GRADEC
Avstrijski Gradec nam je resnično blizu in več kot idealen za naš enodnevni program izleta.Staro
mestno jedro ob reki Muri, znameniti urni stolp nad mestom in seveda številne trgovine tako v mestu
kot v okolici vam ponujajo številne možnosti preživljanja prijetnih trenutkov in raziskovanja.
Tokrat je pred vami program pri katerem bo ogledov manj, pa vendar bomo spoznali najpomebnejše
zgradbe in kulturne spomenike. Ogledi torej v dopoldanskem času, popoldan pa bo namenjen
sprehodom in nakupom - tudi v znameniti IKEI.

PROGRAM ENODNEVNEGA IZLETA:
URNI STOLP

Odhod sodobnega avtobusa ob 06.30 uri. Vožnja preko Šentilja do glavnega mesta Avstrijske Štajerske bo trajala dobri dve uri.
Takoj po prihodu v mesto si bomo ogledali staro mestno jedro: Glavni trg, Deželni dvorec (renesančna palača iz 16.st., Katedrala
(15. st.) in nato po znameniti "Hofgasse" mimo najstarejše slastičarne v Avstriji, po slikovitih ulicah do vspenjače na Grajski grič.
Lahko se boste popeljali z njo na vrh ali pa se sprehodili po slikovitih stopnicah vse do znamenitega urnega stolpa ki je brez dvoma
razpoznavni znak mesta in neke vrste simbol. Tu je tudi idealno mesto za sprehode na različne razgledne točke. Po vrnitvi v stari
del mesta boste imeli čas za kosilo in nakupe ali pa za obisk katerega od številnih muzejev ali galerije. Možnosti torej kar precej,
tudi v IKEI. V večernih urah povratek nazaj proti domu.
NEKAJ ZANIMIVOSTI:
Leta 2003 je bil Gradec razglašen za Kulturno prestolnico Evrope in prav za to priložnost je mesto postavilo izredno zanimiv muzej moderne
umetnosti, ki je pravi futuristični projekt modernih arhitektov, ter v reki Muri tudi "plavajočo galerijo" do katere pridemo po visečem mostu.
Urni stolp na Grajskem griču je simbol mesta kaže točen čas že od 19. stoletja.
Movzolej cesarja Ferdinanda II. iz leta 1636 je največja baročna mojstrovina mesta.
V bližnji vasici Thal je bil 30.7. 1047 rojen filmski igralec in današnji guverner zvezne ameriške države Kalifornija Arnold Schwarzenegger.
IKEA nakupovalno središče je priljubljen cilj slovenskih obiskovalcev in dobro uro časa bomo preživeli tudi mi v njem.

STARO MESTO

NAJSTAREJŠA SLASTIČARNA

CENA:
25,00 € - pri udeležbi 45 - 48 potnikov
30,00 € - pri udeležbi 40 - 44 potnikov
35,00 € - pri udeležbi 35 - 39 potnikov
MESTNA HIŠA

Cena vključuje najsodobnejši avtobusni prevoz, strošek cest, taks in parkiranja, DDV, osnovno zavarovanje, strošek
vodenja in agencije.
Doplačila za vstopnine in gostinske storitve.
Priporočamo sklenitev zavarovanja rizika odpovedi in dodatno nezgodno zavarovanje.
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA so na naši spletni strani.
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