DUNAJ
Prestolnica Avstrije je eno najlepših mest Evrope. Bogata zgodovina Habsburžanov,
ki so imeli tod svoj dvor celih šesto let je pustila sledove na vsakem koraku. Številne
palače, cerkve, galerije, muzeji, lepo urejeni parki in prijazni, pa vendarle malce
vzvišeni domačini vas bodo sprejeli in navdušeni boste nad vsem. Enodnevni izlet na
Dunaj vam predstavi mesto v svoji najbolj skromni varianti, pa vendar dovolj za
začetek. Spoznali boste vse znamenite stavbe v starem delu mesta, se zapeljali po
znamenitem "Ringu" in vsaj delno doživeli utrip tega velemesta, ki leži ob reki
Donavi. Od tod tudi valček "Ob lepi modri Donavi" in še marsikaj drugega kar pa vam
bomo razložili in pokazali na našem izletu. Dunaj je pač še vedno najbolj priljubljen
cilj svetovnih popotnikov, naj bo cilj tudi za vas , saj nam je zelo blizu tako po
razdalji kot po zgodovini in kulturi.

PROGRAM ENODNEVNEGA IZLETA:

PARK DVORCA SCHONBRUNN

Odhod sodobnega avtobusa ob 05.00 uri. Vožnja do mejnega prehoda Šentilj in po AC do Dunaja. Takoj po prihodu v mesto se bomo zapeljali po
RINGU (krožna cesta okoli centra mesta). Spoznali bomo vse najlepše zgradbe in palače z avtobusa, se popeljali tudi preko mogočne Donave na
območje Novega Dunaja, kjer si bomo ogledali vse pomembne stavbe in tudi znameniti Dunajski stolp. Po parkiranju pa si jih bomo ogledali še v
sprehodu: TRG IN SPOMENIK MARIJE TEREZIJE, PRIRODOSLOVNI MUZEJ, UMETNOSTNO ZGODOVINSKI MUZEJ, KRALJEVA
PALAČA - HOFBURG, PARLAMENT, MESTNA HIŠA, GLEDALIŠČE, UNIVERZA, ŠTEFANOVA CERKEV, ANKER URO, OPERA, KARLOVO
CCERKEV, SECESIJO....
Popoldanski del dneva boste imeli prosto za obisk zakladnice ali katere od galerij. Ob 18.0O uri se bomo odpravili še do dvorca SCHONBUNN in
nato nazaj proti domu.

TRG IN SPOMENIK MARIJE TEREZIJE

DUNAJ

DVOREC SCHONBRUNN

CENA:
39,00 € - pri udeležbi 45 - 48 potnikov
45,00 € - pri udeležbi 40 - 44 potnikov
49,00 € - pri udeležbi 35 - 39 potnikov

KARLOVA CERKEV

CENA vključuje: prevoz z avtobusom turistične kategorije (klima, video, hladilnik), vse takse za ceste in parkiranja,
DDV, osnovno zavarovanje, stroške vodenja in agencije.
DOPLAČILA za vstopnine in ostale storitve lahko vključimo v osnovno ceno.
Priporočamo dodatno nezgodno zavarovanje z asistenco v tujini in zavarovanje rizika odpovedi !
Ponudba je splošna in jo lahko priredimo za vsako skupino posebej.
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA so sestavni del ponudbe !
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