
Vabljeni na DUNAJ 
 
petek, 12. in sobota, 13. april 2019 

 
Dunaj (Wien), več stoletij prestolnica Slovencev, je danes glavno mesto severne sosede in ena od devetih zveznih 
dežel Republike Avstrije. Z 1.7 mio prebivalcev je največje mesto in politična prestolnica v alpski republiki ter sedež 
pomembnih mednarodnih ustanov. Zaradi večstoletnega dotoka denarnih sredstev z vsega sveta, pa tudi ena izmed 
svetovnih prestolnic umetnosti. 
 
Okvirni potek ekskurzije: 
Petek, 12. april 2019 
Ob 5.00 odhod iz Litije; potniki bodo lahko vstopali tudi v Zagorju, Kisovcu in na Izlakah. Od Trojan nadaljujemo po 
avtocesti mimo Celja, Maribora in Gradca ter po vmesnih postankih v dopoldnevu prispemo na Dunaj. Prvi obisk bo 
malo drugačen od ustaljenih turističnih praks – ogledali si bomo namreč zbirko enega najbolj nenavadnih, a zato nič 
manj zanimivih dunajskih muzejev – Bestattungsmuseum- Pogrebni muzej. V zgodnjem popoldnevu se bomo z 
južnega obrobja zapeljali proti središču prestolnice ob Donavi. Iz avtobusa si bomo ogledali pomembne dunajske 
stavbe (Parlament, Mestna hiša, Borza, Karlova cerkev). Nato se bomo peš napotili po jedru srednjeveškega Dunaja: 
Opera, Albertina, hotel Sacher, Koroška ulica, Štefanova cerkev, Graben, bivši cesarski dvor Hofburg. Med prostim 
časom boste lahko tudi sami kulinarično, umetnostno ali zgodovinsko začutili utrip mesta. Pred odhodom v hotel si 
bomo ogledali še novejšo znamenitost, projekt, ki ga je zasnoval bolj umetnik kot arhitekt Hundertwasser. Večerjali 
in prenočili bomo v  hotelu v  mestnem predelu Erdberg. (http://www.roomzhotelvienna.com/) 
Sobota, 13. april 2019 
Po zajtrku se bomo zapeljali v zahodni del avstrijske prestolnice. Sobotno dopoldne bo zaznamoval obisk nekdanje 
rezidence Habsburžanov in najbolj obiskane mestne znamenitosti – Schönbrunn. Po ogledu soban, kjer se je še 
stoletje nazaj ustvarjala svetovna politika, se bomo sprehodili skozi čudovit park in se napotili v Živalski vrt 
Schönburnn, ki ga je ustanovil že cesar Franc I. daljnega leta 1792. Po ogledih bo zopet priložnost za prosti čas, kosilo 
ali pa občudovanje mesta z rezgledne točke pri Glorietti. V popoldanskih urah se bomo odpravili proti domu, prihod 
v Litijo načrtujemo v večernih urah.   
 
Predvidena cena po osebi znaša 153€ ob udeležbi vsaj 45 oseb. V ceno je vključeno:  
-prevoz s turističnim avtobusom, vključno s cestninami in cestnimi pristojbinami; 
-polpenzion v dvoposteljnih sobah v hotelu****; 
-vstopnine iz programa: Schönbrunn, živalski vrt, Pogrebni muzej; 
-osnovno nezgodno zavarovanje in zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini (Coris); 
-strokovno vodenje in izvedba ekskurzije; 
-davek na dodano vrednost, obračunan skladno s predmetno zakonodajo. 
Možni doplačili: 
-enoposteljna soba: 17€  
-zavarovanje rizika odpovedi: 10€ na osebo. 


