odpovedi): 5 % od cene aranžmaja. Priporočamo zaradi 

možnosti širitve epidemije koronavirusa. Odpovedni riziko velja v primeru plačila ob prijavi na ekskurzijo. 

Sporazum o odstopnini velja v primeru uradnih pozivov, nepričakovanega poslabšanja zdravstvenega stanja 

ali smrti v ožji družini (zakonec, starši, otroci) in se lahko uveljavlja le ob predložitvi ustreznega potrdila. 

Brezplačna odpoved udeležbe je možna do 3. septembra 2022. 
 

Pridružujemo si pravico do spremembe programa, v kolikor nastanejo okoliščine na katere kot organizator 

potovanja ne moramo vplivati. 

 

Informacije: 

E: prijatelji@ng-slo.si ali trgovina@ng-slo.si 
T: 01 24 15 424 


