DUNAJ, BRATISLAVA
IN EISENSTADT (ŽELEZNO) ZA VSAK ŽEP
PROGRAM POTOVANJA: 3 DNI
NAČIN POTOVANJA: AVTOBUS

1. Dan: SLOVENIJA - DUNAJ (V)
Odhod ob dogovorjeni zgodnji jutranji uri in vožnja do prestolnice Avstrije – Dunaja. Krožni
ogled centra. Peljali se bomo mimo Opere, Umetnostno-zgodovinskega muzeja,
Naravoslovnega muzeja, Parlamenta, Univerze, Rotovža, Votivne cerkve, Borze. Nato se
boste sprehodili po mestu mimo Hofburga do Štefanove katedrale – sedeža dunajske
nadškofije. Ogled mestnega jedra bomo končali z zunanjim ogledom hiše Hunderwasser in
Obdonavskega parka, kjer se boste po želji lahko povzpeli na Dunajski stolp in si ogledali
mesto s ptičje perspektive. Namestitev v hotelu, osvežitev in večerja. Možnost ogleda
muzikala. Nočitev.
2. Dan : DUNAJ – BRATISLAVA (Z, V)
Po zajtrku boste nadaljevanli z ogledi znamenitosti Dunaja. Najprej obisk poletne rezidence
Habsburžanov, Schonbrunn. Sprehod po baročnih vrtovih in ogled notranjosti palače z
avdiovodičem. Prosto za samostojne oglede mesta. Popoldne vas bo avtobus popeljal v
glavno mesto Slovaške – Bratislavo. Panoramski ogled mesta, namestitev v hotelu ter
večerja. Po želji večerni sprehod po centru mesta. Nočitev.
3. Dan : BRATISLAVA – EISENSTADT ( ŽELEZNO) – SLOVENIJA (Z)
Po zajtrku ogled centra mesta Bratislava in zunanjost bratislavskega gradu. Prosto za kosilo,
individualne oglede in nakup spominkov. Pot nadaljujemo do mesta Eisenstadt (Železno),
prestolnice Gradiščanske. Eisenstadt je staro mesto, ki je višek svojega razcveta doživljalo v
18. stoletju, ko je na dvorcu plemiške rodbine Esterhazy deloval slavni skladatelj Joseph
Haydn. Na nekdaj bogato preteklost nas spominja glavni trg z nekdaj bogatimi meščanskimi
palačami in tlakovane ulice. Sprehodili se bomo skozi mestno jedro, in si ogledali dvorec
Esterhazy.

Nekaj prostega časa za samostojno raziskovanje ter nakup spominkov. Sledi vožnja proti
domu, kamor boste prispeli v večernih urah.
CENA POTOVANJA VKLJUČUJE:
 Prevoz s turističnim avtobusom na omenjeni relaciji,
 cestnine, parkirnine ter stroške dveh šoferjev;
 1x polpenzion v hotelu 3* ali 4* dvo in triposteljnih sobah na Dunaju;
 1 x polpenzion v hotelu 3* ali 4* v Bratislavi v dvo in triposteljnih sobah;
 vstopnine: dvorec Schonbrunn (Imperial tour), dvorec Esterhazy,
 ostale oglede po programu brez vstopnin;
 1x prosto mesto za spremljevalca na 15 prijavljenih učencev;
 slovensko vodenje;
 organizacija in izvedba izleta
 DDV
DOPLAČILA:
 Obvezno doplačilo: prijavnina 15 € na osebo
 CORIS zavarovanje – 4,91 € tj. skupinska premija po osebi – zavarovanje do 3 dni, če se
za zavarovanje odloči najmanj 9 oseb
 Zavarovanje rizika odpovedi 11€

Skladno z 900. členom Obligacijskega zakonika si pridržujemo pravico do zvišanja cene (če pride do sprememb v menjalnih valutnih tečajih
ali do sprememb v cenikih prevoznikov) in skladno z 902. členom istega zakona pravico do odpovedi potovanja (če se za potovanje ne prijavi
vsaj najmanjše število potnikov, potrebnih za izvedbo potovanja). Cena potovanja je izračunana dne 20.05.2016 pri udeležbi najmanj- po
tabeli. Splošni pogoji so sestavni del tega programa.
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