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TURIZEM 

Dunaj je bil dolga stoletja križišče Evrope. Tu se srečata vzhod in zahod in tu so madžarski 
golaž, turška kava in starodavna darila še vedno krajevni običaji. 

Celih 600 let so imeli v mestu Habsburžani svoj dvor, sprejemali so odposlance iz oddaljenega 
Svetega rimskega cesarstva, si prisvajali ozemlja svojih sosedov, odvračali napade sovražnikov, 

ki so se pogosto končali prav na vratih glavnega mesta.

PREDPRAZNIČNI DUNAJ 

z obiskom tehničnega muzeja 
1 dan, avtobus, sobota, 16. november 2019 

    
Odhod avtobusa ob 5. uri zjutraj iz Celja (zbor ob 4.50 uri avtobusna postaja Glazija Celje). Prestop 
meje v Šentilju, vožnja do Dunaja. Pot v center mesta, najprej do mogočne palače Schönbrunn. 
Sprehod po parku. V neposredni bližini 110 let deluje tehnični muzej. Vstop in čas za samostojno 
raziskovanje po mogočni stavbi, ki skriva zanimivosti iz različnih področij tehnike. 
Pot proti centru mesta. Spoznamo stavbe Secesije in stare tržnice, ter Karlovo cerkev. Vožnja do 
središča mesta po Ringu mimo mnogih mestnih znamenitosti: Opera, Hofburg, Naravoslovni in 
Umetnostno – zgodovinski muzej, Parlament, Mestna hiša, gledališča, borza, 
Hundertwasserhaus (peš ogled)… Zapeljemo se čez kanal reke Donave do parka Prater. Velik zeleni 
park mesta je hkrati tudi zabavišče v malem. 
Peš se bomo podali v sam center. Sprehod po 1.mestnem okrožju obdanem z Ringom, ulico, ki je pred 
nekaj leti praznovala 150 let. Ogled centra mesta skozi dvorišča Hofburga. 
Nato naprej mimo opere in Štefanove cerkve. Čas za sprehod po znameniti Koroški ulici, kjer vas bo 
zagotovo pritegnila katera od številnih mestnih kavarn. Od srede novembra naprej je čas božičnih 
sejmov, ki napolnijo mestne ulice in trge. Pomešajmo se med množico iz vseh koncev sveta in 
občudujemo pisane stojnice. 
Na kocu še nekaj prostega časa na najznamenitejšem božičnem sejmu pred mestno hišo. Vožnja 
domov s prihodom v Celje v večernih urah (do 22.ure zvečer). 
 

CENA  

Pri udeležbi 44 – 46 dijakov v avtobusu 35 € 

pri udeležbi 40 – 43 dijakov v avtobusu 38 € 

pri udeležbi 35 – 39 dijakov v avtobusu 43 € 
 

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz s turističnim avtobusom, cestne pristojbine, vse oglede po 
programu, vstop v tehničnii muzej, potrebno število spremljevalcev 1/15, osnovno nezgodno 
zavarovanje, vodenje in organizacijo izleta, DDV po zakonu. 
 

DOPLAČILA ob prijavi riziko odpovedi v primeru bolezni ali nesreče 4% od aranžmaja. 
 

Za prestop meje je za Slovence obvezen dokument – potni list ali osebna izkaznica. 
 

Splošni pogoji so sestavni del ponudbe. 
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