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Dunaj in Bratislava

Odhod: Celje ob 05.00 uri
1. dan
Vožnja mimo Šentilja in Gradca v smeri Dunaja. Predviden prihod na Dunaj
– avstrijsko prestolnico do 10.00 ure. Ustavili se bomo pri letni rezidenci
Habsburžanov – dvorcu Schoenbrunn in si ogledali njegovo zunanjost ter
istoimenski park z veličastno Glorietto in vodnjakom. Sledi kratka vožnja do
tehničnega muzeja, ki ponuja bogat vpogled v zgodovino prometa, težke
industrije, glasbil, medijske tehnologije, vesolja… Po ogledu se bomo podali
na krožni avtobusni ogled zunanjosti dunajskih znamenitosti: mestna opera,
gledališče, rotovž, univerza, parlament, Straussov spomenik, naravoslovni in
umetnostno-zgodovinski muzej, ki si ju bomo tudi ogledali. Nato se bomo
sprehodili mimo Hofburga, v katerem se nahaja nacionalna biblioteka,
Španska jahalna šola, kraljevi apartmaji in vladne palače. Po Graben-u
bomo prispeli do cerkve sv. Štefana. Po želji skupine si lahko pred odhodom
proti Bratislavi ogledamo še kriminalistični muzej dunajske policije –
doplačilo. Vožnja proti glavnemu mestu Slovaške. Nastanitev v hotelu in
nato večerja v tipični slovaški pivnici. Nočitev v hotelu.
2. dan
Po zajtrku si bomo ogledali znamenitosti Bratislave. Za uvod se bomo
povzpeli na starodavni grad in na Slavin, kjer je spomenik padlim ruskim
vojakom iz druge svetovne vojne in od koder je prekrasen pogled na mesto
ob Donavi. Nato se bomo spustili proti Staremu mestu in skozi Mihalsko
brano vstopili v lepo ohranjeno staro mestno jedro. Ogledali si bomo
katedralo sv. Martina, v kateri so nekoč, do vpadov Turkov, kronali
madžarske kralje. Sprehodili se bomo po ozkih ulicah starega jedra do
slikovitega Glavnega trga s Staro mestno hišo in Primatsko palačo iz 18.
stoletja ter do gledališča. Predvsem v zadnjih letih se Bratislava osvobaja
socialistične gradnje, številne zgradbe znotraj obnovljenega mestnega obzidja
dobivajo sodobnejši pomlajen videz in celotno mesto se prebuja v novi
obleki. Po ogledu nekaj prostega časa in nato skupaj obiščemo prometni
muzej, ki se lahko pohvali z bogatimi zbirkami motorjev, koles, avtomobilov,
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tovornjakov, posebnimi vozili iz medvojnih časov, kakor tudi zbirko vozil
narejenih na Slovaškem. Ker se muzej nahaja na stari železniški postaji, si
bomo lahko na tirih ogledali celotno zgodovino železniškega prometa in
prometne signalizacije. Popoldne vožnja preko Avstrije proti domu.
Predviden prihod v Celje v večernih urah.

Cena:
95 EUR za osebo min 45 pax
100 EUR za osebo min 40 pax
108 EUR za osebo min 35 pax
118 EUR za osebo min 30 pax
Cena






zajema:
avtobusni prevoz
1 x nočitev z zajtrkom v hotelu 3 * v dvoposteljni sobi
oglede zunanjosti po programu
1x večerjo v pivnici
Vstopnine: tehnični muzej Dunaj, naravoslovni in umetnostnozgodovinski muzej Dunaj, prometni muzej Bratislava
 osnovno nezgodno zavarovanje potnikov
 turistično spremstvo in organizacijo izleta

DOPLAČILA PO ŽELJI OB REZERVACIJI: Enoposteljna soba: 20 EUR
Kriminalistični muzej na Dunaju : 3 EUR po osebi
Obvezen potovalni dokument: veljavna osebna izkaznica ali potni list.
Priporočamo zavarovanje rizika odpovedi v višini 4% od zneska aranžmaja,
evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja ali dodatno zdravstveno
zavarovanje z asistenco v tujini.
Splošni pogoji so sestavni del programa in so vam na voljo v agenciji
ali na www.oliver-turizem.si
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