
 

 

 
 

DUNAJ – stara cesarska prestolnica 
SREDNJA ŠOLA SLOV. BISTRICA, Odhod v marcu 2023 & ŠIFRA AT-01-12 

 
Program:  
Odhod avtobusa izpred Srednje šole v Slov. Bistrici ob 5.00 uri zjutraj. Vožnja v smeri Šentilja. 
Prestop meje, nadaljevanje vožnje mimo Gradca in naprej proti Dunaju. Vmesni postanki. Prihod 
na DUNAJ. Najprej se ustavimo pri dvorcu SCHÖNBRUNN- sprehod po parkih. Sledi panoramska 
vožnja proti središču mesta in krožna vožnja po Ringu; mimo Opere, Parlamenta, Mestnega 
teatra, mestne hiše, Univerze... Nato pa peš skozi mestno jedro: kompleks dvorca Hofburg, 
Goethejev spomenik, Španska jahalna šola in Avguštinska cerkev, mimo grobnice  
Habsburžanov… Še mimo cerkve sv. Petra do znamenite katedrale SV. ŠTEFANA. Ogled. Sledi 

obisk Albertine ter ogled stalne razstave od Moneta do Picasa in občasnih razstav.   
Prosti čas za samostojno raziskovanje mesta, nakup spominka… Nazadnje še obisk Kunsthaus 
Wien, ki so jo zgradili po načrtih Hundertwasserja. Ogled zbirk. Povratek proti domu, vožnja z 
vmesnimi postanki. Prihod v domov v večernih urah.   

 
 

CENA:  50 EUR/min. 43 dijakov/avtobus, 
 56 EUR/min. 37 dijakov/avtobus, 
 67 EUR/min. 30 dijakov/avtobus. 
 

CENA VKLJUČUJE: prevoz s turističnim avtobusom, cestnine, parkirnine in dajatve, zavarovanje 
za primer posledic nezgode, zavarovanje rizika odpovedi, slovensko vodenje in organizacijo.  
Vključen: strošek rezervacije za Albertino.  
 

Možni doplačili: 

◼ za ogled soban v Schönbrunnu = cca. 15-19 EUR/dijaka (Imperial ali Grand tour). 
 

Vstop v Albertino je za dijake mlajše od 19 let brezplačen. Plača se le strošek rezervacije. 
Strokovno vodenje po zbirkah ali audio guide proti doplačilu.  
 

Plačilo: 1. Obrok kot akontacija: 20. 10. 2022;  2. Obrok: 1. 3. 2023  
 
Izračun je narejen po cenah in pogojih na dan 05.09.2022. V primeru podražitev storitev, ki so sestavni del aranžmaja za več kot 
2%, se cena ustrezno spremeni.  
V času obstoja nevarnosti širjenja virusa Covid-19, bo program izveden v skladu s priporočili NIJZ in veljavnimi ukrepi v tej zvezi 
na celotni poti.  
 

Splošni pogoji potovanja so sestavni del programa in so na voljo na prodajnih mestih!   
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