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TURIZEM 

OBVESTILO O ODHODU – SVET TEHNIKE 2016 
 

petek – nedelja, 21. – 23. oktober 2016 
 

Spoštovani dijaki in dijakinje, dragi straši, 

le še nekaj dni nas loči od odhoda na ekskurzijo SVET TEHNIKE 2016, ki smo jo v okviru 

izvajanja programa pripravili v sodelovanju z Vašo šolo. Program ostaja nespremenjen. V 

nadaljevanju sledi nekaj informacij o deželi in poti. 
 

Odhod avtobusa prevoznika VENG TOUR je: 

v PETEK, 21. oktobra 2016, ob: 02:00 uri zjutraj, zbor ob 01.45 uri, 

parkirišče šolskega centra Celje. 

Eno uro pred odhodom na pot, kot tudi staršem ves čas potovanja, je na voljo dežurni telefon 

agencije: + 386 (0)31 633 455 – Urša Sreš 
 

Vodnica na poti je ga. Sandra Topolnik Slatinek ter štirje spremljevalci ŠC Celje. 
 

Na poti ste nameščeni obe noči v mladinskem domu Jugendherberge Heilbronn, Schirrmannstr. 

9, 74074 Heilbronn, tel + 49 (0)7131 172 961. Obroki v mladinskem domu so dvakrat večerja in 

zajtrk - samopostrežni. Posteljnina je v hostlu, prosimo, če s sabo prinesete brisače. Sobe 

so več-posteljne. 
 

Na naši poti boste potovali skozi Avstrijo v Nemčijo. Plačilno sredstvo povsod so EVRI. 

Priporočamo, da imate s sabo nekaj drobiža za kakšno okrepčilo in stranišča (po Nemčiji večinoma 

0,70 €) na poti, vse vstopnine in hrana (zajtrka, večerji) so v ceni že vključene. Opozarjamo vas, 

da so cene v Avstriji in Nemčiji višje kot pri nas, zato je priporočljivo kakšno okrepčilo iz 

nahrbtnika. To velja še posebej na postajališčih ob avtocesti. Ne pozabite na vodo. 
 

Jesenski čas je čas večjih temperaturnih razlik. S sabo zato vzemite nekaj toplejših jesenskih 

oblačil. Obutev naj bo udobna, primerna za pot. Za na avtobus priporočamo kakšno odejo ali 

manjši vzglavnik, da bo pot prijetnejša. Vsi potniki ste v času potovanja zavarovani z CORIS 

zdravstvenim zavarovanjem. 
 

Povratek v Slovenijo, v Celje pred šolo, je v nedeljo, 23.oktobra 2016, predvidoma okoli 

23.00/24.00 ure. 
 

OPOZORILO! 

Za pot slovenski državljani potrebujemo veljaven potni list ali osebno 

izkaznico. 
 

POMEMBNO: Na mejah ob vstopu v države so uvedene policijske kontrole, po izkušnjah 

večjih čakalnih dob ni, sploh ne v nočnem času. 

 

Prijetno potovanje in obilo užitkov ob spoznavanju novega želimo… ekipa UI Turizem 


