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ADVENTNI  DUNAJ 6. 12. 2019 
 

Dunaj, prestolnica Avstrije, mesto s pestro zgodovino, ki leži na lepi modri Donavi. Čas starega Dunaja, s 

kočijami, zabavami, kralji valčkov in sijajem cesarstva je minil. Ostala pa je lepota mesta, ljubeznivo 

prebivalstvo, kulturno ozračje. Dunaj je vabljiv v vseh letnih časih, še posebej privlačen pa je v 

predbožičnem času. Božično vzdušje in božični sejmi na Dunaju se pričnejo že v sredini novembra in trajajo 

vse do božiča. Najlepši Dunajski trgi se prelevijo v čarobne božične sejme. Vonj po sladkih dobrotah, 

kuhanem vinu in jajčnem punču pa se širi daleč naokrog.  
1. dan Ivančna Gorica – Dunaj 
Odhod zgodaj zjutraj izpred šole. Vožnja proti Dunaju. Najprej se odpravimo proti centru in se zapeljemo 
po Ringu, da si ogledamo palače ob njem. Peš si ogledamo še parlament, mestno hišo, votivno cerkev, 
borzo, Uranio, cerkev sv. Štefana. Obiskali bomo tudi Dunajsko univerzo, ki je najstarejša v nemško 
govorečem delu Evrope. Popoldan po želji obiščemo katerega od številnih muzejev. Nekaj prostega časa 
v centru mesta za obisk adventnega sejma. Večerja v mestu, v restavraciji Wienerwald. Potem vožnja do 
hotela, namestitev in nočitev. 

   
2.dan Dunaj – Ivančna Gorica  
Po zajtrku vožnja do veličastne letne rezidence Habsburžanov, Schonbrunna. Notranji ogled baročnega 
dvorca, parka in po želji obisk adventnega sejma pred dvorcem. Nadaljujemo v mesto do Pratra, kjer bo 
nekaj prostega časa in nato do Arzenala. Vojnozgodovinski muzej na Dunaju, dokumentira avstrijske  
vojaške sile od 16. stoletja pa do danes. Prostori se nahajajo v edini zgradbi vojaškega kompleksa, 
imenovani Arzenal, ki ima podobo trdnjave. Muzej hrani tudi avto, v katerem je bil 1914 umorjen 
nadvojvoda Franc Ferdinand in njegovo uniformo. Sledi še ogled Hundertwasserjeve hiše. 
Hundertwasser je bil avstrijski umetnik, slikar, kipar, arhitekt, filozof in še kaj. Zaslovel je s svojo 
revolucionarno arhitekturo, ki je vključevala naravne elemente in neravne oblike zgradb, kar je lepo 
vidno tudi v Hundertwasserjevi hiši na Dunaju. To je stanovanjska hiša z neravnimi tlemi, s streho, 
prekrito z zemljo, in travo ter drevesi, ki rastejo kar v stanovanjih, njihove veje pa se širijo "na svobodo" 
skozi okna. Povratek v poznih popoldanskih urah in prihod v Ivančno Gorico  pozno zvečer. 
 

ODHOD: 6.12. 2019                                                           
CENA   

- 132 eur/ min. 45 dijakov,  
- 137 eur/ min. 40 dijakov  

 



 

Cesta občine Hirschaid 3, 1295 Ivančna Gorica, : (01) 78 78 720, faks: (01) 78 78 560, ID: SI11898852 

 

Cena vključuje: prevoz s turističnim avtobusom, 1x nočitev z zajtrkom v hotelu 3*na Dunaju - LifeHotel 

Vienna Airport 3* , 1x večerja v mestu, vstopnina v Schonbrunn, vstopnina za ogled univerze, vstopnina 

Arzenal, zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini Coris, strokovno vodenje in organizacijo izleta 

 

Doplačila: odpovednina 12 eur 

 


