DUNAJ
Dunaj je ena od najlepših prestolnic Evrope. Bogata zgodovinska in tudi
kulturna dediščina je pustila sledi na vsakem koraku. Preko dvajset
galerij v mestu priča, da je to mesto umetnosti, je pa tudi mesto
Habsburžanov in zato tudi mesto čudovitih palač in razkošnih rezidenc, je
mesto veličastnih mostov preko Donave, je mesto parkov, muzejev in
cerkva.V dveh dnevih našega programa vam bomo predstavili vse
najpomembnejše zgradbe, palače in cerkve, se z vami sprehodili po
kompleksu Hofburga in Schonbrunna, se odpravili v Novi Dunaj in spoznali
veličastno gradnjo najmodernejše dobe. Seveda pa ne smemo pozabiti na
posebnosti mesta, kot so še, Prater in Hundertwaserhaus.
DVOREC SCHONBRUNN

PROGRAM DVODNEVNEGA IZLETA:

1. DAN:
Odhod sodobnega avtobusa ob 05.30 uri. Vožnja preko mejnega prehoda Šentilj in po AC do Dunaja. Takoj po prihodu v glavno
mesto Avstrije se bomo zapeljali po znamenitem RINGU, ki obdaja stari del mesta. Tako vam bomo pokazali v počasni vožnji vse
pomembne zgradbe mesta. Seveda bomo mesto spoznavali tudi peš, saj nas bo avtobus čakal pri Naravoslovnem muzeju. Po kratkem
opisu trga in spomenika Marije Terezije se bomo podali na oglede: HOFBURG (kraljeva palača - sedež Habsburžanov),
PARLAMENT, MESTNA HIŠA, DEŽELNO GLEDALIŠČE, se sprehodili po "GRABNU" vse do ŠTEFANOVE CERKVE. Nekaj časa
boste prosti za nakupe in kosilo. Ob 15.00 uri se bomo zbrali in obiskali DUNAJSKO DRŽAVNO OPERO, ki je brez dvoma vredna
daljšega obiska. Z lokalnim vodnikom se bomo sprehodili po notranjosti Opere in tako spoznali izjemno zgodovino (doplačilo za
vstopnico). Zvečer namestitev v hotel in večerja. Po večerji pa se bomo skupaj odpravili v PRATER, ki je največje zabavišče ne
samo Dunaja ampak vse Avstrije. Preko 250 atraktivnih zabaviščnih naprav čaka na obiskovalce vsega sveta. Ob 24.00 se bomo
vrnili nazaj v hotel in nočitev.
2. DAN:
Po zajtrku si bomo ogledali: HUNDERTWASSERHAUS, park in dvorec BELVEDERE, zadnji del dneva pa se bomo odpravili na ogled
dvorca SCHONBRUNN . To je najpomembnejši dvorec v Avstriji in obisk te razkošne palače je več kot odličen (doplačilo za
vstopnico). Po ogledu sledi še vožnja na Dunajski otok in tako bomo spoznali poslovni del mesta in znameniti DONAUTURM visok
252 m, s katerega je nepozaben razgled na mesto in okolico (doplačilo za vstopnico). Čaka nas še vožnja do doma, kamor bomo
prispeli v poznih večernih urah.

ŠTEFANOVA CERKEV

CENA :
119,00 € - pri udeležbi 45 - 48 potnikov
129,00 € - pri udeležbi 40 - 44 potnikov
139,00 € - pri udeležbi 35 - 39 potnikov
GRB HABSBURŽANOV

CENA vključuje: prevoz z avtobusom turistične kategorije, vse takse za ceste in parkiranja, DDV, 1 x polpenzion - namestitev v
dvoposteljnih sobah (večerja, nočitev in zajtrk v hotelu 3*), osnovno nezgodno zavarovanje, stroške vodenja in agencije.
Doplačilo za vstopnine: Opera 5 €, dvorec Schonbrunn 10 €, Donauturm 4 €.
Priporočamo sklenitev dodatnega zavarovanja 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 !

International d.o.o., Turistična agencija
Iška 129/a, 1292 IG, tel: 01 367 3088, 051 377390, fax: 367 3156
www.nata-int.si, e-mail: nata@nata-int.si

