GYÖR, BRATISLAVA, GRADEC
TOVARNA AUDI GYÖR, TRANSPORTNI MUZEJ, MUZEJ JOCHANN PUCH
ČAS POTOVANJA: 2 DNI
DATUM POTOVANJA: šolsko leto 2016/17
NAČIN POTOVANJA: AVTOBUS

1. DAN: CELJE – GYÖR – BRATISLAVA
Zbor potnikov v zgodnjih jutranjih urah na dogovorjenem mestu in odhod proti mestu Györ na
Madžarskem, kamor bomo prispeli v dopoldanskih urah. Ogled tovarne avtomobilske znamke
Audi, kjer bomo spoznali proizvodnjo avtomobilov. Po ogledu tovarne sledi sprehod po zanimivem
mestnem jedru ter zunanji ogled glavnih znamenitosti. Čas za kosilo, nato nadaljevanje v
Bratislavo. Panoramski ogled mesta, zapeljali se bomo na grad, od koder je krasen pogled na
Bratislavo. Nastanitev v hotelu, nato pa sprehod po mestu. Od zunaj si bomo gledali katedralo sv.
Martina, po ozkih ulicah starega jedra bomo nadaljevali do slikovitega Glavnega trga s Staro
mestno hišo in Primatsko palačo iz 18. stoletja ter do gledališča. Večerja v hotelu ali ob doplačilu
v lokalni pivnici. Nočitev.
2. DAN: BRATISLAVA – GRAZ – CELJE
Po zajtrku bomo obiskali prometni muzej, ki se lahko pohvali z bogatimi zbirkami različnih
prevoznih sredstev. Ker se muzej nahaja na stari železniški postaji, si bomo lahko na tirih ogledali
celotno zgodovino železniškega prometa in prometne signalizacije. Po ogledu sledi vožnja do
Gradca ter obisk muzeja Jochanna Pucha, kjer so bomo ogledali bogato zbirko motorjev,
mopedov, avtomobilov in koles, kakor tudi originalne lesene modele. Nato še panoramski ogled
glavnega mesta avstrijske Štajerske, sprehod po starem mestnem jedru, kjer bomo videli deželni
dvorec z zanimivim notranjim dvoriščem z arkadami, Glavni trg in na njem mestno hišo, vodnjak
vojvode Janeza, mavzolej cesarja Ferdinanda, ki je bil grajen kot dvorna cerkev,
Glockenspielplatz, kjer bomo lahko poslušali znamenite zvončke in si ogledali ples figur v narodnih
nošah. Odhod proti Celju, kamor bomo prispeli v nočnih urah.

CENA POTOVANJA:
Pri 45 prijavljenih potnikih
Pri 30 prijavljenih potnikih

98 €
109 €

CENA POTOVANJA VKLJUČUJE:
 prevoz s turističnim avtobusom na omenjeni relaciji;
 cestnine, parkirnine ter stroške voznika;
 1x polpenzion v hotelu 3* v dvopostelnih sobah v Bratislavi;
 vstopnine: tovarna Audi v Györu, muzej transporta v Bratislavi, muzej Johanna Pucha v Graz,
 ostale oglede po programu brez vstopnin;
 1x prosto mesto za spremljevalca na 15 prijavljenih učencev (nastanitev v dvoposteljnih
sobah);
 slovenskega vodnika;
 organizacijo in izvedba potovanja,
 DDV.
DOPLAČILA:
 doplačilo za večerjo v lokalni pivnici – 5 €,
 CORIS zavarovanje – 4,08 € tj. skupinska premija po osebi – zavarovanje do 3 dni, če se za
zavarovanje odloči najmanj 9 oseb),
 Zavarovanje rizika odpovedi (v primeru, da sklene zavarovanje vsaj 15 oseb) – 7 €.
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 06.09.2016 pri udeležbi najmanj - po tabeli.
Splošni pogoji so sestavni del tega programa.
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