
Odhod:  oktober-december 2017   VODENJE PO DUNAJU NAM ZAUPAJO TUDI AVSTRIJCI ! 
                

1. DAN:   IVANČNA GORICA – DUNAJ   
V zgodnjih jutranjih urah odhod avtobusa izpred šole v Ivančni Gorici. Vožnja mimo 
Maribora, Gradca do avstrijske prestolnice. Ob prihodu bomo v spremstvu uradnih 
vodnikov spoznali notranjost in pomen DUNAJSKE UNIVERZE – 2. najstarejše univerze v 
nemško govorečem svetu in ene največjih v Srednji Evropi. V univerzi so pustili pečat 
številni znani slovenski intelektualci. Nekaj prostega časa na Kӓrntner Strasse, nakar se 
bomo podali v eno najbolj priznanih opernih hiš na svetu: DUNAJSKO DRŽAVNO OPERO,  
katere član je bil tudi eden največjih slovenskih opernih pevcev Anton Dermota. Z 
njihovo uradno osebo bomo spoznali ta objekt z umetnostnega in arhitektonskega vidika 
ter pokukali v avlo, se povzpeli po glavnem stopnišču, vstopili v dve dvorani, spoznali 
šepetalnico…ter vstopili na tribuno za gledalce s pogledom na oder.  
Naš naslednji ogled bo povezan z odkrivanjem sveta AVSTRIJSKE MEDIJSKE HIŠE ORF. 
Pokukali bomo v zakulisje TV produkcije, se seznanili s tehničnimi podrobnostmi kar se 
tiče slike, svetlobe in tonske tehnike. Ogled bo zajel dva studia, ki pripravljata znani 
oddaji in delavnice, v katerih se izdeluje potrebna dekoracija, za konec pa še oddelek 
režije in komandna centrala. 
Za zaključek se bomo popeljali še po preostalem delu Dunaja, kjer so: Ring, ob katerem 

se nahajajo številne 
znamenitosti mesta: Dunajski 
dvor, Državna opera, parlament, 
mestna hiša, Univerza, dvorno 
gledališče… Mestni park, 
Umetnostno zgodovinski in 
Naravoslovni muzej…pa še UNO 
City, donavski stolp… Čaka nas 
večerja v restavraciji v centru 
mesta. Po večerji bom obiskali 
slavni PRATER, kjer bo sprostitev  in zabava po želji. Nastanitev v hotelu in 
prenočevanje.  
 
 

2. DAN: DUNAJ  - IVANČNA GORICA   
Po zajtrku bomo obiskali  ARZENAL – MUZEJU VOJNE ZGODOVINE, v katerem se bomo sprehodili skozi obdobja avstrijske zgodovine, spoznali 
najpomembnejše osebnosti avstrijske zgodovine, različne zgodovinske dogodke…tudi atentat na Franca Ferdinanda v Sarajevu. Preostanek 
dneva bomo preživeli v centru mesta. sprehod do stolnice sv. Štefana (Stephansdom)... spomnili se bomo tudi našega arhitekta Jožeta Plečnika 
in njegove Zacherlove hiše.  Nekaj prostega časa za sprostitev ali morebitne nakupe spominkov. Za zaključek obisk še hiše arhitekta 
HUNDERTWASSER-ja. Sledi slovo od Dunaja in vožnja proti domu, kamor bomo prispeli v poznih večernih urah. 
 
 

 

CENA:  123 EUR minimalno 45 dijakov  
Plačilo na 3 obroke 
  

 

 
 
V ceno je vključeno:  
- avtobusni prevoz, cestnine, parkirnine na relacijah po 
programu  
- ena nočitev z zajtrkom v hotelu kat. 3* na Dunaju ali okolici  
- večerja v restavraciji na Dunaju 
- vstopnina in voden ogled na Dunajski Univerzi 
- vstopnina in voden ogled Državne Opere 
- vstopnina in voden ogled medijske hiše ORF  

PPOOSSEEBBNNAA  PPOONNUUDDBBAA        

ZZAA  GGIIMMNNAAZZIIJJOO  JJOOSSIIPPAA  

JJUURRČČIIČČAA  ––  IIVVAANNČČNNAA  GGOORRIICCAA  



- obisk Arzenala z vodenjem 
- odlično slovensko vodenje ekskurzije  
- prosta mesta za profesorje spremljevalce  
- nezgodno zavarovanje za vse udeležence ekskurzije 
- stroški organizacije in DDV. 
 

Vse informacije o pogodbenih razmerjih so navedene v SPLOŠNIH POGOJIH IN 
NAVODILIH ZA POTOVANJE, ki si jih lahko preberete na naših spletnih straneh. 
Pridržujemo si pravico do spremenjenega vrstnega reda ogledov. Ponujamo možnost 
odpovednega zavarovanja Triglav. Stroški zavarovalne police za ta program znašajo 
7,00 EUR (ni obvezen strošek). 
Cena ekskurzije za minimalno 35 dijakov znaša 139 EUR. 
Zavarovalne pogoje zavarovalnice Triglav si prosimo preberite na naših spletnih 
straneh. Pridržujemo si pravico do zamenjave vrstnega reda ogledov. 
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