STROKOVNA EKSKURZIJA NA DUNAJ
ODHOD: 16. december 2016

PRVI DAN: SLOVENIJA – DUNAJ
Odhod iz Ivančne Gorice v zgodnjih jutranjih urah in vožnja z vmesnimi postanki proti Avstriji.
Zapeljali se bomo do mogočne palače Schönbrunn, ki velja za najbolj obiskano dunajsko
turistično znamenitost. Sprehod skozi veličasten park in notranji ogled mogočne palače, ki
nam bo približal življenje Habsburžanov. Nato se bomo zapeljali v mesto središče, po velikem
bulvarju tako imenovanem Ringu, ob katerem se vrstijo glavne mestne znamenitosti kot so,
avstrijski parlament, mestna hiša, univerza, votivna cerkev, borza, delo Maxa Fabiania palača
Urania. Ogledali si bomo notranjost univerze ... Na tako imenovanem muzejskem trgu bomo
izstopili iz avtobusa in se napotili na ogled mesta. Ustavili se bomo pred Umetnostno
zgodovinskim in Naravoslovnim muzejem in se odpravili v muzej po želji. (do 18. leta sta
muzeja zastonj). Nadaljevali bomo skozi Hofburg mimo Dunajske jahalne šole vse do
spomenika sina Marije Terezije Jožefa II. in znamenite knjižnice princa Evgena Savojskega. Pri
simbolu Dunaja in sicer cerkvi Sv. Štefana se bomo za nekaj časa razšli in imeli kakšno urico
za sprehod po želji. Do avtobusa se bomo vrnili po Koroški ulici mimo znamenite Opere,
katere notranjost (oder, zakulisje, garderobe) bomo obiskali.
Po večerji sledi nočitev v mladinskem hostlu, kjer bo tudi zajtrk.
DRUGI DAN: DUNAJ - SLOVENIJA
Dopoldne vožnja mimo 252 m visokega Donavskega stolpa, najvišje zgradbe v Avstriji, s
katerega so čudoviti razgledi na mesto, pa mimo UNO Citya do zabaviščnega parka Prater,
kjer stoji tudi mogočno Veliko kolo. Sledi še kratek postanek pred nenavadno hišo
Hundertwasser, nato pa še nekaj prostega časa v centru. Za zaključek bomo obiskali še
Arzenal - vojnozgodovinski muzej. Popoldne odhod proti Sloveniji in prihod v poznih
večernih urah.
CENA : min. 45 plačnikov na avtobusu 115 €
: min. 30 plačnikov 135 € Cena vključuje eno prosto mesto za profesorja/spremljevalca na vsakih 15 dijakov.
CENA VKLJUČUJE:
 avtobusne prevoze po programu,
 nočitev z zajtrkom v mladinskem hotelu/hostlu (1 /4 sobe za dijake)
 večerjo











zunanje oglede po programu,
vstopnina v notranjost dvorca Schönbrunn – Grande Tour
notranji ogled univerze
notranji ogled Opere
vstopnina v Arzenal
dodatno zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini
odlično vodenje in
DDV in organizacijo izleta.
zavarovanje rizika odpovedi 7€ - PODARIMO VSEM UDELEŽENCEM IZLETA

DOPLAČILA PO ŽELJI, na poti: vstopnine po izbiri 5-12€ , večerja v hostlu 12€, nastanitev v
sobi 1 /2 15€, vzpon na obdonavski stolp 4€,
Splošni pogoji in navodila za potovanje s TA PALMA so sestavni del programa in so na voljo na naših
prodajnih mestih ter na spletni strani www.palma.si.

