
 

UI TURIZEM, Uršula Sreš s.p. 

vodenje – organizacija - animacija 
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TURIZEM 
Dunaj je bil dolga stoletja križišče Evrope, kjer se srečata vzhod in zahod in kjer so 

madžarski golaž, turška kava in starodavna darila še vedno krajevni običaji. 

Celih 600 let so imeli tu Habsburžani svoj dvor, sprejemali so odposlance iz oddaljenega 

Svetega rimskega cesarstva, si prisvajali ozemlja svojih sosedov, odvračali napade 

sovražnikov, ki so se pogosto končali prav na vratih glavnega mesta. 

DUNAJ   

DVOREC BELVEDER in razstava – NASCHMARKT – 

 MESTNO JEDRO in NARAVOSLOVNI MUZEJ 

avtobus, sobota, 12. november 2022 

Odhod ob 5.00 uri zjutraj iz Celja – parkirišče Šolski center Celje. 

Vožnja mimo Maribora do meje in naprej do Dunaja s postanki. 

Prvi del ogleda je namenjen spoznavanju umetnosti – obiščemo dvorec Belveder, v katerem 

nekoč živi princ Eugen Savojski, ki mesto Dunaj odreši Turkov. Voden ogled po razstavi v 

zgornjem Belvederu (mojstrovine Klimta, Schielea in Kokoschke). 

Podamo se naprej in raziskujemo mesto – Kralov trg in blizu velika tržnica – Naschmarkt. 

Spoznamo stavbe secesije. 

Drugi del dneva se podamo v »I. Bezirg« mesta, v sam center, mimo cesarske palače – 

Hofburg, do Grabna, si pogledali mogočno cerkev sv. Štefana, Zaherlovo hišo – delo 

našega arhitekta Jožeta Plečnika, spoznali Koroško ulico… Naši Celjski grofje so prav tu 

imeli svojo hišo. 

Nekaj bo časa za sprehod po znameniti Koroški ulici, kjer stoji slavni Saher hotel in 

slaščičarna. 

Po sprehodu po mestu vstopimo v Naravoslovni muzej, ki je prava zakladnica iz sveta živali 

in rastlin. Že sama mogočna stavba nas očara. Čas za samostojne oglede. 

Vožnja domov s prihodom v poznih večernih urah (okoli 21.30 – 22.00 ure). 
 

CENA: pri 41 - 45 dijakih v avtobusu 48 € / dijaka 

     pri 35 - 40 dijakih v avtobusu 53 € / dijaka 
   

PROGRAM VKLJUČUJE: avtobusni prevoz z vsemi stroški, vse oglede po programu, 

vstop v Oberes Belvedere z vodenjem,  Naravoslovni muzej, vodenje ekskurzije, organizacija, 

zavarovanje potnikov, spremstvo učiteljev, DDV po zakonu. 
 

Doplačilo po želji ob prijavi: riziko odpovedi (krije tudi kovid okužbo) 5 % zneska 

aranžmaja. 

Za prestop meje je za Slovence obvezna osebna izkaznica ali potni list. 
 

Celje, 17. 9. 2022 
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