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Spoštovani! 
Priprave za našo strokovno ekskurzijo 

»SALZBURG« v času od 12. do 13. septembra 2019  so končane.  
V nadaljevanju vam posredujemo nekaj koristnih napotkov in  

podroben potek potovanja. 
 

ODHOD avtobusa je po sledečem sporedu: 
 
ČETRTEK 12. SEPTEMBER 2019: 
04.45 CELJE – Šolski center Celje 
05.45 LJUBLJANA – lokalna AP Adriatic Slovenica/Celovška cesta (vstopi 
vodnik) 
 
PREVOZNIK:  avtobusno podjetje NOMAGO / IZLETNIK CELJE. 
 
HOTELSKA NAMESTITEV: 
A & O HOSTEL SALZBURG 
Fanny-von-Lehnert-Straße 4,  
5020 Salzburg, Avstrija 
Telefon: +43 662 2342000 
https://www.aohostels.com/de/salzburg/salzburg-hauptbahnhof/ 
 
 

ZA POTOVANJE POTREBUJETE VELJAVNO SLOVENSKO 
OSEBNO IZKAZNICO ALI POTNI LIST! 

 

Potovanje bo potekalo po dogovorjenem programu, ki Vam ga še enkrat navajamo: 
 
1.DAN : SLOVENIJA – SOLNI RUDNIK – SALZBURG (večerja, nočitev) 
Odhod iz Celja v jutranjih urah in vožnja proti Avstriji. V dopoldanskih urah prihod v mestece 
HALLEIN, kjer bomo obiskali tamkajšnji solni rudnik, v katerem so sol pridobivali že pred več kot 
7000 leti. Zabavno bo oblačenje v zaščitne rudarske obleke, nato pa se bomo z rudarskim vozom 
zapeljali globoko pod površje. Nekaj časa bomo sledili rudniškim rovom peš, nato pa se bomo 
spustili še do podzemnega slanega jezera, in to kar po lesenih toboganih … 
Po ogledu se bomo odpeljali do znamenitega RED BULL HANGARJA 7 pri letališču. Obiskovalce 
najprej navduši izjemna konstrukcija steklene školjke, ki daje občutek neskončnosti neba nad 
zgodovinskimi primerki letal, motorjev, helikopterjev in Red Bullovih dirkalnikov (če niso na 
tekmah), oprema Felixa Baumgartnerja – junaka, ki je s padalom skočil iz vesolja … Sprehod med 
muzejskimi eksponati daje občutek breztežnosti, čeprav je v zgradbo vgrajenih 1.200 ton jela in 

Obvestilo o potovanju 

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_slSI856SI856&q=a%26o+hostel+salzburg+hauptbahnhof+telefon&ludocid=2165996886823453708&sa=X&ved=2ahUKEwi6xcng3bTkAhVI4qQKHRaoB_UQ6BMwE3oECBkQAg
https://www.google.com/search?q=A%26O+HOSTEL+SALZBURG&rlz=1C1CHBD_slSI856SI856&oq=A%26O+HOSTEL+SALZBURG&aqs=chrome..69i57j0l5.22671j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.aohostels.com/de/salzburg/salzburg-hauptbahnhof/
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380 ton specialnega stekla. V sklopu tega kompleksa je priložnost tudi za kakšen prigrizek v 
njihovih bistrojih ali iz »popotne malhe«. 
Nato se bomo odpeljali do mestnega središča, kjer je naš hotel/hostel. Namestitev v sobah in 
nekaj minut prostega časa za osvežitev in oddih. 
Naš program ogledov bomo nadaljevali peš – sprehodili se bomo do starega mestnega jedra, ki se 
je razvilo o reki Salzach. Salzburg je znan kot rojstno mesto Wolfganga Amadeusa Mozarta (rojstna 
hiša, glasbena akademija Mozarteum). V mestu se odvija znameniti poletni festival. Ogledali si 
bomo slikovito baročno mestno jedro (del svetovne dediščine UNESCO) s katedralo sv. Rupreta, 
Rezidenco, Žitno ulico, dvorec Mirabell (17. stoletje) z lepim parkom… V sklopu mestnega ogleda 
bomo obiskali tudi znamenito MOZARTOVO ROJSTNO HIŠO. 
Z moderno vzpenjačo se bomo odpeljali na trdnjavo HOHENSALZBURG, ki je ena od najbolj 
prepoznavnih znamenitosti mesta in od koder je čudovit razgled na mesto in gorske vršace na 
obrobju salzburške kotline. V sklopu trdnjave si bomo ogledali tudi muzejske zbirke.  Na povratku 
v mestno središče prosto za kakšen prigrizek, nakup kakšnega spominka ali sladkega priboljška. 
Povratek do našega hotela/hostla, namestitev v večposteljnih sobah, večerja in prenočevanje. 
 
2.DAN:  SALZBURG - CELJE 
Po zajtrku si bomo ogledali odličen prirodoslovni muzej HAUS DER NATUR. Muzej ima kar šest 
nadstropij in je zasnovan interaktivno. Tu najdemo zbirke od dinozavrov do vesolja, akvarij, 
reptile … Zelo so zanimivi eksperimenti iz znanosti in tehnologije ter interaktivno raziskovanje 
človeškega telesa. Ta muzejska ustanova je odličen primer, kako spodbuditi zanimanje za naravo 
in približati delovanje naravnih procesov vsem starostnim skupinam. Prosto za oglede muzejskih 
zbirk, ki nikogar ne bodo pustile ravnodušnega. 
Po ogledu se bomo vkrcali na ladjico in se zapeljali po glavni mestni »aorti« - reki Salzach in si 
glavne mestne vedute pogledali še z druge perspektive. Nato si bomo ogledali še znameniti poletni 
dvorec salzburških knezškofov HELLBRUNN. Sprehodili se bomo skozi dvorec, še bolj pa nas bo 
navdušil grajski park z domiselnimi »vodnimi igrami« ali Wassespiele. Gre za sistem kanalov, 
fontan in bazenčkov, ki so okrašeni s kipci bitij iz grške mitologije. Če gostov ni prevzelo baročno 
okrasje parka, so jih gotovo presenetile skrite šobe, iz katerih na željo upravljavca špricne večji 
ali manjši curek vode in blizu stoječega opazovalca brez milosti osveži od glave do pet. Najbolj 
domiselna pa je prav gotovo škofova velika kamnita miza sredi umetelno okrašenega avditorija, 
imenovanega rimsko gledališče in navrtani sedeži za goste … Po ogledu vožnja v domovino, kamor 
je prihod v kasnejših večernih urah. 

CENA POTOVANJA ZA OSEBO JE … 170.- EUR 

 
V CENI POTOVANJA JE ZAJETO:  

- Avtobusni prevozi na omenjeni relaciji 

- Stroški cestnin, cestnih taks, tunelov ter parkirnin (Slovenija, Avstrija) 
- Polpenzion v hotelu/penzionu/hostlu 
- Vsi zunanji ogledi po sporedu 

- Vstopnine:  rudnik soli v Halleinu, povratna karta za vzpenjačo na Hohensalzburg, muzejska 
zbirka Hohensalzburg, rojstna hiša W.A. Mozarta, dvorec Hellbrunn, naravoslovni muzej 
Haus der Natur 

- Križarjenje z ladjico po reki Salzach 

- Sladko presenečenje – Mozartova kroglica 
- Prosta mesta za učitelje/spremljevalce 1/15 plačanih potnikov 

- DDV, kvalitetno vodstvo in organizacija potovanja 
 
Doplačila: 

- Vstopnine po lastnem izboru 

- Zavarovanje odpovedi potovanja – 5% od vrednosti aranžmana 
 
Minimum potnikov za omenjeno potovanje in ceno je 30 oseb ! 
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V skladu z 900. členom Obligacijskega zakonika si pridržujemo pravico do spremembe cene, če 
pride do sprememb v menjalnem tečaju valute ali do sprememb v tarifah prevoznikov, ki vplivajo 
na ceno potovanja in v skladu z 902. členom istega zakonika pravico do odpovedi potovanja, če 
se ne prijavi najmanjše število potnikov, potrebno za izvedbo potovanja. Organizator si pridržuje 
pravico do spremembe urnika potovanja in spremembe krajev ogledov, če mu lokalna agencija ne 
odobri predlaganega urnika ogledov. 
SPLOŠNI POGOJI IN NAVODILA ZA TURISTIČNE ARANŽMAJE KOMPTURJA CELJE so sestavni del te 
ponudbe in so Vam na voljo kot tiskana priloga.  Splošne informacije, opisi poti, pogoji za 
potovanje in navodila so navedeni v ostalih naših katalogih ! 
 

ŠE NEKAJ POMEMBNIH INFORMACIJ O AVSTRIJI 
 
DENAR:  Avstrija je del evropske monetarne unije, uradna denarna enota je EURO – torej nimamo 
težav z menjavo v druge valute. 
Cene toplih napitkov (čaj, kakav, bela kava) so višje na avtocestnih motelih v Avstriji kot v mestih 
(od 2 € dalje!), voda – mala steklenica od 0.80 € dalje,  sendviči od 3,5 € dalje…  
Za “osnovno preživetje“ (kavica, sok, drobni vmesni obroki, razglednice, znamke itd.) 
potrebujete ca 30 – 50 EUR. 
 
MLADINSKI HOTEL: mladinski hotel A&O Hostel se nahaja v strogem centru mesta, blizu železniške 
postaje. Sobe so večposteljne (4- in 3-posteljne) in imajo v sobi lastne sanitarije in kopalnico. 
Prav tako smo doplačali za brisače in posteljnino (postelje mladi gosti posteljejo sami), kozmetiko 
in stvari za osebno higieno vzemite s seboj.  
V mladinskih hotelih običajno ob prijavi v sobo zahtevajo kavcijo – polog cca 20 do 30 EUR za 
primer, če gostje povzročijo škodo na hotelskem inventarju. Ob odjavi iz hotela dobite kavcijo 
nazaj. V kolikor gosti namerno povzročijo poškodbe, hotelir oceni višino nastale škode in jo 
zaračuna gostu, ki je to škodo povzročil. 
 
PREHRANA:  V osnovnem programu ni predvidenega skupnega organiziranega kosila – v sklopu 
ogleda mesta pa bodo udeleženci imeli možnost nakupa kakšnega toplega prigrizka po zmernih 
cenah (Pizza hut, McDonalds, Burger King, KFC, kebab in podobne restavracije s hitro hrano, ki so 
najcenejše). Cene menijev ali posameznih jedi so v Avstriji nekoliko višje kot smo jih vajeni v 
istih slovenskih franšiznih fast food restavracijah!  Nekaj informativnih cen:  kos pice od 4 € dalje, 
hamburgerji okoli 5 €, krompirček 3 € … 
 
TELEFON: Klicna številka za Slovenijo je : 00 386 1,2,3 … 41, 31 …) + domača številka, znamke 
lahko kupite na pošti ali tam, kjer razglednice.  Pokritost mobilne telefonije je zelo dobra, prav 
tako dostopnost do interneta. 
 
TEMPERATURA/KLIMA: v začetku septembra je v tem delu Evrope lahko že bolj hladno – zlasti 
zjutraj in zvečer (hladen veter in bližina gora), možne so tudi padavine,  zato je potrebno misliti 
za primerna oblačila in obutev. Ne pozabite na sončna očala in dežnik! Salzburg je znan po dežju, 
mesto obdajajo visoke gore, zato so zlasti jutra in večeri hladnejši. Priporočamo, da spremljate 
vremenske napovedi za Salzburg par dni pred odhodom in prilagodite garderobo in obutev 
aktualnim napovedim vremena. 
 
PRIPOROČENA OBLAČILA: za potovanje priporočamo udobna »casual oblačila« za prosti čas, prav 
tako lahko in udobno ter toplo obutev. Zelo prav pridejo nepremočljive vetrovke in jakne ter 
udobni in nepremočljivi čevlji.  Bolj zmrzljivi pa ne pozabite na čepico in tople nogavice. Na 
Salzburškem je nepogrešljiv zložljiv dežnik in seveda rezervna obutev. Ne pozabite na fotografsko 
opremo, mobilne telefone (polnilce) in seveda obilico dobre volje, če se bo pokazalo, da je bila 
trenutna vremenska napoved vseeno preoptimistična. 
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JEZIK: Jezik sporazumevanja je nemški! Ves čas potovanja bo poskrbljeno za informativne 
prevode v slovenski jezik. V hotelih in večjih turističnih središčih obvladajo tudi  angleščino in 
druge tuje jezike.   
 
KREDITNE KARTICE: sprejemajo povsod, najbolj uporabne so kartice Mastercard, American 
Express, Visa. Najraje imajo gotovino, še zlasti pri razprodajah. Računi prispejo zelo hitro. 
 
ELEKTRIČNA NAPETOST: 220 V (enako kot doma);  enake so tudi vtičnice  
 
NAKUPI: trgovine v mestnih središčih so običajno odprte  od  09.00 do 17.30 - 18.00. Nakupovalni 
centri na obrobju mest imajo daljši odpiralni čas;  ob nedeljah so trgovski centri zaprti. 
 
ZAVAROVANJE:  Vsi naši potniki so v času potovanja nezgodno  zavarovani za primer posledic 
nezgodnega dogodka, nastalega med potovanjem, ki ga ni povzročil sam zavarovanec.  
Za potovanje v tujino zelo priporočamo, da si uredite modro EVROPSKO KARTICO, ki se uporablja 
v državah članicah EU in EGP ter Švici, v Avstraliji, Bosni in Hercegovini, Črni gori, Makedoniji ter 
Srbiji. Z evropsko kartico se uveljavlja pravica do nujnih zdravstvenih storitev v tujini. Evropska 
kartica je brezplačna in jo lahko naročite: 

• preko spletne strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
• preko mobilnega telefona s SMS sporočilom  
• pri referentu na območnih enotah oz. izpostavah Zavoda za zdravstveno zavarovanje z 

veljavno slovensko kartico zdravstvenega zavarovanja (v izogib čakanju v vrsti svetujemo, 
da naročilo izvedete preko interneta ali pa preko mobilnega telefona) 

Svetujemo, da evropsko kartico naročite vsaj 4 delovne dni pred odhodom v tujino.  
Lahko pa si uredite tudi dodatno zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini (s širšim naborom 
zdravstvenih storitev), ki jih ponujajo različne zavarovalnice (AS, Triglav, Elvia ipd). 
 

NE POZABITE : 
◼ na VELJAVEN slovenski potni list ali osebno izkaznico 
◼ mednarodno evropsko zdravstveno zavarovanje (modra kartica) 
◼ na primerno (že nošeno) obutev in obleko, sončna očala in dežnik ter pokrivalo  
◼ da je Salzburg ena izmed najbolj obiskanih turističnih destinacij v Avstriji in da bo potrebno 

nekaj potrpežljivosti (= stanja v vrsti), da bomo prišli do naših turističnih atrakcij 
◼ zaradi množice turistov so na delu tudi žeparji in drugi nepridipravi, zato PAZITE NA OSEBNE 

DOKUMENTE, DENAR, MOBITELE IN OSTALE VREDNE STVARI 
◼ upoštevajte navodila vodnika in spremljevalcev, ki so dobronamerna 
◼ držite se v skupini in pazite eden na drugega 
◼ na obilo  turistične radovednosti 
◼ in veliko dobre volje 

 
 

ŽELIMO VAM LEPO IN NEPOZABNO POTOVANJE! 

https://zavarovanec.zzzs.si/wps/portal/portali/azos/zav_tujina/kontakti_mzz/%21ut/p/b1/lZLbCoJAEIYfaf89WpdikrtoGXbcmzAIETK7iKC3zw4EtmU1dwvfxz87M8SSJbH7_FQW-bGs9_nu-rZqrZD4kQaNhpQG0CboCZ7NOaayAVYNgA_l48UP5hI6Dr000SEDYw__CYzFHeADkyiKAL_lP4GeMD60VLH0ZJ8B9E_fbbDlIzMhNJ8oyfocGDr9u0BXvhFOvgN0-an3xafi3_87AV98Q2yxqzfNqSyIbcNvdtkG3izrBnRdU_c-HMCdxyiqqy05VLN7Lc-ZLtPiAkGm4zg%21/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2XzYwTUFISTAxSEcxMUMwSUpDODQzU1YzMEo0/

