
skupaj odkrivamo svet

Katalog izletov, potovanj in ekskurzij
za učence in dijake
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Poslovalnica Kranj
Bleiweisova 5 
4000 Kranj
T: 04/ 20 13 220, 222
E: kranj@alpetour.si 

Poslovalnica Škofja Loka
Kapucinski trg 13
4220 Škofja Loka
T: 04/ 51 70 305, 311
E: skofjaloka@alpetour.si 

Poslovalnica Radovljica
Kranjska cesta 9 
4240 Radovljica
T: 04/ 53 20 445
E: radovljica@alpetour.si 

Poslovalnica Jesenice
Cesta maršala Tita 18, 
4270 Jesenice
T: 04/ 58 09 755
E: jesenice@alpetour.si 

Poslovalnica Domžale
Ljubljanska cesta 82 
1230 Domžale
T: 01/ 72 20 016
E: domzale@alpetour.si 

Poslovalnica Ptuj
Miklošičeva ulica 2 
2250 Ptuj
T: 02/ 23 50 206
E: ptuj@alpetour.si 

Turistične poslovalnice

ISO 9001       Q-872
ISO 14001     E-591

Datum izdaje: julij 2022. 
Slike so simbolične. 

Ekskurzija na Koroško: 
Pozdravljeni, danes sem končno zbrala vse vtise svojih učencev. Vseh 52 je bilo z izletom več kot zadovoljnih. Po-

vedali so, da se niso še na nobenem šolskem dogodku imeli tako lepo, kar je pri najstnikih veliko priznanje  . S 

pohvalami in zahvalami so se oglasili tudi starši. Polne energije in načrtov za naslednje leto pa smo izlet zaključile 

tudi vse tri spremljevalke.
Zahvaljujem se vam, da je v vaši organizaciji naša ekskurzija kljub zapletu pred odhodom potekala gladko. Za-

gotovo bomo v prihodnosti še sodelovali. Največja zahvala za nepozaben dan in čudovito doživetje gre gospodu 

Matjažu, ki je s pravo mero informacij, humorja in profesionalnosti poskrbel, da smo se v soboto lahko vsi sprostili 

in uživali v druženju. Odlično smo se razumeli in upamo, da se bomo naslednje leto lahko prav z njim odpravili 

novim dogodivščinam naproti. Upam, da mu boste posredovali naše najlepše zahvale, saj je s svojo prilagodlji-

vostjo, odprtostjo in prijaznostjo poskrbel, da nam bo ta šolski izlet ostal v najlepšem spominu. Srečo smo imeli 

tudi z voznikom, ki je razbil mite o sitnih stricih za volanom  . Hvala še enkrat. Leto bo naokoli, kot bi mignil.

Ekskurzija v Gradec in tovarno čokolade: 
Pozdravljeni! Včerajšnja ekskurzija je bila čudovita, lahko izrečemo same pohvale. Ga. Klavdija je svojo vlogo 

res odlično opravila, razložila na učencem primeren način, vselej je dodala kako zanimivo zgodbo, anekdoto ali 

zanimivost, da so jo učenci z zanimanjem poslušali. Super. Še enkrat hvala v mojem imenu, v imenu učencev in 

spremljevalcev. Veselimo se naslednjega sodelovanja z vami  .

Ekskurzija v Krakov, Zakopane in Auschwitz: 
Pozdravljeni. Tudi letos je naša ekskurzija uspela, ne glede na vremensko napoved nam je služilo tudi vreme. Imeli 

smo se super!  Zahvala gre tudi vam za dobro organizacijo in da ste prisluhnili našim željam. Res lepo bi se rade 

zahvalile tudi šoferjema Boštjanu in Matjažu, ki sta bila res super in nam rade volje priskočila na pomoč, njunim 

zgodbam pa smo se tudi nasmejali. Prepričana sem, da z našimi učenci nista imela težav, čeprav je bila letošnja 

skupina kar naporna (so znali biti kar precej glasni), so se pa res trudili, da so avtobus pustili za seboj kar se da 

čist - čeprav smo na njem preživeli veliko časa. Upamo, da sta bila tudi onadva zadovoljna z našo skupino.

Hvala tudi vam za vaše sodelovanje in da ste upoštevali vse naše želje in pripravili izlet po naši meri. Upam, da 

bomo še naprej tako dobro sodelovali in da se čimprej vidimo na kakšnem izletu. Če ne prej pa čez eno leto - za 

prihodnje leto načrtujemo Verdun .

Ekskurzija v Benetke: 
Pozdravljeni. V soboto smo se z učenci z vašo agencijo odpravili na ekskurzijo v Benetke in Beneško laguno. Po 

daljši vožnji z avtobusom smo se ustavili na Punti Sabbioni in se vkrcali na ladjico. Odpluli smo do naše prve točke 

ogleda, do slikovitega otoka Burano, ki slovi po izdelovanju čipk in živopisanih fasadah hiš. Po ogledu otoka smo 

odpluli do otoka Murano, kjer smo si v steklarski delavnici ogledali izdelovanje izdelkov iz pihanega stekla. Imeli 

smo tudi možnost nakupa kakega izdelka. Nato pa smo se zopet vkrcali na ladjico in odpluli do Benetk, mesta 

na vodi. Ogledali smo si Most vzdihljajev, Doževo palačo in zapore, Markov trg, zvonik in baziliko, se odpravili na 

most Rialto in si privoščili nekaj prostega časa. Domov smo se vrnili malce utrujeni, vendar polni novega znanja 

in doživetij. Zelo smo bili zadovoljni z vodnico gospo Vesno, ki je bila zelo strokovna in je svoje vodenje prilagodila 

starosti učencev ter jih aktivno vključila v sodelovanje. Pohvalila bi tudi oba šoferja, ki sta nam s svojo prijaznostjo 

ter varno in zanesljivo vožnjo omogočila udobno potovanje.

Ekskurzija v Barcelono: 
Spoštovani! Radi bi pohvalili izjemnega vodnika Klavdija ter vrhunska voznika Srečka in Boštjana, ki so sestavljali 

strokovno trojko podjetja Arriva na 4-dnevnem potovanju v Barcelono, organiziranem med zimskimi počitnicami. 

Voznika Srečko in Boštjan nista le tekoče in brezhibno z 59 sed. avtobusom prevozila debelih 3000 km, ampak sta 

ustrežljivo skrbela za pogoste in primerno dolge postanke, prijazno upoštevala želje učencev in spremljevalcev ter 

strpno odgovarjala na pogosta vprašanja mladih popotnikov.
Vodnik Klavdij se je vsem prikupil z zanimivimi opisi prevožene poti, neprisiljenim podajanjem zgodovinskih in 

družbenih podatkov, opozarjal je na navade v novih deželah, na nevarnosti med potovanjem, na posebnosti in 

značilnosti. Predlagal je, kaj in kje naj dobro in poceni jemo, poskrbel je, da smo v celoti predelali začrtan program 

oz. videli še več. Vsem trem se v imenu učencev in učiteljev iskreno zahvaljujemo in jim izrekamo pohvalo.

Ekskurzija v Italijo
Pozdravljeni, rada bi se vam še enkrat zahvalila za odlično organizacijo potovanja v Italijo, ki je potekalo od 17. 4. 

do 19. 4. 2022. Zahvalila bi se še enkrat gospe Maji, ki je upoštevala vse naše želje. Posebna zahvala gre  vodniku 

Juretu, ki je učencem na zanimiv način predstavil naravne in kulturne znamenitosti Italije in upošteval želje učite-

ljev. Zahvala gre tudi šoferjema gospodu Boštjanu in Dejanu. Še enkrat hvala.

Zakaj z nami?
Učitelji in profesorji so nam pisali
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Turistične poslovalnice Dobro je vedeti Kazalo ekskurzij in izletov

• Odgovorni organizator turističnih paketov (v nadaljevanju izletov, ekskurzij 
ali potovanj) je Arriva d.o.o.

•  Glede na Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa o šol-
stvu, ki pravi, da mora šola zagotoviti enega spremljevalca na skupino 15 
otrok ali dijakov, smo v naših cenikih predvideli eno brezplačno mesto za 
učitelja, profesorja ali spremljevalca na 15 potujočih učencev ali dijakov. 

•  Na vseh izletih, ekskurzijah in  potovanjih v organizaciji Arrive d.o.o. je prisoten 
turistični vodnik z veljavno licenco Gospodarske zbornice Slovenije, razen če ni 
v programu izrecno navedeno drugače.

• Veljavna zakonodaja o varnosti cestnega prometa, Pravilnik o pedagoških 
spremljevalcih pri prevozu skupin otrok določa, da odgovorne osebe, to so 
učitelji spremljevalci, v avtobusu sedijo enakomerno razporejeni glede na 
število učencev. To pomeni, da ena odgovorna oseba sedi na začetku avto-
busa, druga v sredini, tretja odgovorna oseba pa  v zadnjem delu avtobusa. 

• Skladno z veljavno zakonodajo o varnosti cestnega prometa morajo biti vsi 
potniki v avtobusu pripeti z varnostnimi pasovi, kjer so le-ti vgrajeni.

• Turistični vodnik je odgovoren za vodstvo turističnega dela ekskurzije, uči-
telj ali profesor pa prevzame »strokovni« del programa. 

•  Vodstvo po muzejih, galerijah, parkih in podobnih ustanovah ni všteto v 
ceno vstopnice, razen če je izrecno navedeno drugače. Takšno vodenje, ki 
ga izvede lokalni vodnik, je potrebno dodatno plačati; če želite, da so vaši 
učenci ali dijaki deležni tudi te storitve nas, prosimo, o tem pravočasno ob-
vestite. 

• Pri večdnevnih potovanjih je nastanitev predvidena v večposteljnih sobah. V 
nekaterih hotelih so 3. in 4. ležišča lahko pomožna / dodatna ležišča.

• Okvirne cene izletov in ekskurzij, objavljene v tem katalogu, veljajo na osebo 
(osnovna šola) pri najmanj 45 plačanih potnikih v enem avtobusu.

 Cena se lahko razlikuje od kraja odhoda, termina potovanja...

• Cene so oblikovane po trenutno veljavnih cenikih in tečajih tujih valut. Ker 
večina podjetij, ki v naših izletih in potovanjih nastopajo kot podizvajalci 
(muzeji, galerije, gondole, živalski vrtovi ipd.), svoje cene na novo oblikujejo 
v začetku koledarskega leta se lahko zgodi, da bo dejanska cena izleta ali 
potovanja morda spremenjena. Natančno ceno vam bomo posredovali ob 
vašem povpraševanju.

•  Vsaka oseba, ki prestopi državno mejo Republike Slovenije, mora imeti s 
seboj veljaven osebni dokument; potni list ali osebno izkaznico. 

•  Splošni pogoji in navodila za turistične pakete za zaključene skupine, ki so na 
voljo na naših prodajnih mestih in spletni strani, so sestavni del programov. 

•  Ker nesreča, žal, nikoli ne počiva, vas z veseljem obveščamo, da so vsi učenci 
in dijaki, ki potujejo v tujino po Alpijevih programih, zdravstveno zavarovani 
(Coris).

•  Posamezni potnik znotraj skupine ali celotna skupina lahko ob prijavi sklene 
tudi odstopnino, to je zavarovanje stroška odpovedi turističnega paketa, če 
se zaradi določenih nepredvidenih okoliščin turističnega paketa ne bi mogli 
udeležiti. Višino odstopnine in pogoje  dobite v naših poslovalnicah. 

• Z veseljem vam bomo pripravili ponudbo za izvedbo izleta, potovanja ali 
ekskurzije po vaših željah. Sporočite jih našim komercialistom.

• Naslov, kamor smo vam poslali katalog, smo pridobili iz objave na spletni 
strani šole, ali če ste nam poslali osebno soglasje. Če kataloga v prihodnje 
ne želite več prejemati, nam to sporočite v eno izmed naših poslovalnic ali 
na elektronski naslov: soglasje@arriva.si.

•  Arriva d.o.o. si pridržuje pravico do spremembe cene, če pride do spre-
memb v menjalnih valutnih tečajih ali do sprememb v cenikih prevoznikov. 
Arriva pisno obvešča skupino o spremembi cene. Ponudba ni zavezujoča, 
končno ponudbeno ceno in ostale pogoje sodelovanja bosta naročnik in or-
ganizator dogovorila najkasneje 7 dni pred začetkom izvedbe aranžmaja.

•  V državah potovanja je potrebno upoštevati takrat veljavne epidemiološke 
ukrepe.

•  V skladu z navodili NIJZ je potrebno upoštevati takrat veljavne takrat veljav-
ni Odlok o omejitvah in načinu izvajanja prevoza potnikov.

Jaz pa pojdem na Gorenjsko Bohinj, Bled in Radovljica 4
Slovensko primorje Luka Koper, ladjica in Sečoveljske soline 4
Vulkanija in Styrassic park Vulkani in dinozavri 5

Prekmurje Mlin na Muri, Otok ljubezni 
in Vinarium 5

Bela krajina Izvir Krupe, Metlika, Tri fare in OŠ 
Brihtna glava 6

Kras Štanjel, Lipica in Sežana 6
Coris Najboljše zavarovanje 7
Keltska vas in živalski vrt Rožek Bogovi, grobovi in 3000 let zgodovine 8
Spittal in Granatium Železnica in rudnik poldragih kamnov 8
Kako so gradili srednjeveške 
gradove Zgodovinski eksperiment 9

Opičja gora in ptice ujede Skrivnosti iz življenja ujed in 
opičje norčije 9

Koroška, zibelka slovenstva Gosposvetsko polje, Visoka Ostrovica 
in Celovec 10

Avstrijska Koroška Najvišji leseni stolp v Evropi, 40 držav, 
prapok in krokodili 10

Kako nastane čokolada Tovarna čokolade in Gradec 11
Gradec Prestolnica avstrijske Štajerske 11
Grossglockner Visokogorska cesta, ledenik in svizci 12
Dunaj v dveh dneh Donava, cesar in sacher torta 12
Dunaj Cesarska prestolnica 13

Dunaj in obdobje romantike Čas Franceta Prešerna, Jerneja 
Kopitarja in Frana Miklošiča 14

Dunaj in filozofija Dunajska secesija, analitična filozofija 
in Sigmund Freud 15

Salzburg Mozart, sol in vodne igre 16

Orlovo gnezdo in Salzburg Deželi Berchtesgaden 
in Solnograško 17

Dachau in München Pot spominov 17
München Bavarska prestolnica 18

München v dveh dneh Podmornica, nogomet 
in klobasa 19

Berlin Nemška prestolnica in 
Tropski park 19

Tržaški zaliv in Oglej Drobci slovenskih korenin 
in krščansko svetišče 20

Safari park Natura Viva in Verona ZOO Safari in romantika 20
Benetke Z otoki ali brez 21
 Iz jame do morja, od peke kruha 
do ribištva Trst z okolico 21

Soška fronta, Gonars in Rižarna Obeležja prve in druge 
svetovne vojne 22

Ravenna in San Marino Mozaiki in najstarejša 
republika na svetu 22

Rim, Vezuv in Pompeji Popek sveta 23
Cinque Terre Pet vasic na pečinah Ligurskega morja 23
Toskana Leonardo in štirje kulturni biseri 24
Medičejci – gospodarji Firenc Medičejske vile in vrtovi 25
Pariz  Srce umetnosti 26
Provansa in Azurna obala Lirična pokrajina sivke 26
Bruselj in Strasbourg Evropska unija 27
Bratislava Ogled tovarne Volksvagen 27

Praga in Čéšky Krumlov UNESCO svetovna zgodovinska 
dediščina 28

Budimpešta Prestolnica ob Donavi 29
Krapina in Zagreb Neandertalci in živalski vrt 29

Poljska Zakopane – Wieliczka – Krakov –  
Auschwitz 30

Nizozemska Amsterdam, borza cvetja 
in  Haag 31

Barcelona Ponosna Katalonija 31
London z letalom Čar prestolnice 32
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Slovensko primorje
Luka Koper, ladjica in Sečoveljske soline

Jaz pa pojdem na Gorenjsko
Bohinj, Bled in Radovljica

Predviden program
Odhod turističnega avtobusa v 
jutranjih urah izpred šole. Vožnja 
proti Gorenjski do Bohinja, kjer v 
objemu kraljestva očaka Triglava 
leži največje slovensko ledeniško 
jezero, Bohinjsko jezero. Ob po-

V ceno je všteto
Avtobusni prevoz s turističnim av-
tobusom  na omenjeni relaciji, vo-
žnja z ladjico, vstopnina k slapu Sa-
vica in v Lectarski muzej, turistično 
vodstvo z licenciranim vodnikom 
GZS, organizacija in ddv.  
Učitelji, profesorji, spremljevalci: 
eno brezplačno mesto na 15 plača-
nih oseb. 

Dobro je vedeti
• Ladjica po Bohinjskem jezeru po-

zimi ne vozi. Preverite vozni red v 
naši poslovalnici.

Predviden program
Odhod turističnega avtobusa v 
jutranjih urah izpred šole. Vožnja 
na Slovensko primorje. Najprej se 
bomo ustavili v Kopru, kjer bomo 
obiskali Luko Koper, mednarodno 
tovorno pristanišče, slovensko 
okno v svet. 
Vožnja v Piran, enega najstarejših in 
za mnoge enega najlepših sloven-
skih mest. Sprehodili se bomo do 
znamenitega Tartinijevega trga in 
naprej po ozkih ulicah še do cerkve 
sv. Jurija, od koder se nam bo odprl 
čudovit razgled na spodaj ležeče 
mesto in dobršen del Piranskega 
zaliva. 
Postanek v Portorožu, kjer se bomo 
vkrcali na ladjico in se popeljali 
proti Sečoveljskim solinam, ki so 
jih ljudje negovali že stoletja; od 
14. stoletja so tukaj pridobivali sol 
v kristalizacijskih bazenih s postop-
kom »petolo«. Po letu 1970 so pri-

V ceno je všteto
Avtobusni prevoz s turističnim av-
tobusom na omenjeni relaciji, vo-
žnja z ladjico, vstopnini v Luko Ko-

stanku pri znamenitem mostu 
bomo uživali v čudoviti panorami, 
svežem gorskem zraku in ob kri-
stalno čistem jezeru, po katerem se 
bomo zapeljali tudi z ladjico. Nato 
sprehod k slapu Savica, ki mogočno 
pada čez strmo steno Komarče in 
je  pravzaprav izvir Save Bohinjke! 
Vožnja na Bled, ki velja za enega 

najstarejših turističnih kra-
jev na slovenskem, 
njegovi prvi obisko-
valci so bili romarji, ki 
so romali k Mariji na 
Otok. Obvezni »sel-

fie« ob danes že zna-
menitem srčku ob jezeru in 

postanek mogoče še za kremno re-
zino. Ob koncu čudovitega dne na 
Gorenjskem še vožnja v Radovljico. 
Sprehodili se bomo skozi lepo oh-
ranjeno mestno jedro, ki se ponaša 
s številnimi arhitekturno zanimivi-
mi stavbami ter obiskali znameniti 
lectarski muzej. Predviden povra-
tek domov v večernih urah.

Okvirna cena na učenca ali dijaka 
od: 33,00 €
Za natančne izračune pošljite pov-
praševanje na eno izmed naših po-
slovalnic.   

dobivanje soli v precejšnjem delu 
solin začeli opuščati. Tu so se raz-
vila območja s halofitno vegetacijo. 
To so rastline, ki za svoj razvoj pot-
rebujejo veliko soli. Od leta 1990 
so soline zavarovane kot krajinski 
park, del solin pa je preurejen v 
muzej na prostem. Spoznali bomo 
marsikatero zanimivost o načinu 
življenja solinarjev nekoč in tradi-
cionalno tehnologijo 
pridobivanja soli. Po-
vratek proti domu, 
kamor bomo prispeli 
v večernih urah.

per in v Sečoveljske soline, ogledi 
po programu, turistično vodstvo z 
licenciranim vodnikom GZS, organi-
zacija in ddv.  
Učitelji, profesorji, spremljevalci: 
eno brezplačno mesto na 15 plača-
nih oseb.

Okvirna cena na učenca ali dijaka 
od: 47,00 €
Za natančne izračune pošljite pov-
praševanje na eno izmed naših po-
slovalnic.

Dobro je vedeti
• Za ogled Luke Koper je obvezno 

predložiti veljaven osebni doku-
ment!

• Programa ni možno izvesti v zim-
skem času.Fo
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Vključeno v ceno:

Prekmurje
Mlin na Muri, Otok ljubezni in Vinarium

Vulkanija in Styrassic park
Vulkani in dinozavri

Predviden program 
Odhod izpred šole ob dogovorjeni 
uri in vožnja na Goričko, v doži-
vljajski park Vulkanija. Pri Gradu 
na Goričkem je pred 3 milijoni let 
bruhal zadnji vulkan na območju 
današnje Slovenije. Ponovno so ga 
prebudili v doživljajskem parku Vu-
lkanija, kjer bomo doživeli njegov 
izbruh, izvedeli veliko zanimivosti 
o vulkanih in geoloških značilnostih 
našega planeta. Obisk Vulkanije, ki 
je izdatno podprt z interaktivnimi in 
izobraževalnimi vsebinami, ponu-
ja obilico presežkov v slovenskem 
prostoru s stališča interpretacije in 
uporabe sodobnih tehnologij. 
Na interaktivni mizi bomo spoznali 
glavne geološke značilnosti Zemlje, 
predvsem iz sveta vulkanov in izve-
deli kaj nam življenje z vulkani pri-
naša;  tako v dobrem kot v slabem 
in nekaj o razburljivem svetu vul-
kanov in silah, ki vladajo na našem 
planetu. Pot nas bo vodila skozi la-
vino cev, v kateri se dogaja marsikaj 
vznemirljivega, vse do dvigala, ki 
nas bo popeljalo v globino Zemlji-
ne skorje. Ob pomoči izvirne 3D 
stereoskopske tehnike se bomo po-
peljali skozi zgodovino vesolja, vse 
od Velikega poka, do izoblikovanja 
Osončja in Zemlje …  Le približno 30 
km od mejnega prehoda v Gornji 
Radgoni se na 5 hektarjih, v košati 
senci dreves, razprostira edinstve-
ni tematski park, ki je bil zgrajen v 
sodelovanju z Berlinsko univerzo, 
Styrassic park. Srečali se bomo z 
dinozavri v svoji naravni velikosti 
in spremljali njihov razvoj vse do 
izumrtja. V izdelavo teh čudovitih 
bitij je bilo vloženih preko 21.400 
ur dela, sodelovalo pa je več kot 30 

V ceno je všteto
Avtobusni prevoz s turističnim 
avtobusom  na omenjeni relaciji, 
vstopnina v Vulkanijo, vstopnina v 
Styrassic park, turistično vodstvo 
z licenciranim vodnikom GZS, zdra-
vstveno zavarovanje z asistenco 
Coris, organizacija in ddv.  
Učitelji, profesorji, spremljevalci: 
eno brezplačno mesto na 15 plača-
nih oseb. 

Dobro je vedeti
• Ekskurzijo je zaradi odpiralnih ča-

sov možno organizirati predvido-
ma od aprila do konca oktobra.  
Vulkanija je ob ponedeljkih zaprta. 

• Program lahko dopolnimo tudi z 
obiskom gradu Grad. 

Predviden program
Odhod turističnega avtobusa 
izpred šole v jutranjih urah. Pot 
nas bo vodila v svet ravnic, preko 
počasne Mure v Ižakovce, kjer se 
bomo ustavili na Otoku ljubezni. 
Čez  Muro se bomo zapeljali z zna-
menitim brodom. Pot bomo nada-
ljevali v Beltince, kjer  si bomo v 
tamkajšnjem gradu ogledali muzej 
lekarništva in zdravilstva v Pre-
kmurju.  Vožnja proti Lendavi. 
Povzpeli se bomo na 53 m  visok 
stolp Vinarium, od koder se nam bo 
odprl prekrasen pogled po bližnjih 
in daljnih gričih. Ob lepem vreme-
nu bomo videli kar v štiri države 
naenkrat! Pot pa nato nadaljevali v 
Bogojino, kjer je  svoj bogat pečat 
tej preprosti deželi dala Bela golo-
bica, kakor jo imenujejo domačini. 

V ceno je všteto
Avtobusni prevoz s turističnim av-
tobusom na omenjeni relaciji, vo-
žnja z brodom, vstopnina v muzej 
v Beltincih in na Vinarium, ogledi 
po programu, turistično vodstvo z 
licenciranim vodnikom GZS, organi-
zacija in ddv. 
Učitelji, profesorji, spremljevalci: 
eno brezplačno mesto na 15 plača-
nih oseb.

umetnikov. Vožnja proti domu, ka-
mor bomo prispeli v večernih urah.

Okvirna cena na učenca ali dijaka 
od: 59,00 €
Za natančne izračune pošljite pov-
praševanje na eno izmed naših po-
slovalnic.   

Gre za farno cerkev v eni najsta-
rejših prekmurskih vasi. Sedanjo 
podobo je dobila v 20. in 30. letih 
prejšnjega stoletja, ko je potekala 
obnova po načrtih velikega Jože-
ta Plečnika. Zanimiv je pristop, saj 
Plečnik stare cerkve ni dal podreti, 
ampak služi kot preddverje novi. 
Povratek domov  v večernih urah.

Okvirna cena na učenca ali dijaka 
od: 44,00 €
Za natančne izračune pošljite pov-
praševanje na eno izmed naših po-
slovalnic.
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Kras
Štanjel, Lipica in Sežana

Bela krajina
Izvir Krupe, Metlika, Tri fare in OŠ Brihtna glava

Predviden program
Odhod turističnega avtobusa 
izpred šole v jutranjih urah. Vožnja 
čez Gorjance do največjega belo-
kranjskega izvira Krupa. V dolinici 

pod istoimensko vasjo 
voda izvira izpod vi-

soke skale in tvori 
reko, ki je nekoč na 
svojih brzicah gosti-

la več mlinov. Vožnja 

V ceno je všteto
Avtobusni prevoz s turističnim 
avtobusom na omenjeni relaciji, 
vstopnina z vodenim ogledom v 
Belokranjski muzej , učna ura v OŠ 
Brihtna glava, turistično vodstvo z 
licenciranim vodnikom GZS, organi-
zacija in ddv. 
Učitelji, profesorji, spremljevalci: 
eno brezplačno mesto na 15 plača-
nih oseb.

Predviden program
Odhod izpred šole v jutranjih urah, 
nato se bomo odpeljali na Kras. To 
je območje, kjer narava ne skopari 
z bogastvom svojevrstnih pojavov, 
kjer se tradicija prepleta z moderni-
mi kulturami in načinom obdelave 
zemlje ter območje, ki nam razvaja 
vse čute. 
Naš prvi postanek bo v kraju Šta-
njel, ki se slikovito dviga v pokrajini. 
Znamenitost kraja je limonast zvo-
nik in posebno doživetje je sprehod 
po ozkih ulicah do kamnite kraške 
hiše tik pod vrhom vasi. Ta hiša je v 
celoti iz kamna, celo žlebovi so ka-
mniti. Zagotovo si bomo nekaj čas 
privoščili za uživanje v edinstvenem 
Ferrarijevem vrtu, ki je pravi biser, 
vreden občudovanja. Kar pozabili 
bomo na čas. 
V nadaljevanju dneva se bomo po-
dali še do Lipice in si ogledali zna-
menito kobilarno. Po želji in za do-

V ceno je všteto
Avtobusni prevoz s turističnim 
avtobusom na omenjeni relaciji, 
vstopnina z vodenim ogledom Ko-
bilarna Lipica, turistično vodstvo z 
licenciranim vodnikom GZS, organi-
zacija in ddv. 
Učitelji, profesorji, spremljevalci: 
eno brezplačno mesto na 15 plača-
nih oseb.

na metliški grad. Ogledali si bomo 
Belokranjski muzej in film o Beli 
krajini. 
V bližnjih Rosalnicah bomo obču-
dovali največji kulturni spomenik 
in romarsko pot v Beli krajini,  tri 
cerkve druga poleg druge,  imeno-
vane Tri fare. 
Naše potepanje po deželi belih 
brez bomo končali v šoli. Obiskali 
bomo Osnovno šolo Brihtna glava. 

Znašli se bomo v letu 1951 in nabi-
rali znanje o tukajšnji deželi, stroga 
učiteljica s palico v roki in koruza 
v kotu učilnice pa bodo dajali po-
seben čar …  Ob koncu šolske ure 
bo vsak prejel izpričevalo. Povratek 
proti domu pozno popoldan.

Okvirna cena na učenca ali dijaka 
od: 34,00 €

Za natančne izračune pošljite pov-
praševanje na eno izmed naših po-
slovalnic.   

plačilo še ogled predstave s konji. 
Dan bomo zaključili v Sežani, ki je 
prometno, kulturno, zdravstveno, 
izobraževalno in upravno središče 
slovenskega Krasa. Povratek do-
mov je predviden v zgodnjih večer-
nih urah.

Okvirna cena na učenca ali dijaka 
od: 34,00 €
Za natančne izračune pošljite pov-
praševanje na eno izmed naših po-
slovalnic.   
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CORIS -že 30 let najboljše zavarovanje 
za brezskrbno potovanje 

Nikjer in nikoli se nenadne bolezni, razne okužbe, nezgode, zobobol in podobne neprijetnosti z zdravjem ne ozirajo na kraj 
in čas. Kadarkoli in kjerkoli vam ogrozijo običajni življenjski ritem, uničijo načrte, povzročijo velike nepričakovane stroške. 
Tudi na kratkem ali malo daljšem potovanju v tujini. V hitrem tempu sodobnega življenja velja stara slovenska modrost: 
»Nesreča nikoli ne počiva«. 
Potujete v tujino? S skupino prijateljev, sodelavcev? Z družino? Sami ali v dvoje? Vselej pred odhodom v tujino sklenite 
CORIS zavarovanje. Za krajši ali dolg izlet, za popotniško avanturo, za polet z letalom, za vožnjo z avtobusom, vlakom ali 
trajektom, za ladijsko križarjenje ali za drugačno pot v tuje kraje. CORIS zavarovalna polica pomeni, da ste odgovorno, 
pravočasno in najbolje poskrbeli za lastno varnost. In da bo neprekinjeno z vami 24/7 CORIS asistenca v primeru zdra-
vstvenih in drugih težav v tujini. CORIS zavarovalno kritje vključuje tudi Covid-19.

V CORIS vam v tujini krije obisk in 
pregled pri zdravniku v zasebni ali 
javni ordinaciji, kliniki, bolnišnici za-
radi nenadne bolezni ali nezgode. 
CORIS krije tudi nakup zdravil na 
zdravniški recept. Prav tako reševal-
ni prevoz do najbližje bolnišnice in 
nujno bolnišnično zdravljenje. Tudi 
helikopterski prevoz v najbližjo pri-
merno zdravstveno ustanovo, kar je 
pogosto edina možnost reševanja 
pri hujših nesrečah. Ali reševalni 
prevoz po cesti ali zraku v domovi-
no zaradi nenadne bolezni, nezgo-
de, itd. 

Velikanska prednost, zaradi katere 
CORIS predstavljamo v ALPI kata-
logu: Arriva d.o.o. skrbi, da CORIS 
v vseh ALPI programih krije nujne 
zdravstvene storitve do skupnega 
zneska 25.000.- € na potnika, tudi 
nujne zobozdravstvene storitve v 
tujini do zneska 100.- €. 

Dobro je vedeti tudi to: pri skle-
panju CORIS zavarovanj je možno 
izbrati kritje do najvišjega zneska 
100.000.- € na osebo, kar vključuje 
tudi nujno zdravljenje zob do zne-
ska 300.- €. Vsa CORIS zavarovanja, 
tudi priljubljeni MULTIRISK, so na 
voljo v vseh poslovalnicah Arriva 
d.o.o. 

Nezgoda ali bolezen sta nebodiga-
treba tudi na šolanju ali študijski 
izmenjavi v tujini, na službeni poti 
in med počitnikovanjem v tujini na 
štirih ali na dveh kolesih, na snegu 
ali v toplih krajih, na križarjenju ali 
trekkingu, v muzeju, hotelu, na plaži  
ali sredi savane, džungle, puščave, 
mesta, na vlaku, ladji ali letalu ...  
Prav nič manjša ni možnost bolezni 
ali nezgode na študijski praksi, na 
jezikovnem tečaju v tujini, na praksi 
ali zaposlitvi pri tujem delodajalcu, 
idr. Ne le, da bolezen ali poškodba v 

Dijakinjo na ALPI ekskurziji v Nemčiji so med obiskom muzeja nenadoma 
obšle hude težave s prebavili, ki so se hitro stopnjevale z bruhanjem, di-
arejo, povišano temperaturo, popolno oslabelostjo. ALPI vodička je pok-
licala urgenco. Z rešilnim avtom so dijakinjo odpeljali v najbližjo dežurno 
ambulanto. Zaradi suma razlitja slepiča so ga z rešilcem takoj prepeljali v 
sodobno opremljeno zasebno kliniko, kjer so bolnico hospitalizirali. Njeni 
sošolci in pedagogi so se z avtobusom že vrnii v Slovenijo, dijakinjo je ne-
kaj dni kasneje domov pripeljal rešilec podjetja Pacient. 
Stroški preiskav, specialističnih pregledov, diagnosticiranja, nujnega me-
dicinskega posega in hospitalizacije so skupaj z računom za oba rešilca 
znašali skoraj 20.000.- €. Nepredvideni visoki stroški bi direktno udarili 
starše dijakinje, če Arriva d.o.o. in šola celotni skupini za čas ekskurzije ne 
bi zagotovila ALPI CORIS zavarovanja.

Na rekreativnem kolesarjenju po Nizozemski je slovenskega kolesar-
ja zbil objestnež. Zaradi zlomov kosti so ponesrečenca s helikopterjem 
prepeljali na urgentni oddelek regionalne bolnišnice, kjer je bil takoj 
operiran. Z mavcem na nogi, zlomljeno stegneninco, opraskaninami po 
celem telesu in hudim glavobolom je bil ponesrečenec za več dni hospi-
taliziran. CORIS je nato organiziral prevoz z rešilcem v domačo nego. Za 
ponesrečenca in njegovo družino ni bilo nikakršnih finančnih posledic, 
saj si je pred odhodom v tujino v poslovalnici Arrive d.o.o. sklenil CORIS 
zavarovanje, ki je pokrilo vseh več kot 22.000.- € stroškov obeh reševal-
nih prevozov, operacij in zdravljenja v bolnišnici. CORIS je ponesrečenki 
pokril tudi vse stroške asistenčnih telefonskih klicev ter izplačal odško-
dnino zaradi zloma kosti.

ALPIJEVE NOVICE 2022/'23

Zavarovanje je odlična in zelo uporabna naložba    

nezgodi popolnoma uničita skrbno 
načrtovano potovanje - nakopljeta 
ogromne nepredvidene izdatke, saj 
so medicinske storitve povsod po 
svetu izredno drage. 

Zatorej: CORIS je najboljše zavaro-
vanje za brezskrbno potovanje. Že 
30 let.

CORIS zdravstveno ali Multirisk 
zavarovanje lahko sklenete v 
vseh poslovalnicah Arriva Slove-
nija. CORIS je za nakup zavarova-
nja dosegljiv neprekinjeno 

24 ur dnevno po telefonu 
01/51-33-500. 

Najhitreje in enostavno, tudi v 
zadnjem trenutku tik pred odho-
dom, si CORIS zavarovanje sami 
uredite preko spletne strani 

www.coris.si. 
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Vključeno v ceno: Vključeno v ceno:

Špital in Granatium
Železnica in rudnik poldragih kamnov

Keltska vas in živalski vrt Rožek
Bogovi, grobovi in 3000 let zgodovine

Predviden program 
Odhod izpred šole ob dogovorjeni 
uri in vožnja na avstrijsko Koroško. 
Skrivnostno obdobje halštatske 
kulture je ponovno oživelo v Keltski 
vasi na Bregu: pred približno 3000 
leti so Kelti na Bregu mrtve poko-
pavali v gomile skupaj z dragoceni-
mi predmeti, nakitom in orožjem. 
Keltska vas skozi eksperimentalno 
arheologijo prikazuje način živ-
ljenja, kulte, življenjske nazore in 
družbeno ureditev naših prednikov. 
Kasneje se bomo odpeljali v bližnji 
živalski vrt ob gradu Rožek. Tukaj 
živi več kot 300 živali različnih vrst, 
tako divje kot domače. Po želji in za 
doplačilo se bomo lahko podali še v 
labirint. Vožnja proti domu.

Okvirna cena na učenca ali dijaka 
od: 33,00 €
Za natančne izračune pošljite pov-
praševanje na eno izmed naših po-
slovalnic.   

V ceno je všteto
Avtobusni prevoz s turističnim 
avtobusom  na omenjeni relaciji, 
vstopnina v Keltsko vas,  vstopnina 
v živalski vrt, turistično vodstvo z 
licenciranim vodnikom GZS, zdra-
vstveno zavarovanje z asistenco 
Coris, organizacija in ddv. 
Učitelji, profesorji, spremljevalci: 
eno brezplačno mesto na 15 plača-
nih oseb. 

poldnevna ali 
celodnevna 
ekskurzija

Dobro je vedeti
• Ekskurzijo je zaradi odpiralnih 

časov možno organizirati predvi-
doma od konca aprila do konca 
oktobra.  

• Običajno je ekskurzija v Keltsko 
vas in živalski vrt Rožek poldnev-
na. Šolam iz bolj oddaljenih krajev 
svetujemo, da v program vključi-
mo še nekaj iz našega pestrega 
izbora; ogled Beljaka, ogled pred-
stave ptic ujed ali pa skočimo k 
opicam na Opičjo goro. 

Predviden program 
Odhod izpred šole ob dogovorjeni 
uri in vožnja na avstrijsko Koroško 
proti Špitalu. V tamkajšnjem muze-
ju si bomo ogledali največjo maketo 
železnic in vlakov v Avstriji. Več kot 
600 metrov prog, po katerih vozi 
približno 85 modernih in starinskih 
lokomotiv s 350 vagoni, nas bodo 
navdušili. Maketa je izdelana s ču-
tom do najmanjših detajlov; mesta, 
mostovi in reke so prava poslastica 
za ljubitelje maketarstva. Sprehod 
po Špitalu, kjer bomo videli rene-
sančni grad Portia …

Našo ekskurzijo bomo nadaljevali 
ob Milštatskem jezeru (postanek). 
Vožnja v  Radenče (Radenthein), 

V ceno je všteto
Avtobusni prevoz s turističnim 
avtobusom  na omenjeni relaciji, 

kjer se nahaja Granatium, nekdanji 
rudnik poldragih kamnov granatov. 
Njihovo ime je nastalo ali iz staro 
angleške besede gernet, ki pomeni 
temno rdeč, ali iz latinske besede 
granatus, ki pomeni zrno in se mor-
da nanaša na granatno jabolko s se-
meni enake oblike, velikosti in bar-
ve kot so nekateri kristali granata. 
Najprej si bomo ogledali zanimivo 
muzejsko zbirko, ki prikazuje vpliv 
rudnika na lokalno življenje, stva-
ritve iz poldragih kamnov, nato pa 
bomo imeli zanimiv sprehod sko-
zi rudnik. Na koncu si bomo lahko 
izkopali tudi svoj  poldrag kamen. 
Vožnja proti domu. 

Okvirna cena na učenca ali dijaka 
od: 41,00 €

Za natančne izračune pošljite pov-
praševanje na eno izmed naših po-
slovalnic.   

vstopnina za ogled makete žele-
znic, vstopnina v rudnik, turistično 
vodstvo z licenciranim vodnikom 
GZS, zdravstveno zavarovanje z 
asistenco Coris, organizacija in ddv.  
Učitelji, profesorji, spremljevalci: 
eno brezplačno mesto na 15 plača-
nih oseb.
 
Dobro je vedeti
• Ekskurzijo je zaradi odpiralnih 

časov možno organizirati predvi-
doma od 9. aprila do 25. oktobra, 
ob nedeljah in praznikih je muzej 
z železnico zaprt. 
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Opičja gora in ptice ujede
Skrivnosti iz življenja ujed in opičje norčije

Kako so gradili srednjeveške gradove
Zgodovinski eksperiment 

Predviden program 
Vožnja skozi karavanški predor in 
nadaljevanje proti Osojskemu je-
zeru, kjer se bomo v Annenheimu 
vkrcali na ladjico. Uživali bomo v 
vožnji po ledeniškem jezeru ob 
vznožju Osojščice. Izkrcali se bomo 
v Osojah, na južnem bregu jezera. 
Pri bivšem samostanu bomo slišali 
legendo o poljskem kralju Bolesla-
vu II – Mutcu Osojskem. Po ogledu 
vožnja skozi Trg (Feldkirchen) do 
Brež (Friesach), najstarejšega mes-
ta na Koroškem. Noben drug kraj 
na Koroškem, pa tudi Salzburg kot 
sedež nadškofije, ni imelo toliko 
samostanov in cerkvenih institucij 
kot Breže. Mesto je s svojo srednje-
veško podobo ena sama umetnina. 
Knežji dvor s kaščo, cerkve, samo-
stani, razvaline mestnega obzidja, 
edini mestni jarek v Evropi, kjer je 
še vedno voda, in številni manjši 
detajli pričajo o veličini mesta. Ali 
ste vedeli, da so v mestu že od leta 
1130 kovali denarno enoto pfenig, 
ki je bilo plačilno sredstvo daleč 
preko mestnih meja. V Brežah si 
bomo na 6,5 ha velikem grajskem 
srednjeveškem gradbišču ogledali 
zanimiv zgodovinski eksperiment. 
Prikazali nam bodo gradnjo gradu 
na srednjeveški način, brez sodob-
nih pripomočkov, brez strojev ali 
električnega toka in le s pomočjo 
človeške ali živalske delovne sile. 
Pri gradnji pripisujejo velik pomen 
avtentičnosti, zato uporabljajo le 

V ceno je všteto
Avtobusni prevoz s turističnim av-
tobusom  na omenjeni relaciji, vo-
žnja z ladjico, vstopnina in voden 
ogled gradbišča, turistično vodstvo 
z licenciranim vodnikom GZS, zdra-
vstveno zavarovanje z asistenco 
Coris, organizacija in ddv.  
Učitelji, profesorji, spremljevalci: 
eno brezplačno mesto na 15 plača-
nih oseb. 

Dobro je vedeti
• Ekskurzijo je zaradi odpiralnih 

časov možno organizirati predvi-
doma od aprila do konca oktobra. 
Ob zelo slabem vremenu je grad-
bišče zaprto. 

gradbeni material iz lesa, kamna, 
apna, peska in vode. Prikazana je 
rekonstrukcija 400 let gradbene 
zgodovine od romanike do pozne 
gotike.  Med našim obiskom bomo 

videli dela kovačev, kamnosekov, 
tesarjev, zidarjev, mešalcev malte 
in pletarjev. Lokalni vodnik nam bo 
pojasnil potek na gradbišču in nam 
s tem  približal vpogled v zanimivo 
in težko srednjeveško življenje.  Po 
ogledu vožnja preko Gosposvetske-
ga polja in mimo Celovca čez Ljubelj 
proti domu, kamor bomo prispeli v 
večernih urah.

Okvirna cena na učenca ali dijaka 
od: 46,00 €
Za natančne izračune pošljite pov-
praševanje na eno izmed naših po-
slovalnic.   

Predviden program 
Odhod izpred šole ob dogovorjeni 
uri in vožnja skozi predor Karavanke 
proti Beljaku. Na gradu Landskron 
si bomo ogledali dih zastajajočo 
predstavo ujed. Sokoli (falconidae) 
so družina ujed. Na svetu obstaja 
okrog 60 vrst sokolov, v Evropi pa 
je najbolj razširjen rod Falco. V sli-
kovitem okolju gradu Landskron, 
ki se dviga nad Beljakom, bomo od 
blizu spoznali sokole, orle, jastrebe, 
sove in druge ptice ujede ter izve-
deli veliko zanimivosti o njihovem 
življenju. Predstava traja slabo uro. 
Nato se bomo podali raziskovat živ-
ljenje opic vrste japonski makaki, ki 
živijo na »Opičji gori«. Opazovali jih 

V ceno je všteto
Avtobusni prevoz s turističnim avto-
busom  na omenjeni relaciji, vstop-
nina na predstavo ujed,  vstopnina 
na Opičjo goro, turistično vodstvo 
z licenciranim vodnikom GZS, zdra-
vstveno zavarovanje z asistenco 
Coris, organizacija in ddv.  
Učitelji, profesorji, spremljevalci: 
eno brezplačno mesto na 15 plača-
nih oseb. 

Dobro je vedeti
• Ekskurzijo je zaradi odpiralnih 

časov možno organizirati predvi-
doma od konca aprila do konca 
oktobra.  

• Običajno je ekskurzija poldnevna. 
Šolam iz bolj oddaljenih krajev 
svetujemo, da v program vklju-
čimo še nekaj iz našega pestrega 
izbora; ogled Beljaka, postanek v 
živalskem vrtu Rožek, postanek 

bomo pri igri, hranjenju, plavanju in 
špičenju vragolij …  Ste dobro zave-
zali svoje vezalke? 
Povratek domov, kamor je prihod 
predviden v večernih urah.

Okvirna cena na učenca ali dijaka 
od: 42,00 €
Za natančne izračune pošljite pov-
praševanje na eno izmed naših po-
slovalnic.   

ob Osojskem jezeru, vožnjo z lad-
jico, obisk Granatiuma … 

Vključeno v ceno:
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Vključeno v ceno: Vključeno v ceno:Vključeno v ceno:

Avstrijska Koroška
Najvišji leseni stolp v Evropi, 40 držav, prapok in krokodili

Koroška, zibelka slovenstva
Gosposvetsko polje, Visoka Ostrovica in Celovec 

Predviden program 
Odhod v jutranjih urah izpred šole 
in vožnja čez Ljubelj na avstrijsko 
Koroško. Iz Celovca nas bo pot vo-
dila na Gosposvetsko polje, od ko-
der se nam bo odprl pogled na grič, 
kjer je nekoč stal  Krnski grad. Da-
nes tu stoji majhna cerkvica sredi 
majhnega pokopališča. V gradu so 
pred tisoč in več leti stolovali ka-
rantanski slovenski knezi. Grad je 
propadel, nanj pa spominjajo le še 
zazidana vrata v cerkvici sv. Petra, 
ki so domnevno vodila iz svetišča 
naravnost v knežje sobane. Pod 
gričem, s katerega je lep razgled 
na Gosposvetsko polje, je bil ne-
koč utrjen prostor, zbirališče 
za vojsko in prizorišče ustoliče-
vanja karantanskih knezov 
in koroških vojvod. Polje je 
zibelka slovenstva in naše 
prve državnosti. 
Pot nas bo dalje vodila v vasico Go-
spa Sveta, kjer sredi vasi stoji tabor 
in v njem mogočna Marijina cerkev 
z dvema zvonikoma, v katerih doni 
največji zvon na Koroškem, težak 
kar 6,6 ton. Vožnja na samoten 
gaj, kjer stoji za visoko železno og-
rajo vojvodski prestol. Postavili so 
ga potem, ko nanj niso več sedali 
slovenski knezi, temveč le vojvode 
nemškega rodu! Dalje vožnja do 
mogočnega gradu Ostrovica, ki je 
s svojo lego na 160 m visoki skali 
med najslikovitejšimi gradovi v da-
našnji Avstriji. Imel je 14  vhodnih 
točk in 5 dvižnih mostov z 'volčjimi 
jamami', ki so se spiralasto dviga-
li od vznožja hriba proti vrhu. Po 
ogledu se bomo podali nazaj proti 
Celovcu. Sprehodili se bomo po 
lepo obnovljenem in ohranjenem 

V ceno je všteto
Avtobusni prevoz s turističnim 
avtobusom  na omenjeni relaciji, 
vstopnina na grad Visoka Ostro-
vica, prispevek v cerkvi v Gospe 
Sveti, vstopnina v Dvorano grbov, 
turistično vodstvo z licenciranim 
vodnikom GZS, zdravstveno zava-
rovanje z asistenco Coris, organiza-
cija in ddv.  
Učitelji, profesorji, spremljevalci: 
eno brezplačno mesto na 15 plača-
nih oseb. 

Dobro je vedeti
• Ekskurzijo je zaradi odpiralnih ča-

sov možno organizirati predvido-
ma od aprila do konca oktobra. 

• Dvorana grbov je pozimi ob pone-
deljkih zaprta.

• Doplačilo po želji za Minimundus 
ter Planetarij.

starem mestnem jedru in si  v Dvo-
rani grbov v Deželni hiši ogledali 
knežji kamen, neuradni simbol 
koroških Slovencev. Po želji in za 
doplačilo naš program lahko dopol-
nimo z obiskom Minimundusa, kjer 
so v merilu 1:25 predstavljene naj-
lepše zgradbe iz 40 držav. Na ogled 
imajo kar 156 modelov, ki se do 
zadnjih podrobnosti izdelani iz ve-
činoma originalnih materialov, kot 
so peščenjak, bazalt ali marmor.  V 
novozgrajenih prostorih notranje-
ga doživljajskega sveta nas čakajo 

interaktivne pustolovske 
postaje, kot je potova-
nje po Kitajskem zidu v 
spektakularnem 4D-ki-
nu, hitra vožnja z mini 
cooperjem, interaktiv-
ni globusi za velike in 
male, nogometni kviz, 
fantazijsko potovanje 

okoli sveta in še marsikaj. Po 
želji lahko obiščemo tudi Planetarij. 
Predstava »Od prapoka do člove-
ka« poteka v slovenščini (45 min). 
Povratek proti domu. 

Okvirna cena na učenca ali dijaka 
od: 42,00 €
Za natančne izračune pošljite pov-
praševanje na eno izmed naših po-
slovalnic.   

Predviden program 
Odhod v jutranjih urah izpred šole 
in vožnja na avstrijsko Koroško. 
Obiskali bomo Minimundus, kjer 
so v merilu 1:25 predstavljene naj-
lepše zgradbe iz 40 držav. Na ogled 

V ceno je všteto
Avtobusni prevoz s turističnim 
avtobusom na omenjeni relaciji, 
vstopnina v Minimundus, vstopnina 
v Planetarij,  vstopnina v živalski vrt 
reptilov, vstopnina na Pyramiden-
kogel, turistično vodstvo z licenci-
ranim vodnikom GZS, zdravstveno 
zavarovanje z asistenco Coris, orga-
nizacija in ddv. 
Učitelji, profesorji, spremljevalci: 
eno brezplačno mesto na 15 plača-
nih oseb. 

Dobro je vedeti
• Zaradi možnih padavin je potreb-

no preveriti obratovalni čas Pyra-
midenkogla! 

• V jesenskem času je Minimundus 
običajno nekaj časa zaprt zaradi ob-
nove. Preverite v naši poslovalnici!

• Po toboganu se lahko spustite, 
če ste visoki najmanj 130 cm. Ob 
vlažnem in deževnem vremenu je 
tobogan zaprt. Spust po toboga-
nu se doplača.

• Po želji in za doplačilo našo eks-
kurzijo lahko dopolnimo z obi-
skom Hiše eksperimentov v Koču-
hi v Rožu.

imajo kar 156 modelov, ki se do 
zadnjih podrobnosti izdelani iz ve-
činoma originalnih materialov, kot 
so peščenjak, bazalt ali marmor.  V 
novozgrajenih prostorih notranje-
ga doživljajskega sveta nas čakajo 
interaktivne pustolovske postaje 
kot je potovanje po Kitajskem zidu v 
spektakularnem 4D-kinu, hitra vo-
žnja z mini cooperjem, interaktivni 
globusi za velike in male, nogome-
tni kviz, fantazijsko potovanje okoli 
sveta in še marsikaj. V Planetariju 
bomo doživeli predstavo »Od pra-
poka do človeka«, ki  poteka v tudi 
slovenščini (45 min). Prava atrakcija 
pa so plazilci, ki nas bodo očarali v 
več kot 4.000 m² velikem živalskem 
vrtu posvečenemu kačam, kuščar-
jem, želvam in tudi pajkom, pira-
njam in insektom … 
Vožnja na južno obalo Vrbskega 
jezera. Na 851 m visokem hribu 
Jedvovca stoji že tretji stolp, tokrat 
leseni. Zgrajen je bil leta 2013 in 
predstavlja 100 m visok vijak. Vanj 
so vgradili tobogan, najvišji v Evro-
pi! Dolg je 52 m in omogoča prib-
ližno 30 sekund drsenja! Ob lepem 
vremenu pa se nam s stolpa odpira 
čudovit razgled na Vrbsko jezero in 
okoliške vršace. Vožnja proti domu.

Okvirna cena na učenca ali dijaka 
od: 64,00 €

Za natančne izračune pošljite pov-
praševanje na eno izmed naših po-
slovalnic.   
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Vključeno v ceno: Vključeno v ceno:

Gradec
Prestolnica avstrijske Štajerske

Kako nastane čokolada
Tovarna čokolade in Gradec

Predviden program 
Odhod izpred šole v jutranjih urah. 
Vožnja mimo Maribora na avstrij-
sko Štajersko proti Gradcu. V vasi-
ci Riegersburg že dobro desetletje 
stoji čisto prava tovarna čokola-
de.  Ste vedeli, da je kakav danes 
tretje najbolj cenjeno potrošniško 
blago na svetu? Iz kvalitetnih  pra-
ženih kakavovih zrn, ob številnih 
postopkih obdelave na koncu nas-
tane okus, ki ga sladokusci enači-
jo s čistimi nebesi …  Vsak s svojo 
žlico in polni pričakovanj se bomo 
podali na to izjemno dogodivščino. 
Zamislite si! Čokolada vseh vrst in 
okusov v neomejenih količinah! 
Po ogledu, ki traja približno uro in 
pol, se bomo lahko sprehodili še po 
mini živalskem vrtu, nato pa podali 
v Gradec, avstrijsko štajersko pre-
stolnico. 
Staro mestno jedro je vključeno na 
Unescov seznam in s svojimi mo-

V ceno je všteto
Prevoz s turističnim avtobusom  
na omenjeni relaciji, vstopnina s 
pokušino čokolade v tovarni Zotter, 
turistično vodstvo z licenciranim 
vodnikom GZS, zdravstveno zava-
rovanje z asistenco Coris, organiza-
cija in ddv.  

Predviden program 
Odhod izpred šole v jutranjih urah.  
Vožnja skozi predor Karavanke in 
mimo Beljaka ter Vrbskega jezera 
naprej po  avstrijski Koroški proti 
Štajerski ali mimo Šentilja v Bärnba-
ch, kjer stoji cerkev sv. Barbare, delo 
slavnega arhitekta Hundertwasser-
ja, čigar ustvarjalnost se odraža v 
nepravilnih oblikah, kombinacijah 
pisanih barv  in neizmerni domišljiji. 
Ogled in dalje vožnja proti Gradcu. 
Nemško ime izvira iz slovenske be-
sede gradec. Staro mestno jedro, ki 
je vključeno na Unescov seznam, z 
mogočnimi mestnimi fasadami raz-
ličnih obdobij skriva marsikatero 
zanimivost in pripoveduje številne 
zgodbe. Odkrivati jih bomo začeli 
na Glavnem trgu z mestno hišo. Uli-
čice nas bodo vodile do frančiškan-
ske cerkve, deželne hiše, mestne 
farne cerkve, katedrale in mimo 
muzejev ter pomembnih kulturnih 
stavb. Nikakor ne smemo pozabiti 

V ceno je všteto
Avtobusni prevoz s turističnim 
avtobusom  na omenjeni relaciji, 
vstopnina v  cerkev Hundertwaser, 
vožnja na grič (ena smer), turistično 
vodstvo z licenciranim vodnikom 
GZS, zdravstveno zavarovanje z asi-
stenco Coris, organizacija in ddv.   
Učitelji, profesorji, spremljevalci: 
eno brezplačno mesto na 15 plača-
nih oseb. 

Dobro je vedeti
• Po želji in za doplačilo lahko 

obiščemo Kunsthaus, romarsko 
cerkev sv. Jakoba v Thalu, ki jo je 
zasnoval dunajski slikar, umetnik 
in arhitekt Ernest Fuchs in muzeja 
Arnolda Schwarzennegerja. 

gočnimi mestnimi hišami iz različ-
nih obdobij pripoveduje številne 
zgodbe. Odkrivati jih bomo začeli 
na Glavnem trgu. Uličice vodijo do 
frančiškanske cerkve, deželne hiše, 
mestne farne cerkve, katedrale, 
mimo številnih muzejev in po-
membnih kulturnih stavb. Nikakor 
ne smemo pozabiti na urin stolp, 
simbol mesta, ki se mogočno dviga 
nad starim mestom. Pozno popol-
dan povratek proti domu.

Okvirna cena na učenca ali dijaka 
od: 57,00 €

Za natančne izračune pošljite pov-
praševanje na eno izmed naših po-
slovalnic.   

Učitelji, profesorji, spremljevalci: 
eno brezplačno mesto na 15 plača-
nih oseb. 

Dobro je vedeti
• Na mestni grič se lahko podamo 

peš, z vzpenjačo ali dvigalom.

na urin stolp, mestni simbol, ki  se 
mogočno dviga nad starim jedrom. 
Na mestni grič se bomo povzpeli z 
vzpenjačo ali dvigalom! Leto 2003 
je Gradec zaznamovalo s številni-
mi novimi 'futurističnimi' stavba-
mi. Ena od teh je tudi t.i. Murinsel, 
most - restavracija, ki povezuje oba 
bregova.  Nekaj prostega časa. Po-
poldan odhod proti domu.  

Okvirna cena na učenca ali dijaka 
od: 41,00 €
Za natančne izračune pošljite pov-
praševanje na eno izmed naših po-
slovalnic.   
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Vključeno v ceno: Vključeno v ceno:

Dunaj v dveh dneh
Donava, cesar in sacher torta

Grossglockner
Visokogorska cesta, ledenik in svizci

Predviden program 
Odhod izpred šole v jutranjih urah. 
Vožnja mimo Špitala do čudovi-
te vasice Heiligenblut. Sprehod 
po starem vaškem jedru. V gotski 
cerkvi Sv. Vincenca  hranijo »sveto 
kri«.  Visokogorska cesta na svo-
ji najvišji točki doseže višino kar 
2.504 m n.m.v.  Po želji si lahko 
ogledamo eno od razstav; Geo-
loška učna pot, Naravna razstava 
in botanična krožna pot cvetnega 
razkošja in raznolikosti insektov ter 
gorskih travnikov. Videli bomo naj-
višje ležečo evropsko vremensko 
postajo na Sonnblicku. Na ploščadi 

V ceno je všteto
Prevoz s turističnim avtobusom  
na omenjeni relaciji, vstopnina na 
gorsko cesto, vstopnina v rezervat 
za divje živali,  turistično vodstvo z 
licenciranim vodnikom GZS, zdra-
vstveno zavarovanje z asistenco 
Coris, organizacija in ddv.  
Učitelji, profesorji, spremljevalci: 
eno brezplačno mesto na 15 plača-
nih oseb. 

Dobro je vedeti
• Visokogorska cesta je odprta 

predvidoma od maja do okto-
bra. Zobata železnica k ledeniku 
obratuje od junija do sredine sep-
tembra. 

Predviden program 
1. dan: Odhod avtobusa izpred 
šole v jutranjih urah. Vožnja mimo 
Gradca proti Dunaju. Po želji in 
za doplačilo je naš prvi postanek 
lahko Čokoladni muzej, kjer nam 
bodo razložili zanimiva dejstva o 
čokoladi, kje in kako pravzaprav 
raste  kakav, popeljali nas bodo 
skozi zgodovino nastanka takšne 
čokolade, kot jo poznamo danes. 
V dvorcu Schhönbrunn se bomo 
sprehodili skozi mogočne, bogato 
opremljene sobane, kjer so nekoč 
živeli cesarji in sklepali pomembne 
odločitve in dogovore. Kasneje se 
bomo sprehodili do Gloriete, ki se 
veličastno dviga nad hribom za pa-
lačo Schönbrunn (Namesto dvor-
ca Schönbrunn si lahko ogledamo 
dvorec Hofburg). Popoldan bomo 
na vožnji po Ringu videli znameni-
te dunajske stavbe; Votivno cer-
kev, mestno hišo, avstrijski parla-
ment, Naravoslovni muzej, Muzej 
umetnostne zgodovine, Opero …  
Na sprehodu po mestnem jedru 
bomo videli  palačo Hofburg, got-
sko cerkev sv. Štefana in slaščičar-
no Sacher, kjer pečejo slavne tor-
te.  Nekaj prostega časa. Prevoz v 
hotel, namestitev v sobe, večerja in 
nočitev.

2. dan: Po zajtrku se bomo podali 
v Donavski park in se povzpeli na 
Donavski stolp. Kot na dlani se nam 

V ceno je všteto
Prevoz s turističnim avtobusom  
na omenjeni relaciji, vstopnina v 
dvorec Schönbrunn ter ogled pro-
storov Imperial Tour, vstopnina na 
Donavski stolp, ogledi po progra-
mu, namestitev v hotelu 2/3* ali 
hostlu,  (večposteljne sobe s kopal-
nico), polpenzion (zajtrk in večerja), 
turistično vodstvo z licenciranim 
vodnikom GZS, zdravstveno zava-
rovanje z asistenco Coris, organiza-
cija in ddv. 
Učitelji, profesorji, spremljevalci: 
eno brezplačno mesto na 15 plača-
nih oseb. 

Dobro je vedeti
• Končno ceno vam sporočimo na 

podlagi vaših želenih ogledov.
• V Schönbrunnu obiskovalci prej-

mejo opis soban v slovenskem 
jeziku.

Kaiser Franz Jozef Hohe  se nam bo 
odprl čudovit razgled na najvišjo 
avstrijsko goro in najdaljši ledenik 
v Alpah, Pasterco. Če bomo imeli 
kanček sreče, nas bodo obiskali tudi 
simpatični svizci.  Po želji se lahko z 
zobato železnico (junij) spustimo k 
ledeniku … 
Vožnja v dolino proti Zell am Seeju.  
Postanek in sprehod po rezervatu 
za divje živali, kjer bomo opazova-

li več kot 200 živali, med drugimi 
rjavega medveda, volkove in risa. 
Lahko se bomo tudi pozabavali v 
zabaviščnem parku (osnovnošolci). 
Povratek po Turski avtocesti proti 
domu, kamor je prihod predviden v 
večernih urah.

Okvirna cena na učenca ali dijaka 
od: 45,00 €
Za natančne izračune pošljite pov-
praševanje na eno izmed naših po-
slovalnic.   

voščenimi lutkami iz sveta glasbe, 
filma, športa in zgodovine. Ta dan 
lahko obiščemo Hišo glasbe, se mo-
goče popeljemo z ladjo po Donavi 
ali pa se sprostimo v zabaviščnem 
predelu Prater. (Možne oglede naj-
dete na strani 14). Odhod iz mesta 
je predviden v poznih popoldanskih 
urah. Vožnja proti domu. 

Okvirna cena na učenca ali dijaka 
od: 135,00 €
Za natančne izračune pošljite pov-
praševanje na eno izmed naših po-
slovalnic.   

bo odprl razgled na prestolnico. 
Kasneje bomo občudovali tipično 
arhitekturo umetnika Hundertwas-
serja in slišali zgodbo o njegovem 
rojstnem priimku … Po želji skupi-
ne in za doplačilo se bomo lahko v 
znameniti »podružnici« londonske-
ga muzeja Mme Tussauds slikali z 
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Vključeno v ceno:

Dunaj
Cesarska prestolnica

Predviden program 
Odhod avtobusa v jutranjih urah 
izpred šole. Vožnja mimo Grad-
ca na Dunaj. Zapeljali se bomo 
po mestnem obroču in opazova-
li avstrijski parlament, dunajsko 
mestno hišo in univerzo, številne 
razkošne parke ter mestne palače. 
Med sprehodom po mestu bomo 
spoznali palačo Hofburg, mogočno 
gotsko cerkev sv. Štefana, državno 
opero in slaščičarno Sacher, kjer 
pečejo slavne torte. Recepta za iz-
delavo, seveda, ne izdajo. Vožnja 
proti domu.

Oblikujte si program ekskurzije 
po vaših željah, ponujamo vam 
številne možnosti:

• Ena najbogatejših zapuščin Hab-
sburžanov je nedvomno dvorec 
Schönbrunn. Mogočne, bogato 
opremljene sobane so bile prosto-
ri, kjer so cesarji živeli in sklepali 
pomembne odločitve in dogovore.
 
• Živalski vrt Schönburnn velja za 
najstarejšega na svetu! Ustanovil 
ga je cesar Franc I že leta 1792 in 
je del Unescove kulturne dedišči-
ne. Zanimiva je med drevesnimi 
krošnjami postavljena 160 m dolga 
lesena brv, ki vodi neverjetnih 10 
m visoko. Z mostu se nam bo odprl 
čudovit razgled  na živalski vrt, park 
Schönbrunn in mesto. Živali od Ar-
tikte do deževnega gozda nas bodo 
nedvomno navdušile!

• Muzejska četrti na Dunaju je ena 
največjih hramov kulture na svetu. 
Tukaj se nahajajo številni muzeji; 
Leopoldov muzej, Otroški muzej, 
Muzej moderne umetnosti in le 
lučaj stran, na trgu Marije Tere-
zije, skoraj zrcalni podobi Muzeja 
umetnostne zgodovine ter Nara-
voslovnega muzeja, ki se razpro-
stira v dveh nadstropjih, kjer skrb-
no opremljena notranjost odraža 
naravo raznolikih razstavnih pred-
metov, ki obsegajo arheološke, 
zoološke, antropološke, mineraloš-
ke in geološke zbirke. Na ogled so 
odlitki okostij dinozavrov, največja 
svetovna zbirka lobanj, ki ponazar-
jajo razvoj človeka, ena od najob-
sežnejših evropskih zbirk žlahtnih 
kamnov, prazgodovinske podobe, 
predmeti iz bronaste dobe ter izu-

mrli ptiči in sesalci. Proti doplačilu 
lahko obiščemo tudi predstavo v 
tamkajšnjem planetariju.

mozetkami in pisanimi pticami, ki 
se prosto gibljejo med obiskovalci 
… Ste že kdaj slišali, kako se oglaša-
jo morski konjički? Krojaške mravlje 
in 300.000 l rezervoar z morskimi 
psi nam bo buril domišljijo … Ste že 
kdaj zrli v oči strupenemu bradavi-
čarju ali gilski pošasti?
  
• Donavski stolp, 252 m visok 
stolp, od koder se nam bo odprlo 
mesto na dlani.

• Grobnica Habsburžanov, kjer je 
pokopanih okrog 140  Habsburža-
nov; Marija Terezija, Franc Jožef, 
Elizabeta …

• Svet umetnika Hundertwasserja. 
Lahko obiščemo Hišo umetnosti 
– Kunsthaus, kjer se nahaja muzej 
Friedricha Stowasserja, umetnika, 
slikarja in arhitekta. Navduševala 
ga je dunajska secesija, iz katere je 
razvil svoj edinstven slog. Vožnja 

V ceno je všteto
Prevoz s turističnim avtobusom  
na omenjeni relaciji, turistično 
vodstvo z licenciranim vodnikom 
GZS, zdravstveno zavarovanje z 
asistenco Coris, organizacija in ddv.  
Učitelji, profesorji, spremljevalci: 
eno brezplačno mesto na 15 plača-
nih oseb. 

Dobro je vedeti
• Končno ceno vam sporočimo na 

podlagi vaših želenih ogledov.
• Živalski vrt je pozimi odprt do 

16.30 ure. 
• V Schönbrunnu obiskovalci prej-

mejo opis soban v slovenskem 
jeziku.

mimo stanovanjskega kompleksa 
Hundertwasser.

• V Hiši glasbe, interaktivnem mu-
zeju eksperimentov bomo lahko 
prisluhnili in celo dirigirali svetovno 
znanemu orkestru dunajskih filhar-
monikov, se igrali s svojim glasom, 
igrali na orjaške inštrumente in si 
ustvarili celo svojo zgoščenko!!

• Lahko se podamo po poteh Jo-
žeta Plečnika in Maksa Fabijani-
ja; videli bomo  Uranio, postali pri 
Plečnikovi cerkvi Svetega Duha, 
nato pa se sprehodili po mestu do 
Zacherlove hiše, ki je Plečnikovo 
najpomembnejše mladostno delo. 

• V Dunajskem Pratru se bomo lah-
ko zabavali na številnih vrtiljakih …

• Muzej voščenih lutk Mme Tussa-
ud's vabi vse navdušence slavnih 
osebnosti. Videli bomo lutke iz sve-
ta glasbe, filma, politike in avstrij-
ske zgodovine.

• Čokoladni muzej pred Dunajem, 
Hofburg, Mozartova hiša, različni 
muzeji in galerije …  

Okvirna cena na učenca ali dijaka 
od: 51,00 €
Za natančne izračune pošljite pov-
praševanje na eno izmed naših po-
slovalnic.   

• Haus des Meeres. V danes na 
zunaj neuglednem betonskem 
stolpu iz druge svetovne vojne, 
ki je bil zgrajen za potrebe protiz-
račne obrambe, se obiskovalcu v 
desetih nadstropjih odpre čudoviti 
svet svetovnih morij, jezer, rek in 
tropskih gozdov. Videli bomo več 
kot 10.000 živali; od domorodnih 
prebivalcev Atlantskega oceana do 
prebivalcev Sredozemskega morja, 
od ribice Nemo, do japonskega paj-
ka velikana. Pozdravila nas bo or-
jaška želva Puppi, najbolj pogumni 
bomo občudovali mambe, kobre, 
ščurke in stonoge ter se zabavali v 
tropski hiši med predrznimi mar-

Oblikujte si 
program po 
lastnih željah
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Vključeno v ceno:

Dunaj in obdobje romantike
Čas Franceta Prešerna, Jerneja Kopitarja in Frana Miklošiča

Predviden program
1. dan: Odhod avtobusa izpred šole 
v jutranjih urah.  Vožnja po avtoce-
sti mimo Ljubljane in Maribora čez 
mejni prehod Šentilj v Avstrijo. Po 
krožnem ogledu Dunaja z avtobu-
som si bomo najprej ogledali Nara-
voslovni muzej z arheološko, geo-
loško, zoološko zbirko… Poseben 
vtis naredijo na obiskovalca odlitki 
okostja dinozavrov in Willendorf-
ska Venera (11,1 cm kipec ženske 
figure, nastal med 28.000-25.000 
p.n.št.). Sprehodili se bomo sko-
zi mestno jedro, katero je v celoti 
pod UNESCO zaščito in po sledeh 
obdobja romantike na Dunaju, ki 
ga najbolj zaznamuje glasba. Zače-
tek obdobja romantike posredno 
nakazuje Beethovnova umetnost 
in vključuje vse izstopajoče glasbe-
ne osebnosti 19. stol., končuje pa 
na prehodu v 20. stol. Videli bomo 

znamenito operno hišo, sprehodi-
li se bomo skozi židovsko četrt do 
cerkve Sv. Štefana, skozi Hofburg, 
rezidenco Habsburžanov, številne 
palače, med njimi tudi dela po-
membnih slovenskih arhitektov 
Plečnika in Fabianija. Namestitev v 
mladinskem hotelu, večerja in no-
čitev.

2. dan: Po zajtrku se bomo odpeljali 
do Muzeja voščenih lutk v mestnem 
predelu Prater, kjer se nahaja eden 
od prvih zabaviščnih parkov na sve-
tu. Na ogled je 71 voščenih lutk, 
od zgodovinskih osebnosti, znan-
stvenikov, umetnikov do sodobnih 
zvezdnikov. 
Sledi povratek v center Dunaja. Ne-
kaj prostega časa in po želji obisk 
ene od kavarn ali slaščičarn, kjer si 
bomo lahko privoščili dunajsko spe-

V ceno je všteto
Prevoz s turističnim avtobusom  na 
omenjeni relaciji, 2 polpenziona 
(zajtrk in večerja) v mladinskem 
hotelu 2/3* v večposteljnih sobah 
s kopalnico na Dunaju, vstopnina 
v naravoslovni muzej, vstopnina 
v Madam Tussaud, voden ogled 
Hofburga, vstopnina in voden ogled 
operne hiše, vstopnina v Haus der 
Musik, vstopnina v kompleks gradu 
Schönnbrunn (Imperial tour), zuna-
nji ogledi po programu, turistično 
vodstvo z licenciranim vodnikom 
GZS, zdravstveno zavarovanje z asi-
stenco Coris, organizacija in ddv. 
Učitelji, profesorji, spremljevalci: 
eno brezplačno mesto na 15 plača-
nih oseb. 

Oblikujte si 
program po 
lastnih željah

cialiteto, kot je Sacher torta. Sledi 
voden ogled Hofburga. 
Lokalna vodnika (razdeljeni bomo v 

slog je zanimiv, ker je asimetričen in 
zelo barvit … 
Preden bomo zapustili Dunaj si 
bomo ogledali še kompleks gradu 
Schönbrunn, grad, muzej kočij in 
živalski vrt. Grad Schönbrunn se 
ponaša s številnimi dvoranami in 
reprezentančnimi prostori (dvo-
rana ogledal, kitajska soba, ples-
na dvorana, soba Marije Terezije, 
Sissijina soba in soba Franca Jože-
fa…) nato se bomo sprehodili tudi 
po parku dvorca Schönbrunn in si 
ogledali muzej kočij Wageburg. Ne-
kaj prostega časa. Popoldan sledi 
povratek proti domu, kamor bomo 
prispeli v večernih urah. 

Okvirna cena na učenca ali dijaka 
od: 237,00 €
Za natančne izračune pošljite pov-
praševanje na eno izmed naših po-
slovalnic.   

dve skupni) nam bosta pokazala kje 
zasedajo najvišjih predstavniki dr-

žavnih organov Republike Avstrije, 
kot sta Državni svet in Zvezni svet. 
Po sproščenem sprehodu, po eni 
od najdaljših con za pešce v Evropi, 
bomo z lokalnim vodnikom obiskali 
še najslavnejšo operno hišo na sve-
tu Winer Staatsoper in za tem Haus 
der Musik – Hiše glasbe, ki nas bo 
popeljala v čarobni svet zvokov, to-
nov in not. 
Spoznali bomo, da glasba ni name-
njena le poslušanju: videli bomo 
različne zvoke, jih občutili in ustvar-
jali nove. Povratek v hotel, večerja 
in nočitev.

3. dan: Po zajtrku si bomo ogledali 
stavbeni kompleks »Hundertwas-
serhaus«, ki ga je naredil istoimen-
ski arhitekt, katerega vodilo je bilo; 
»Ravna črta je brezbožna«. Njegov 
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Vključeno v ceno:

Dunaj in filozofija
Dunajska secesija, analitična filozofija in Sigmund Freud

Predviden program
1. dan: Odhod avtobusa izpred šole 
v zgodnjih jutranjih urah. Vožnja po 
avtocesti mimo Ljubljane in Ma-
ribora čez mejni prehod Šentilj v 
Avstrijo. 
Po prihodu si bomo ogledali du-
najski parlament, mogočno stavbo 
ob Ringu, grajeno v helenističnem 
stilu. Lokalni vodnik nam bo raz-
kazal novo in staro parlamentarno 
dvorano in številne manjše … Videli 
bomo tudi, kje so sedeli poslanci iz 
slovenskih dežel v času Avstro-ogr-
ske monarhije. Sledi krožni ogled 
mesta z avtobusom (operna hiša, 
mestna hiša, borza, trg in spomenik 
Marije Terezije ob umetnostno-
-zgodovinskem in naravoslovnem 
muzeju, Burgtheater, Univerza…) 
Namestitev v mladinskem hotelu. 
Nato večerni sprehod skozi staro 
mestno jedro. Namestitev v hotelu, 
večerja in nočitev.

ko privoščimo dunajsko specialite-
to, kot je Sacher torta. Popoldan 
si bomo ogledali muzeja Sigmunda 
Freuda - utemeljitelja psihoanali-
tične šole pri psihologiji, ki uči, da 
podzavestni motivi naše dušev-
nosti vplivajo na številne oblike 
našega vedenja… Povratek v hotel, 
večerja in nočitev.

3. dan: Po zajtrku sledi zuna-
nji ogled stavbenega kompleksa 
»Hundertwasserhaus«, ki ga je 
naredil istoimenski arhitekt, kate-
rega vodilo je bilo; »Ravna črta je 
brezbožna«. Njegov slog je zanimiv, 
ker je asimetričen in zelo barvit … 
Za tem si bomo ogledali hišo Wi-
ttgenstein, enega najbolj znanih 
dunajskih filozofov in vodilnih ana-
litičnih filozofov 20. stoletja, ki je 

V ceno je všteto
Prevoz s turističnim avtobusom  na 
omenjeni relaciji, 2 polpenziona 
(zajtrka in večerji) v mladinskem 
hotelu 2/3* v večposteljnih sobah 
s kopalnico na Dunaju, vstopnina v 
Leopolds muzej, vstopnina v muzej 
Sigmunda Freuda, vstopnina v hišo 
Wittgenstein, vstopnina v kom-
pleks gradu Schönnbrunn (Grand 
tour), zunanji ogledi po programu, 
turistično vodstvo z licenciranim 
vodnikom GZS, zdravstveno zava-
rovanje z asistenco Coris, organiza-
cija in ddv.
Učitelji, profesorji, spremljevalci: 
eno brezplačno mesto na 15 plača-
nih oseb. 

postavil temelje sodobne filozofije, 
predvsem v logiki in filozofiji na-
vadnega jezika. Sam Ludwig Josef 

hišo. Hkrati se bomo posvetili nje-
govemu delu in prispevku k filozofiji 
ter filozofom »Dunajskega kroga«. 
Preden zapustimo Dunaj si bomo 
ogledali še dvorec Schönbrunn s 
številnimi dvoranami in reprezen-
tančnimi prostori  in se nato spre-
hodili tudi po parku dvorca. Popol-
dan povratek proti domu, kamor 
bomo prispeli v večernih urah. 

Okvirna cena na učenca ali dijaka 
od: 226,00 €
Za natančne izračune pošljite pov-
praševanje na eno izmed naših po-
slovalnic.   

2. dan: Po zajtrku si bomo ogledali 
Leopolds muzej, kjer hranijo najve-
čjo zbirko Egona Schileja na svetu in
številne eksponate dunajske sece-
sije. Z ogledom tega muzeja bomo 
dojeli razcvet umetnosti tik pred 
prvo svetovno vojno in hkrati tudi 
čas, ko je takratni svet padel v krizo, 
katere posledica je bila druga sve-
tovna vojna. 
Po ogledu muzeja se bomo spre-
hodili skozi staro mestno jedro; vi-
deli bomo znamenito operno hišo, 
sprehodili se bomo skozi židovsko 
četrt do cerkve Sv. Štefana, skozi 
Hoffburg, rezidenco Habsburžanov, 
številne palače, med njimi tudi dela 
pomembnih slovenskih arhitektov 
Plečnika in Fabianija. 
Sledi prosti čas in po želji obisk ene 
od kavarn ali slaščičarn, kjer si lah-

Johann Wittgenstein je s svojim 
prijateljem naredil načrte za to 

Sigmund Freud
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Vključeno v ceno:

Salzburg
Mozart, sol in pesem Sveta noč

Predviden program 
Odhod avtobusa v jutranjih urah 
izpred šole. Vožnja skozi predor 
Karavanke in naprej po avtocesti 
v Salzburg. Sprehodili se bomo po 
mestu in naše raziskovanje zače-
li pri Kapiteljski cerkvi in se mimo 
istoimenskega trga ter stolnice po-
dali do Mozartovega spomenika. 
Po Židovski in Žitni ulici bomo pris-
peli do skladateljeve rojstne hiše, 
kjer so na ogled vsa tri nadstropja. 
Pri cerkvi Sv. Sebastjana se nahaja 
pokopališče in grobnica družine 
Mozart. Mimo Mirabella, ki je tudi 
eno izmed prizorišč poletnega fe-
stivala in Mozarteuma, kjer uprizar-
jajo Čarobno piščal, bomo prispeli 
do skladateljeve stanovanjske hiše. 
Prosto za nakup  kakšne znamenite 
kroglice …  

Oblikujte si program ekskurzije 
po vaših željah, ponujamo vam 
številne možnosti:

celoti  ohranjena trdnjava v srednji 
Evropi. Posebej zanimivi so muzej 
in stanovanja srednjeveških kne-
zov. Notranjost trdnjave je bila bo-
gato okrašena;  veličastne gotske 
rezbarije, okrasne slike z zlatim ok-
rasjem … Nanjo se lahko povzpne-
mo peš ali z vzpenjačo. Lep razgled 
na mesto in mestno jedro!

• Naravoslovni muzej / Haus der 
Natur je prirodoslovni muzej, kjer 
uživajo celo otroci! V kar šestih 
nadstropjih najdemo zbirke in 
interaktivne igre iz narave od di-
nozavrov do vesolja, od akvarija, 
plazilcev do eksperimentov iz zna-
nosti in tehnologije. Posebej nas bo 
navdušilo raziskovanje človeškega 
telesa z vsemi čutili …

• Vodne igre. Vodometi dvorca 
Hellbrunn predstavljajo pravi og-
njemet vodnih curkov, ki  spomi-
njajo na kače, oblikujejo umetelne 
verige ali vodno zaveso ter celo 
dvigujejo predmete, da lebdijo v 
zraku. S kopico kontrastov, kot so 
osupljiva presenečenja in zabava, 
igra svetlobe in senc ter glasba in 
mehanika, dajejo dvorcu Hellbrunn 
iztočnico za brezčasna doživetja.  
Tehnika in oblika le-teh se že skoraj 
400 let ni spremenila!

• Živalski vrt. S svojo več kot 300 
letno tradicijo v slikovitem okolju 
pod goro Hellbrunn, tamkajšnji 
živalski vrt privablja obiskovalce 
predvsem z živalmi, ki so značil-
ne za alpsko pokrajino, seveda pa 

V ceno je všteto
Prevoz s turističnim avtobusom  
na omenjeni relaciji, turistično 
vodstvo z licenciranim vodnikom 
GZS, zdravstveno zavarovanje z 
asistenco Coris, organizacija in ddv.  
Učitelji, profesorji, spremljevalci: 
eno brezplačno mesto na 15 plača-
nih oseb. 

Dobro je vedeti
• Končno ceno vam sporočimo na 

podlagi vaših želenih ogledov.
• Živalski vrt je pozimi odprt do 

16.30 ure. 
• Vodne igre so pozimi zaprte.

tukaj živijo tudi eksotične vrste. 
Posebna skrb v živalskem vrtu je 
združiti lepoto lokalne krajine skla-
dno z naravnim okoljem.  Tako so 
tukaj ustvarili posebne življenjske 
prostore, ki ustvarjajo ravnovesje 
živalstva in rastlinstva.

• Ob 200 letnici svetovnega hita 
Sveta noč. Decembra 1818 je Jo-
seph Mohr svoje besedilo pesmi 
predal Franzu Xaverju Gruberju, 
ki ga je uglasbil.  To noč je bila v 
Oberndorfu pesem zapeta na kon-
cu maše. Pesem, ki je preživela 200 
let je postala prenašalka miru in 
upanja. Prešla je meje in preživela 
vojne. Danes združuje ljudi ne glede 
na narodnost, starost ali vero. Da-
nes jo pojejo v 300 jezikih… V Ober-
ndorfu si bomo ogledali kapelico in 
muzej.

Okvirna cena na učenca ali dijaka 
od: 41,00 €
Za natančne izračune pošljite pov-
praševanje na eno izmed naših po-
slovalnic.   

• Mozartova rojstna hiša. V tej 
hiši se je 27. januarja 1756 rodil 
čudežni deček,  Wolfgang Amade-
us Mozart. Skupaj s svojo sestro 
»Nannerl« in starši je tukaj živel 
do 1773.  Sprehodili se bomo skozi 
originalno opremljena nadstropja, 
kjer so razstavljeni zgodovinski in-
strumenti, dokumenti, spominki in 
portreti. 

• Mozartova stanovanjska hiša. 
Družinska hiša je postala premajhna, 
zato se je  družina leta 1773 preselila 
v »Tanzmeisterhaus«. 

• Trdnjava Hohensalzburg. Zgraje-
na je bila leta 1077 in je največja  v 

Oblikujte si 
program po 
lastnih željah
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Vključeno v ceno:

Dachau in München
Pot spominov 

Orlovo gnezdo in Salzburg
Deželi Berchtesgaden in Solnograško 

Predviden program 
Odhod izpred šole ob dogovorjeni 
uri in vožnja skozi karavanški predor 
ter naprej po Turski avtocesti proti  
Salzburgu. Dežela Berchtesgaden 
je ena izmed čudovitih alpskih pre-
delov, kjer preplet ledeniških jezer, 
pisane alpske arhitekture ter gora 
riše pravljično podobo nemške Ba-
varske. V  narodnem parku si bomo 
ogledali nekaj  naravnih znameni-
tosti in se s posebnim avtobusom 
ter z dvigalom v predoru povzpeli 
na slavno visokogorsko Hitlerjevo 
rezidenco »Orlovo gnezdo«, od 
koder se ponuja enkraten pogled 
na salzburške in bavarske Alpe. Po 
želji in za doplačilo se lahko kasne-

V ceno je všteto
Prevoz s turističnim avtobusom  na 
omenjeni relaciji, vožnja s poseb-
nimi avtobusi in dvigalo na Orlovo 
gnezdo, ogledi po programu,  turi-
stično vodstvo z licenciranim vod-
nikom GZS, zdravstveno zavarova-
nje z asistenco Coris, organizacija 
in ddv.  
Učitelji, profesorji, spremljevalci: 
eno brezplačno mesto na 15 plača-
nih oseb. 

Dobro je vedeti
• Ekskurzijo je zaradi vremenskih 

razmer na Orlovem gnezdu (sneg)  
možno organizirati predvidoma 
od maja do oktobra. 

• Program lahko dopolnimo z obi-
skom rudnika ali z vožnjo po jezeru.

Predviden program 
Odhod izpred šole ob dogovorje-
ni uri in vožnja proti  Salzburgu in 
mimo Münchna v Dachau. Tamkaj-
šnje taborišče so marca 1933 usta-
novili nacisti, na pobudo Heinricha 
Himmlera, ki je bil takrat načelnik 
policije v Münchnu. V začetku so 
tukaj prevzgajali politične nasprot-
nike; nemške komuniste, socialne 
demokrate in druge, kasneje pa 
Jehovove priče, Rome in homose-
ksualce, ki so bili označeni kot aso-
cialci in kriminalci … Število žrtev 
presega 188.000, saj mnoge žrtve 
niso bile evidentirane. V taborišču 
je bilo tudi veliko Slovencev. V spo-
minskem parku se bomo poklonili 
žrtvam, ki so bile tukaj v dvanajstih 
letih obstoja zaprte in umorjene. 
Taborišče je bil model za vsa po-
znejša koncentracijska taborišča 
in »šola nasilja« za pripadnike SS-
a. Na jetnikih so se izvajali številni 
medicinski poskusi … 29. aprila 
1945 je ameriška vojska osvobodila 
preživele. 

Za natančne izračune pošljite pov-
praševanje na eno izmed naših po-
slovalnic.   

je z ladjo popeljemo po Kraljevem 
jezeru ali se ob spremstvu Salzija, 
rudniške maskote, spustimo v glo-
bino hriba in si ogledamo solni ru-
dnik. Vožnja v Salzburg. Sprehod po 
Žitni ulici mimo Mozartove rojstne 
hiše do katedrale. Nekaj prostega 
časa za nakup znamenitih kroglic ali 
vzpon na trdnjavo. Pozno popoldan 

odhod proti domu, kamor bomo 
prispeli v poznih večernih urah.

Okvirna cena na učenca ali dijaka 
od: 59,00 €
Za natančne izračune pošljite pov-
praševanje na eno izmed naših po-
slovalnic.   

Kasneje vožnja v München. Po želji in 
za doplačilo se bomo lahko povzpeli  
na Olimpijski stolp, nato pa se bomo 
sprehodili po bavarski prestolnici; 
od Karlovih vrat po ulici Kaufinger, 
mimo Frauenkirche na Marijin trg. 
Nekaj prostega časa, nato pa vožnja 
proti domu, kamor bomo prispeli v 
poznih večernih urah.

Okvirna cena na učenca ali dijaka 
od: 56,00 €

Dobro je vedeti
• Vstop v Spominski park Dachau je 

brezplačen.
• Program lahko dopolnimo, opise 

možnih ogledov
 najdete na 
 strani 18.

V ceno je všteto
Prevoz s turističnim avtobusom  na 
omenjeni relaciji, ogledi po progra-
mu, turistično vodstvo z licencira-
nim vodnikom GZS, zdravstveno 
zavarovanje z asistenco Coris, orga-
nizacija in ddv.  
Učitelji, profesorji, spremljevalci: 
eno brezplačno mesto na 15 plača-
nih oseb. 
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Vključeno v ceno:

München
Bavarska  prestolnica

Oblikujte si 
program po 
lastnih željah

Predviden program 
Odhod avtobusa v jutranjih urah 
izpred šole. Vožnja skozi predor Ka-
ravanke in dalje po Turski avtocesti 
mimo Salzburga in Kimskega jezera 
v München. Sodobno, svetovljan-
sko mesto z velikim srcem in kultur-
no dediščino je očarljivo, lahkotno 
a hkrati mirno. München je nemški 
način življenja. Pravijo, da ni pot-
rebno biti bogat ali lep, da se tukaj 
počutiš domače, saj je bogat tisti, 
ki ima čas za lagoden sprehod skozi 
mestno središče in postanek tu in 
tam, da bi bil del mestnega vzduš-
ja. Lahko bomo postali na enem 
najlepših trgov v Nemčiji, na Mari-
enplatz-u, v samem srcu bavarske 
prestolnice. Sprehodili se bomo od 
Karlovih vrat  do tržnice. Ogledi po 
željah skupine in okrog 18.00 ure 
povratek proti domu, kamor bomo 
prispeli v poznih večerno – nočnih 
urah.

Oblikujte si program ekskurzije 
po vaših željah, ponujamo vam 
številne možnosti:

• Mestni muzeji, od katerih mnogi 
uživajo mednarodni ugled: Teh-
niški muzej, največji na področju 
znanosti in tehnologije na svetu. 
Na kar 73.000 m² razstavnih povr-
šin se nahaja več kot 100.000 raz-
stavnih predmetov. Obiskovalec 
mora prehoditi  20 km, če se želi 
sprehoditi mimo vseh razstavlje-
nih predmetov, modelov in rekon-
strukcij. V muzejih navadno piše, 
da se ne smemo dotikati razstavnih 
predmetov, tukaj pa nas prosijo, da 
se z razstavnimi modeli poigramo, 
pritiskamo na gumbe in vlečemo 
vzvode! Vabimo vas, da skupaj 
raziščemo ladje, podmornice in 
pristanišča, avtomobile, jadrni-

ce, egipčanske ladje ter rudnike in 
spoznamo čudeže kemije ter fizike, 
se seznanimo s steklarstvom, naki-
tom, glasbo in astronomijo. 

• Stara, Nova in Moderna Pina-
koteka; zbirke umetnosti od starih 
evropskih mojstrov, kot so Dürer, 
Raphael, Rembrandt, Rubens, do 
del sodobne umetnosti.

• V BMW muzeju boste prišli na 
svoj račun ljubitelji jeklenih konjič-
kov,

• v Allianz Areni pa navdušenci 
nogometa. Tudi če niste navijač 
Bayerna, vas bo ogled enega naj-
bolj spektakularnih stadionov  nav-
dušil. Videli bomo osrednji prostor, 
slačilnico, tunel, konferenčno dvo-
rano, medijski prostor in zunanjost. 
V času tekem in dogodkov ogled ni 
možen.

• BMW Welt, prodajno razstavni 
salon najnovejših modelov avto-
mobilov.  

• V tovarni BMW se lahko spre-
hodimo skozi samo proizvodnjo in 
občudujemo nemško natančnost 
in organiziranost. Navdušeni bomo 
nad delom robotov! V tovarni velja-
jo posebna pravila! Skupina lahko 
šteje največ 28 oseb, rezervacijo 
ogleda priporočamo najmanj 6 me-
secev pred želenim izletom, ogled 
možen samo med tednom.

• Vas navdušujejo letala ali mor-
da brezhibna organizacija enega 

največjih mednarodnih evropskih 
letališč? Potem je ogled bavarske-
ga letališča Franz Josef Strauß v 
Münchnu prava izbira.
Na približno uro dolgem razisko-
vanju letališkega zakulisja si bomo 
ogledali samo osrčje dogajanja …  
Najprej se bomo prepustili varno-
stni kontroli in se kasneje podali 

• Olimpijski stolp, 291 m visok 
stolp, s katerega se nam bo odprl 
pogled na mesto in na Olimpijski 
park, zgrajen l. 1972 za potrebe 
Olimpijskih iger. 

• Kako se v resnici snema film? Ali 
so ulice, mesta in vasi, ki jih vidimo 
v filmih, serijah in nadaljevankah le 
kulisa? Je Viking Vikijeva ladja prava 
ali …? Kako posnamejo prizore leb-
deče podmornice? Filmski studio 
Bavaria, ena največjih produkcij-
skih hiš v Evropi, razkriva prav to!
V filmskem mestu se bomo najprej 
udeležili vodenega ogleda skozi 
320.000 m² velike studie, kjer nam 
bodo razložili razburljive podrob-
nosti snemanja in nam pokazali 
kulise iz nekaterih svetovno znanih 
filmov in TV serij. Seveda bomo lah-
ko občudovali tudi originalne mo-
dele kot so podmornica iz filma Das 
Boot, Podmornica ali model živalce 
iz filma Never ending story, Nedo-
končana zgodba. Le kdo ne pozna 
Asterixa in Obelixa? Ste vedeli, da 
so prizore snemali prav  tukaj? Ku-
lise stojijo še danes! Tukaj so sne-
mali celo prizore znamenitega filma 
Parfum! Kasneje bomo obiskali še 4 
dimenzionalni kino in našo pusto-
lovščino zaključili v Bullyversumu. 

Okvirna cena na učenca ali dijaka 
od: 51,00 €
Za natančne izračune pošljite pov-
praševanje na eno izmed naših po-
slovalnic.   

V ceno je všteto
Prevoz s turističnim avtobusom  
na omenjeni relaciji, turistično 
vodstvo z licenciranim vodnikom 
GZS, zdravstveno zavarovanje z 
asistenco Coris, organizacija in ddv.  
Učitelji, profesorji, spremljevalci: 
eno brezplačno mesto na 15 plača-
nih oseb. 

Dobro je vedeti
• Končno ceno vam sporočimo na 

podlagi vaših želenih ogledov.

na ogled te logistične mojstrovine. 
Videli bomo terminala 1 in 2, mimo 
dveh gasilskih postaj in hangarjev 
se bomo peljali do kontrole mo-
torjev ter videli skladišče goriva. 
Seveda bomo poslušali zanimive 
razlage o samem delovanju letali-
šča in dogajanju na ploščadi. Kas-
neje se bomo zadržali še v centru 
za obiskovalce, videli razstavljena 
zgodovinska letala ali pa se povzpe-
li na razgledni hrib ...
Možen je tudi voden ogled Airbusa 
A380 in voden ogled letališke gasil-
ske brigade: zahtevajte ponudbo.
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Vključeno v ceno: Vključeno v ceno:

Berlin
Nemška prestolnica in Tropski otok

München v dveh dneh
Podmornica, nogomet in klobasa

Predviden program 
1. dan: Odhod avtobusa izpred šole 
v jutranjih urah. Vožnja skozi predor 
Karavanke in dalje po Turski avto-
cesti mimo Salzburga v München, 
kjer nas čaka toliko znamenitosti 
vrednih ogleda, da nam najbrž ne 
bo lahko pri izbiri ogledov;  od sta-
rega mestnega jedra, Olimpijske 
vasi s stadionom in stolpom, tovar-
ne in muzeja BMW, živalskega vrta, 
Allianz arene pa vse do Tehniškega 
muzeja, za katerega je en dan pov-
sem premalo, da bi si lahko podrob-
no ogledali vse čudovite zbirke. 
Krožni ogled mestnih znamenitosti 

V ceno je všteto
Prevoz s turističnim avtobusom  
na omenjeni relaciji, prenočitev v 
večposteljnih sobah v hotelu 2/3* 
ali hostlu s kopalnico, polpenzion 
(zajtrk in večerja), ogledi po pro-

in postanek pri Karlovih vratih, sko-
zi katera se bomo podali v peš cono 
in se sprehodili do Marijinega trga 
in tržnice … Prosto za kosilo, nato 
pa ogledi po želji skupine. Zvečer 
prevoz v hostel / hotel, namestitev, 
večerja in nočitev. 

2. dan:  Po zajtrku se bomo poda-
li na otok sredi reke Isar, kjer stoji 
mogočna zgradba – Deutsches mu-
seum / Tehniški muzej. Tri ure bomo 
namenili ogledu muzeja in se aktiv-
no vključili v raziskovanje tehničnih 
in znanstvenih dosežkov. Na prep-
rost in razumljiv način bomo spoz-
nali fizikalne zakone, si natančno 
pogledali podmornico ali celo obi-
skali planetarij. Kasneje se lahko 
povzpnemo na Olimpijski stolp ali 
obiščemo muzej in svet BMW.  Za 
vse nogometne navdušence pa bo 
ogled Allianz arene pravo doživet-
je! Pozno popoldan povratek proti 

domu, kamor je prihod predviden v 
poznih večernih urah.

Okvirna cena na učenca ali dijaka 
od: 135,00 €
Za natančne izračune pošljite pov-
praševanje na eno izmed naših po-
slovalnic.   

gramu, turistično vodstvo z licenci-
ranim vodnikom GZS, zdravstveno 
zavarovanje z asistenco Coris, orga-
nizacija in ddv.   
Učitelji, profesorji, spremljevalci: 
eno brezplačno mesto na 15 plača-
nih oseb. 

Dobro je vedeti
• Končno ceno vam sporočimo na 

podlagi vaših želenih ogledov.

Oblikujte si 
program po 
lastnih željah

Predviden program 
1. dan: Odhod v večernih urah 
izpred šole. Vožnja skozi Avstrijo in  
Nemčijo.

2. dan:  V dopoldanskih urah bomo 
prispeli v Potsdam, ki je najbolj cve-
tel v 18. stol. pod vlado Friderika II., 
velikega ljubitelja umetnosti. Zgra-
diti je dal veličastni park Sanssouci 
z mnogimi palačami; pravi  ”pruski 
Versailles”. Sprehodili se bomo sko-
zi del parka, ki ga krasijo paviljoni, 
kipi, vodnjaki in vodometi, jezerca 
ter monumentalne palače z bogato 
notranjščino. Vožnja v Berlin. Nem-
ška prestolnica je kulturna metro-
pola mednarodnega pomena, 
žarišče zgodovine, a tudi kraj mla-
dosti, trendov in svetovljanstva. V 
nekoč razdeljenem mestu ob reki 
Spree nas čakajo privlačna naspro-
tja. Krožna avtobusna vožnja, kjer 
bomo lahko videli Brandenburška 
vrata ali vrata miru, parlament 
Reichstag, ulico Unter den Linden, 
mestno hišo (Rotes Rathaus), Ale-
ksandrov trg s 365 m visokim te-
levizijskim stolpom, univerzo ter 
katedralo. Vožnja v hotel / hostel 
in namestitev, popoldan pa bomo 
postali pri ostankih berlinskega 
zidu, ki je nekoč delil mesto na dva 
dela. Prosto za večerjo na Potsda-
mer platzu, kjer so na voljo okrog  
številne restavracije in kavarne … 
Nočitev.

3. dan:  Po zajtrku bomo nadaljeva-
li z ogledi prestolnice. Videli bomo 
Kurfürstendamm, Spominsko cer-
kev, Evropa center, znano trgovsko 
hišo KaDeWe ter razvpito železni-
ško postajo ZOO. Ustavili se bomo 
na prehodu Checkpoint Charlie in 
obiskali muzej, videli bomo zname-
niti Otok muzejev (Museuminsel), 
kjer je Pergamonski muzej z odlič-

nimi antičnimi zbirkami. Popoldan 
se bomo podali v približno 50 km 
oddaljen tropski vodni park »Tro-
pical Island Resort«. Spali bomo v 
šotorih, se zabavali v tropski vasi, 
ki je zgrajena po tajski tradicional-
ni arhitekturi, občudovali deževni 
gozd in plavali v tropskem morju …  
4. dan:  Po zajtrku vožnja v saško 
prestolnico, Dresden, ki jo imenuje-
jo tudi Firence ob Labi. Mesto slovi 
po številnih muzejih in umetno-
stnih spomenikih. Čeprav je bila 
večina mesta uničena med bom-
bardiranjem februarja 1945, se je 
mesto dvignilo iz pepela.  Vožnja 
proti domu, kamor bomo prispeli 
v nočnih ali zgodnjih jutranjih urah 
naslednjega dne.

Okvirna cena na učenca ali dijaka 
od: 326,00 €
Za natančne izračune pošljite pov-
praševanje na eno izmed naših po-
slovalnic.   

V ceno je všteto
Prevoz s turističnim avtobusom  na 
omenjeni relaciji, polpenzion (zaj-
trk in večerja) v hotelu 2/3* ali v 
hostlu v večposteljnih sobah s ko-
palnico, ena prenočitev v šotorih za 
2 – 4 osebe z zajtrkom na Tropskih 
otokih, vstopnina v muzej Check 
point Charile, rezervacija za vstop 
v Pergamonski muzej, vstopnina 
v Tropski vodni park, en dan javni 
prevoz (podzemna, 1. dan v Berli-
nu), ogledi po programu, turistično 
vodstvo z licenciranim vodnikom 
GZS, zdravstveno zavarovanje z 
asistenco Coris, organizacija in ddv.  
Učitelji, profesorji, spremljevalci: 
eno brezplačno mesto na 15 plača-
nih oseb. 
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Vključeno v ceno: Vključeno v ceno:

Safari park Natura Viva in Verona
ZOO Safari in romantika

Tržaški zaliv in Oglej
Drobci slovenskih korenin in krščansko svetišče

Predviden program
Odhod avtobusa izpred šole v jut-
ranjih urah. Vožnja proti Ferne-
tičem. Postanek v Repnu, kjer si 
bomo ogledali Kraško hišo*, muzej 
nekdanjega načina življenja prebi-
valcev Krasa. Naš drugi postanek 
bo v nekoč krščanskem svetišču, 
Ogleju (Aquileia). Ogledali si bomo 
mogočno baziliko s starokrščanski-
mi mozaiki, se spustili v katakombe 
in se sprehodili po stari rimski cesti. 
Vožnja na obalo Jadranskega morja. 
Pravljično lep stoji na rtu nedaleč 

V ceno je všteto
Prevoz s turističnim avtobusom  na 
omenjeni relaciji, vstopnina za cer-
kev, ogledi po programu, turistično 
vodstvo z licenciranim vodnikom 
GZS, zdravstveno zavarovanje z 
asistenco Coris, organizacija in ddv. 
Učitelji, profesorji, spremljevalci: 
eno brezplačno mesto na 15 plača-
nih oseb. 

Dobro je vedeti
• Obvezno plačilo prispevkov v Kra-

ški hiši na kraju samem (predvido-
ma 1,00 do 2,00 € / osebo)!

• Vstopnina v grad Miramare je za 
skupine učencev in dijakov šol, 
članic EU brezplačen, plača pa se 
strošek rezervacije termina (ob-
vezno) 1,50 € na osebo.

Predviden program
Odhod avtobusa v zgodnjih jutra-
njih urah izpred šole in vožnja pre-
ko severne Italije, mimo Benetk, 
Padove, Vicenze in Verone. 
Nekaj kilometrov pred Gardskim 
jezerom se bomo ustavili v žival-
skem parku Natura Viva, ki je eden 
največjih tovrstnih parkov v Evro-
pi. Z avtobusom se bomo vozili 
med spuščenimi divjimi živalmi in 
doživeli občutek pravega afriške-
ga safarija. Skozi steklo nas bodo 
pozdravljale žirafe, divje mačke 
in antilope. Če bomo imeli srečo, 
bomo v daljavi morda uzrli leve … 
Po safarijskem delu še kratek spre-
hod po klasičnem živalskem vrtu, ki 
ga vsako leto širijo in posodablja-
jo; ne dolgo tega so nov življenjski 
prostor dobili šimpanzi, levi, noso-
rog in povodni konj. 
Našo pot bomo nadaljevali v Vero-
no, eno najbolj ljubkih in umetniško 
najbolj vabljivih severno italijanskih 
mest. Slikovito središče ob reki Adi-
ži, posejano z rimskimi in srednje-
veškimi ostanki in pravim uličnim 
labirintom. Številni mestni kotički 
so še vedno tako romantični,  kot 
so bil v času Shakespearove Verone 
in prizorišča zgodbe o Romeu in 
Juliji. Videli bomo Areno, amfitea-
ter iz 1. stol., najelegantnejšo ulico 
Vio Mazzini, trg Piazza delle Erbe in 

V ceno je všteto
Prevoz s turističnim avtobusom  na 
omenjeni relaciji, vstopnina v Safari 
park in živalski vrt, ogledi po pro-
gramu, turistično vodstvo z licenci-
ranim vodnikom GZS, zdravstveno 
zavarovanje z asistenco Coris, orga-
nizacija in ddv. 
Učitelji, profesorji, spremljevalci: 
eno brezplačno mesto na 15 plača-
nih oseb. 

Dobro je vedeti:
Končni seznam udeležencev potre-
bujemo vsaj 7 dni pred odhodom, 
takrat vstopnice tudi nepovratno 
plačamo. Za morebitne kasnejše 
prijave je doplačilo 10,00 € / osebi.
Zaradi uveljavljanja nižje takse za 
Verono, je potrebno na kraju sa-
mem predložiti s strani šole žigosan 
seznam potnikov. V nasprotnem 
primeru se cena aranžmaja lahko 
zviša.

stran od Trsta, tik ob morju grad 
Miramar. Ob njem se razprostira 
park z rastlinjem celega sveta. Grad 
je dal zgraditi Maksimiljan Habs-
burški in ga poimenoval Miramar. 
»Mira mar« v španščini pomeni 
pogled na morje. Pravijo, da prav 
iz vsakega okna v gradu lahko vidiš 
morje. Dokončan je bil leta 1870, 
vendar nadvojvoda Maksimiljan z 
ljubljeno ženo Charlotte ni v njem 
baje nikoli prespal, saj je prej umrl 
tragične smrti. Kasneje je grad služil 
kot občasna habsburška rezidenca. 
V tridesetih letih prejšnjega stoletja 
si je grad za svojo rezidenco izbral 
Amadeo Savojski, vojvoda d'Aosta. 
Ko je tudi on umrl v nairobijskem 
zaporu, se je gradu oprijel sloves 
prekletstva. Kljub  govoricam so si 
nekateri še drznili živeti v njem. Da-
nes je v lasti italijanske države in je 
urejen v muzej. Ob gradu se razpro-
stira velik park, v katerem so posa-
jene redke eksotične rastline, ki jih 

je nadvojvoda v glavnem prinesel s 
številnih potovanj. 
Vožnja v Trst. Pravo mestno vzdušje 
je še vedno živo v kavarnah s stole-
tno tradicijo. Nekaj prostega časa, 
nato pa vožnja domov, kamor je 
prihod predviden v večernih urah.

Okvirna cena na učenca ali dijaka 
od: 34,00 €
Za natančne izračune pošljite pov-
praševanje na eno izmed naših po-
slovalnic.   

se sprehodili do Julijinega balkona. 
Nekaj prostega časa za samostojne 
oglede … Odhod iz mesta v poznih 
popoldanskih urah, vožnja proti 

domu, kamor je prihod predviden v 
poznih večernih urah.

Okvirna cena na učenca ali dijaka 
od: 64,00 €
Za natančne izračune pošljite pov-
praševanje na eno izmed naših po-
slovalnic.   
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Vključeno v ceno:

Iz jame do morja, od peke kruha do ribištva 
Trst z okolico

Benetke
Program z otoki ali brez

Predviden program 
Odhod avtobusa izpred šole v jutra-
njih urah in vožnja preko mejnega 
prehoda proti Italiji. Naš prvi po-
stanek bo v vasi Škendenj (it. Ser-
vola), kjer bomo obiskali Škedenjski 
etnografski muzej. Škedenj danes 
leži v predmestju Trsta, nekoč pa 
je bil samostojna vas z značilno 
zgodovino in z bogatim ljudskim 
izročilom. O tem pričajo eksponati 
v muzeju, ustanovljenem leta 1975. 
Velik del muzejske zbirke je posve-
čen glavni dejavnosti škedenjskih 
žena, peki odličnega kruha, kate-
rega sloves je segal vse do Dunaja. 
Pot bomo nadaljevali do Trsta in 
se sprehodili po središču tega, ne-
koč slovenskega, mesta. Ogledali 
si bomo glavni trg – Piazza Unita, 
vladno palačo, občinsko palačo, kip 
Karla VI (tržaškemu pristanišču je 
leta 1719 podelil status svobodne-
ga pristanišča), grič in katedralo San 
Giusto. Na voljo bo nekaj prostega 
časa za prigrizke, kavico in sladoled. 
Vožnjo bomo nadaljevali do vasice 
Križ nad Trstom (it. Santa Croce) in 
si ogledali Ribiški muzej tržaškega 
primorja. V muzeju bomo spoznali 
zgodovino in tradicije ribištva slo-
venskih prebivalcev ob obali med 
Trstom in izlivom reke Timave, ki so 
se tu naselili pred več kot tisoč leti. 
Videli bomo pripomočke za ribolov, 
dokumente iz srednjega veka, stare 
upodobitve in fotografije vsakda-
njega življenja ribičev, … 

V ceno je všteto
Prevoz s turističnim avtobusom na 
omenjeni relaciji, ogledi po progra-
mu, vstopnina v podzemno jamo 
Pejca v Lazu, turistično vodstvo z 
licenciranim vodnikom GZS, zdra-
vstveno zavarovanje z asistenco 
Coris, organizacija in ddv.  
Učitelji, profesorji, spremljevalci: 
eno brezplačno mesto na 15 plača-
nih oseb.

Dobro je vedeti
Vstopnin v Ribiški muzej slovenske-
ga primorja in Škedenjki etnograf-
ski muzej ne zaračunavajo, želijo 
pa si prostovoljne prispevke: Ri-
biški muzej tržaškega primorja: 1€/
osebo - otroci, 3€/osebo - odrasli; 
Škedenjski etnografski muzej: 1€/
osebo. 

Spoznali pa bomo tudi ribiške teh-
nike in ribiški pravilnik iz leta 1835, 
na podlagi katerega so Slovenci, 
ki so bivali na obali, postali lastni-
ki priobalnega pasu v širini ene 
morske milje. Po ogledu se bomo 
odpeljali le malenkost naprej do 
vasice Slivno (it. Slivia), kjer bomo 
spoznali podzemni tržaški svet v 
jami Pejca v Lascu (it. Grotta Delle 

torri Slivia). Jama je globoka več kot 
sto metrov in v njej poteka pot med 
tisočletnimi kamnitimi stolpi, med 
katerimi sta najbolj znana viseča 
stolpa (stolp enajste ure). Sledi vo-
žnja proti domu kamor bomo pris-
peli v večernih urah.

Okvirna cena na učenca ali dijaka 
od: 37,00 €
Za natančne izračune pošljite pov-
praševanje na eno izmed naših po-
slovalnic.   

Predviden program
Odhod izpred šole v jutra-

njih urah in vožnja preko 
Fernetičev do pristanišča 

Punta Sabbioni, kjer se 
bomo vkrcali na pano-

ramsko ladjico in se 
prepustili valovom 
Beneške lagune. S 
svojimi kanali, otoč-
ki, močvirji in sipi-
nami predstavlja 
edinstven naravni 

prostor. Na Buranu bomo obču-
dovali živahno poslikane ribiške in 
obrtniške hišice, polne čipkarskih 
delavnic. Vožnja na otoček Mu-
rano, znan po več stoletni obrti 
oblikovanja muranskega stekla. 
Predstavili nam bodo ustvarjanje 
umetnin iz pihanega ali vlečenega 
stekla. Plovba mimo otoka San Mi-
chaele in izkrcanje v legendarnem 
mestu na vodi, Benetkah. Lahko 
pa se s Punta Sabbioni že zjutraj  z 
ladjico podamo v Benetke. Mimo 
'Mostu vzdihljajev' se bomo odpra-
vili proti središču trga, kjer stoji 
veličastna Markova bazilika, poleg 
pa mogočen stolp z astronomsko 
uro ter črncema, ki sta le eden iz-
med številnih mestnih simbolov. 
Ogled zunanjosti najmogočnejše 
in najbolj reprezentativne mestne 
stavbe, Doževe palače. Občudovali 
bomo 98,6 m visok zvonik »cam-
panille« in se sprehodili do zna-
menitega mostu Rialto. Prosto do 
približno 17.00 ure. Plovba nazaj 
na Punto Sabbioni in vožnja  proti 

V ceno je všteto
Avtobusni prevoz na omenjeni rela-
ciji, vožnja z ladjico med otoki (pri 
programu brez otokov ladjica pluje 
direktno iz Punte Sabbioni do Be-
netk), ogled steklarske delavnice 
(pri programu z otoki), turistično 
vodstvo z licenciranim vodnikom 
GZS, vstopna taksa na Punto Sabbi-
oni za avtobus, zdravstveno zava-
rovanje z asistenco Coris, organiza-
cija in ddv.
Učitelji, profesorji, spremljevalci: 
eno brezplačno mesto na 15 plača-
nih oseb. 

Dobro je vedeti
Italijanska vlada napoveduje uved-
bo nove takse za obiskovalce Be-
netk. V primeru uvedbe te takse, se 
za znesek tega stroška poviša cena 
aranžmaja.

domu, kamor je prihod predviden v 
poznih večernih urah.

Okvirna cena za program Benetke 
z otoki na učenca ali dijaka 
od: 54,00 €
Okvirna cena za program samo 
Benetke na učenca ali dijaka 
od: 48,00 €
Za natančne izračune pošljite pov-
praševanje na eno izmed naših po-
slovalnic.
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Vključeno v ceno: Vključeno v ceno:

Ravena in San Marino
Mozaiki in najstarejša republika na svetu

Soška fronta, Gonars in Rižarna
Obeležja prve in druge svetovne vojne

Predviden program
Odhod avtobusa v jutranjih urah 
izpred šole. Vožnja po avtocesti 
mimo Fernetičev  v Gonars. Tu si 
bomo ogledali obeležje koncentra-
cijskega taborišča, ustanovljenega  
februarja 1942 na samem, sredi 
furlanske ravnine, obkroženo s polji 
koruze ter nasadi trt in murve. 
Tu je pokopanih več kot 700 sloven-
skih žrtev. 

V ceno je všteto
Prevoz s turističnim avtobusom  na 
omenjeni relaciji, ogledi po progra-
mu, vstopnina za ogled muzeja in 
tunelov na Debeli Griži, turistično 
vodstvo z licenciranim vodnikom 
GZS, zdravstveno zavarovanje z 
asistenco Coris, organizacija in ddv.  
Učitelji, profesorji, spremljevalci: 
eno brezplačno mesto na 15 plača-
nih oseb. 

Predviden program
1. dan: Odhod izpred šole v jutra-
njih urah. Vožnja mimo Fernetičev 
in dalje po avtocesti  z vmesnimi 
postanki mimo Benetk v Padovo. 
Kratek postanek in sprehod do ba-
zilike Sv. Antona Padovanskega in 
dalje vožnja v Raveno, prestolnico 
mozaikov! To antično bizantinsko, 
gotsko, srednjeveško, beneško in 
navsezadnje tudi moderno mesto 
se kiti s spomeniki, vključenimi na 
seznam UNESCO. Najpomembnejši 
kulturni spomenik je bazilika di San 
Vitale, katere bogastvo predsta-
vljata dva različna mozaika; eden 
je z biblijskim in drugi s posvetnim 

V ceno je všteto
Prevoz s turističnim avtobusom  na 
omenjeni relaciji, polpenzion (zaj-
trk in večerja) v hotelu 2/3* v več- 
posteljnih sobah s kopalnico na 
območju Riminija, paket vstopnic v 
Raveni, vstopnina na en stolp v San 
Marinu, obvezno lokalno vodenje v 
San Marinu, ogledi po programu, 
turistično vodstvo z licenciranim 
vodnikom GZS, zdravstveno zava-
rovanje z asistenco Coris, organiza-
cija in ddv.
Učitelji, profesorji, spremljevalci: 
eno brezplačno mesto na 15 plača-
nih oseb. 

Vožnja do Sredipolja, kjer si bomo 
ogledali kostnico, največji spome-
nik padlim v prvi svetovni vojni v 
Italiji. Nadaljevali bomo do muzeja 
na Debeli Griži,  v osrčje soškega 
Krasa. Debela Griža je bila med 
prvo svetovno vojno ena ključnih 
točk pri obrambi Gorice. Tu je av-
stro-ogrska vojska zgradila obse-
žen sistem kavern in zaklonišč, ki 
jih je opremila s topovi. Italijanska 
vojska je po več mesecih bojev v 
šesti soški bitki uspela zavzeti hrib. 
Na širokem vrhu je muzej na pros-
tem, posvečen dogodkom vojne, 
pod njim pa zanimiv muzej. Ogle-
dali si bomo tudi podzemne rove. 
Po ogledu vožnja v Trst, sprehod 
in postanek, na koncu pa se bomo 
podali še v Rižarno pri Sv. Soboti. 
Koncentracijsko taborišče Rižarna 
je bilo ustanovljeno 1943. Sprva 
je služilo kot vojaško oz. policijsko, 
kmalu pa kot uničevalno taborišče. 
Rižarna je bilo edino nacistično ta-
borišče s krematorijem na tleh da-
našnje Italije. Zapuščen industrijski 
kompleks nekdanje luščilnice riža, 

zgrajen tik pred prvo svetovno voj-
no, je nacistom z vso pripadajočo 
infrastrukturo ponujal idealne po-
goje za njihove zločinske namene … 
Vožnja domov.

Okvirna cena na učenca ali dijaka 
od: 33,00 €
Za natančne izračune pošljite pov-
praševanje na eno izmed naših po-
slovalnic.   

tematski park z delfini, valabiji, ali-
gatorji, morskimi konjički, ujedami 
in papagaji v bližini in nato nadalje-
vali naprej v Republiko San Marino, 
ki se  razprostira pod goro Titino. 
Glavna mesta značilnost so trije 
stolpi, ki se dvigujejo nad strmo pe-
čino. Med sprehodom skozi staro 
mestno jedro bomo videli baziliko 
San Marina, mestno hišo, številne 
cerkve ter trge nad katerimi se dvi-
gujejo bogate meščanske palače, 
ulice pa vodijo v številne trgovinice. 
Sem prihajajo tudi številni filatelisti 
in numizmatiki. Popoldan vožnja 
proti domu, kamor bomo prispeli v 
večernih urah. 

Okvirna cena na učenca ali dijaka 
od: 149,00 €
Za natančne izračune pošljite pov-
praševanje na eno izmed naših po-
slovalnic.   

motivom. Prikazujeta cesarja Ju-
stinijana in ženo Teodoro, žensko 
dvomljivega slovesa … Danes bi se 
najbrž pogosto pojavljala v rume-
nem tisku, saj naj bi bila v mladosti 
kurtizana in cirkuška artistka. Spre-
hod do trga Popolo, kjer se odvija 
mestno življenje in naprej do groba 
poeta Danteja Aligherija. Vožnja na 
območje Riminija. Namestitev v ho-
telu, večerja in nočitev.

2. dan: Po zajtrku bomo, odvisno 
od želja in razpoložljivega časa, 
lahko obiskali akvarij, delfinarij ali 

IT
AL

IJA



www.alpetour.si 23

Vključeno v ceno:

Cinque Terre
Pet vasic na pečinah Ligurskega morja

Rim, Vezuv in Pompeji
Popek sveta

Predviden program 
1. dan:  Odhod turističnega avto-
busa izpred šole v večernih urah. 
Vožnja proti Italiji in naprej v Rim. 

2. dan: Prihod v večno mesto na 
sedmih gričih v jutranjih urah. Poz-
dravilo nas bo morje kupol, blage 
lepote, skladnosti, miru in večnos-
ti,  antični ostanki in čar sodobne 
metropole. Postanek za osvežitev 
in nato odkrivanje mestnih zname-
nitosti; Kolosej, sv. Peter v verigah 
z znamenitim Michelangelovim 
Mojzesovim kipom, cerkev Marije 
Snežne, najlepše zgodnje krščan-
ske bazilike v Rimu, Kapitolski grič, 
Panteon, trg Navona, proti veče-
ru pa bomo videli tudi znamenite 
Španske stopnice in vodnjak Trevi 
… Namestitev v hotelu, večerja in 
nočitev.

V ceno je všteto
Prevoz s turističnim avtobusom na 
omenjeni relaciji, ogledi po pro-
gramu,  namestitev v hotelu 2/3* 
(večposteljne sobe s kopalnico), 
2 polpenziona, vstopnina v Vati-
kanske muzeje in strošek rezerva-
cije, vstopnina in obvezno lokalno 
vodenje v Pompejih, vstopnina na 
Vezuv, turistično vodstvo z licenci-
ranim vodnikom GZS, zdravstveno 
zavarovanje z asistenco Coris, orga-
nizacija in ddv.  
Učitelji, profesorji, spremljevalci: 
eno brezplačno mesto na 15 plača-
nih oseb.

Predviden program
1. dan: Odhod izpred šole v jutra-
njih urah. Pot nas bo vodila preko 
Padske nižine, mimo Ferrare in Bo-
logne v Lucco, eno najprijetnejših 
toskanskih mest. Starodavna mreža 
ulic je obdana s parki in obzidjem, 
mestno središče  je polno palač, 
muzejev in romanskih cerkva. 
Najdragocenejše umetnine so zbra-
ne v katedrali San Martino. Nadalje-
vanje vožnje v Piso. O slavnem, sve-
tovno znanem poševnem stolpu, 
italijanskem simbolu, ni potrebno 
izgubljati besed. Znameniti stolp se 
je začel nagibati že na začetku grad-
nje leta 1173, saj peščena podlaga 
ne zdrži 14.000 ton marmorja. Vi-
deli bomo čudovite stavbe na trgu 
Piazza del Duomo, bolj znanem pod 
imenom Campo del Miracoli, Trgu 
čudežev; katedralo, krstilnico in po-
kopališče. Vožnja v hotel, večerja in 
nočitev.

2. dan: Po zajtrku se bomo odpe-
ljali na obalo, se vkrcali na ladjo 
in se odpravili na poldnevni izlet, 
kjer bomo videli romantične va-
sice. Cinque Terre (pet dežel) je 
ime za pet majhnih obmorskih va-
sic, strnjenih vzdolž enega najbolj 

V ceno je všteto
Avtobusni prevoz s turističnim av-
tobusom  na omenjeni relaciji, pol-
penzion (zajtrk in večerja) v hotelu 
2/3* v večposteljnih sobah s ko-
palnico, vožnja z vlakom na relaciji 
Monterosso al Mare – La Spezia, 
izstop v dveh vasicah, vožnja z ladjo 
na relaciji La Spezia – Monteros-
so, ogledi po programu, turistično 
vodstvo z licenciranim vodnikom 
GZS, zdravstveno zavarovanje z asi-
stenco Coris, organizacija in ddv. 

Dobro je vedeti
• V vasicah Cinque Terre napove-

dujejo plačilo vstopne takse. V 
kolikor se napoved uresniči, se 
bo znesek takse dodal h končnem 
znesku potovanja.

je do vasic vodila samo morska pot, 
in tudi danes nekateri kraji še ved-
no nimajo cestne povezave. 
Začeli bomo v La Spezii in nadalje-
vali v vasico Portovenere, ki sicer 
še ne sodi v 'pet dežel'. Sprehod 
in nadaljevanje plovbe na 'odprto 
morje'. Odprl se nam bo pogled na 
vasice, nanizane pod visoke pečine; 
Riomaggiore, Manarola, Cornig-
lia, Vernazza in Monterosso, kjer 
se bomo izkrcali. Vožnja z vlakom 
v Vernazzo, ki jo krasi splet ozkih 
ulic in arkad in mimo Corniglie, naj-
manjše vasice, sedeče visoko nad 
morjem, v Manarolo, imenovano 
'biser v kroni'; stisnjena je za pešče-
no sipino in obkrožena s prepadni-
mi hribi. Tu se vije sprehajalna pot, 
imenovana Via dell' Amore - pot 
zaljubljencev. 
Nadaljevali bomo mimo Riomaggi-
ora nazaj v La Spezio, nato pa kreni-
li proti domu. Prihod je predviden v 
zelo poznih večernih urah. 

Okvirna cena na učenca ali dijaka 
od: 178,00 €
Za natančne izračune pošljite pov-
praševanje na eno izmed naših po-
slovalnic.   

3. dan: Po zajtrku se bomo odpeljali 
na Vezuv, ognjenik, ki je uradno še 
dejaven … Je eden od štirih dejav-
nih italijanskih vulkanov. Najsilo-
viteje je izbruhnil 24. avgusta leta 
79. Takrat so bili uničeni Pompeji in 
Herkulanum. Sprehod do kraterja, 
hoje je približno 30 min. 
Vožnja v Pompeje, pravi arheološki 
čudež! Ostanki antičnega mesta še 
danes pripovedujejo zgodbe o živ-
ljenju in arhitekturi v rimskem im-
periju. Sprehod po Neaplju; njego-
vo srce je staro mestno jedro, ki je 
od leta 1995 del Unescove dedišči-
ne. Ali od tod izvirajo napolitanke? 
Vožnja nazaj proti Rimu, večerja in 
nočitev.

4. dan: Po zajtrku se bomo odpravi-
li za visoke zidove najmanjše države 
na svetu, vendar z največjo cerkvi-
jo, Vatikan. Sprehodili se bomo po 
trgu Svetega Petra, obiskali cerkev 
in Sikstinsko kapelo. Po ogledu vo-
žnja proti domu, kamor je prihod 
predviden v poznih večernih oz. 
nočnih urah.

Dobro je vedeti
• Vatikanski muzeji so zaprti ob 

nedeljah, razen vsako zadnjo ne-
deljo v mesecu, ko so odprti do 
12.30 ure (zadnji vstop). Če zad-
nja nedelja sovpada s praznikom 
(Velika noč ipd), so muzeji zaprti. 

• Doplačilo za vozovnico mestnega 
prometa!

• Obvezna športna obutev za Ve-
zuv!

Okvirna cena na učenca ali dijaka 
od: 279,00 €
Za natančne izračune pošljite pov-
praševanje na eno izmed naših po-
slovalnic.   

slikovitih odsekov ligurske obale. 
Vsaka izmed njih je čudovit skupek 
hiš pastelnih barv, nanizanih okrog 
majhnega ribiškega pristanišča. 
Nad gručami hišic se  v ozadju dvi-
gajo hribi, pokriti z bujnim rastjem. 
Divje pečine segajo prav do morja, 
tu in tam pa jih trgajo terase, po-
rasle z vinsko trto in oljkami. Nekoč 
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Vključeno v ceno:

Toskana
Leonardo in štirje kulturni biseri

Predviden program
1. dan: Odhod izpred šole v jutra-
njih urah. Vožnja po Padski nižini 
proti Toskani. Najprej postanek v 
Vinciju, kjer stoji Muzej Leonardia-
no. Tu so razstavljeni leseni modeli 
Leonardovih strojev in izumov na 
osnovi risb iz njegovih zvezkov; av-
tomobil, oklepni tank in celo smuči 
za hojo po vodi …  Mesto na hribu 
v Anchianu je  rojstni kraj Leonarda 
da Vincija, kjer bomo obiskali nje-
govo rojstno hišo! 
Vožnja v očarljivo srednjeveško 
Sieno, ki je nenehno tekmovala s 
Firencami. Ustanovil naj bi jo Se-
nius, Remov sin. Mestno srce je na 
krožnem trgu  Piazza del Campo, 
prizorišču Palie - konjskih dirk, ki so 
najznamenitejša mestna prireditev. 

stvaritve. Na mostu Vecchio še da-
nes trgujejo zlatarji. 
Dan preživet v prestolnici, kamor 
so se zatekali  pomembnejši misle-
ci, umetniki in znanstveniki, bo vse 
prehitro minil. V poznih popoldan-
skih urah se bomo odpeljali proti 
zahodu. 
Namestitev v hotelu v okolici Lucce, 
večerja in nočitev.

3. dan:  Po zajtrku se bomo spreho-
dili po Lucci, videli znamenito ob-
zidje in občudovali gotsko arhitek-
turo katedrale svetega Martina ter 
lahko posedeli na trgu Anfiteatro. 
Vožnja v Piso. Zgrajena na brego-
vih reke Arno, igra nedvomno eno 
izmed glavnih vlog v umetniškem 

V ceno je všteto
Prevoz s turističnim avtobusom  na 
omenjeni relaciji, vstopne mestne 
takse, 2 polpenziona (zajtrk in ve-
čerja) v hotelu 2/3* v večpostelj-
nih sobah s kopalnico, vstopnina v 
muzej in hišo Leonarda da Vincija, 
vstopnina v katedralo v Sieni, paket 
dveh vstopnic v Pisi (krstilnica in 
pokopališče), ogledi po programu, 
turistično vodstvo z licenciranim 
vodnikom GZS, zdravstveno zava-
rovanje z asistenco Coris, organiza-
cija in ddv. 
Učitelji, profesorji, spremljevalci: 
eno brezplačno mesto na 15 plača-
nih oseb. 

Tukaj izstopa mogočen stolp Man-
gia z mestno hišo, videli bomo ka-
tedralo ter številne palače. Zvečer 
vožnja v  hotel, večerja in nočitev.  

2. dan:  Po zajtrku se bomo odpe-
ljali v Firence, prestolnico umetno-
sti, muzejev in zibelko renesanse.  
Mesto deli reka  Arno, preko katere 
se pnejo stari mostovi, nad njimi 
se dvigajo stolpi, kupole in palače. 
V mestni silhueti  dominira stolni-
ca (Il Duomo) z značilno kupolo iz 
opečnih strešnikov in belega mar-
morja; arhitekturna mojstrovina 
za vse čase! Poleg nje stojita zvo-
nik in krstilnica. Najpomembnejše 
mestne stavbe so palača Vecchio, 
medičejska palača Pitti ter Galleria 
degli Uffizi, kjer hranijo svetovno 
pomembne likovne in kiparske 

vtisu Toskane. 
Seveda se bomo pomudili na Trgu 
čudežev, obiskali krstilnico, kate-

dralo in pokopališče. Po želji in za 
doplačilo se bomo lahko povzpeli 
na poševni stolp. Pozno popoldan 

vožnja proti domu, kamor bomo 
prispeli v nočnih urah.

Okvirna cena na učenca ali dijaka 
od: 259,00 €
Za natančne izračune pošljite pov-
praševanje na eno izmed naših po-
slovalnic.   
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Vključeno v ceno:

Medičejci – gospodarji Firenc
Medičejske vile in vrtovi

Predviden program
1. dan: Odhod avtobusa izpred šole 
v zgodnjih jutranjih urah. Vožnja v 
Italijo, mimo Benetk do prve medi-
čejske vile Villa di Poggio a Caiano, 
imenovana tudi Ambra. Vilo je dal 
zgraditi Lorenzo Veličastni, vnuk 
Cosima. To je ena pomembnejših 
medičejskih vil, saj se strogo drži ar-
hitekturnih napotkov, ki jih je prip-
ravil Leon Battista Alberti in izraža 
humanistične nazore časa, ki ga je 
navdihnila antika. Glavna zgradba 
je bila narejena po načrtih Giuliana 
da Sangalla (1485), ki je prispeval 
številne novosti pri gradnji vil. V 
prvem nadstropju je široka kva-
dratna terasa, ki jo nosijo arkade 
in na osrednji točki se odpira loža 
kot antični Portikus… Žal Lorenzo 
ni dočakal, da bi bila dela na vili za-
ključena. Končal jo je papež Leone 

pogled na značilno toskansko po-
krajino, rahlo valovito in posajeno 
z oljkami, trtami in mediteranskim 
rastlinjem. Gradnja vile se je priče-
la leta 1555. Do zaključka del se je 
menjavalo več gradbenih mojstrov. 
Za vilo se nahaja majhen renesanč-
ni vrt s številnimi antičnimi skulptu-
rami. 
Sledi vožnja do Firenc in nato se 
bomo s tramvajem odpeljali v cen-
ter. Sprehodili se bomo po poteh 
velikih umetnikov, ki so ustvarjali 
v času Medičejcev: Giotto, Brunel-
leschi, Giberti, Leonardo Da Vin-
ci, Michelangelo, Giorgio Vasari… 
Ogledali si bomo njihova dela, ki so 
vplivala na ostali svet in jih občudu-
jemo še danes. Nahajajo se v števil-

nih cerkvah: Santa Maria Novella, 
katedrala Santa Maria del Fiore, 
San Lorenzo, baptisterij in števil-
ne palače, kot so Palazzo Vecchio, 
Palazzo Pitti, Palazzo Ucellei… Spre-
hodili se bomo čez slikovite trge, 
občudovali bomo tudi Michelange-
lovega Davida na Piazza dei Signo-
ri in ostale skulpture. Pot nas bo 
vodila mimo Vasarijevega hodnika 
do Ponte Vecchia, enega najlepših 
mostov… 
Pozno popoldan vožnja s tramva-
jem do avtobusa in nato do hotela. 
Večerja in nočitev.

3. dan: Po zajtrku ogled dveh vil, 
Villa di Castello in Villa Petraia, z 
nepozabnimi in edinstveni vrtovi. 

V ceno je všteto
Prevoz s turističnim avtobusom  
na omenjeni relaciji, 2 polpenzio-
na (zajtrk in večerja) v hotelu 2/3* 
v večposteljnih sobah s kopalnico 
na območju Firenc, povratna vo-
zovnica za tramvaj v center Firenc, 
ogledi po programu, vstopnina v 
medičejske vile, turistično vodstvo 
z licenciranim vodnikom GZS, zdra-
vstveno zavarovanje z asistenco 
Coris, organizacija in ddv.  
Učitelji, profesorji, spremljevalci: 
eno brezplačno mesto na 15 plača-
nih oseb. 

Villa di Castello velja za eno od naj-
starejših medičejskih vil. Lorenzo, 
bratranec Lorenza Veličastnega, je 
bil največji oboževalec Botticelija. 
Sliki Pomlad in Venera, ki ju lahko 
danes občudujemo v Uffici, sta bili 
narejeni za to vilo. Ko je vladal Cosi-
mo I., je naročil Giorgiu Vasariu, naj 
naredi »najbogatejši vrt v Evropi«, 
ki mu bo služil za reprezentanco in 
politično propagando. Tako je vrt 
te vile postal vzorec renesančnega 
vrta in je vplival na umetnost ure-
janja vrtov. 
Pot bomo nadaljevali peš (1,3 km) 
do še zadnje vile, Villa Petraia. 
Najprej bomo nagrajeni s čudovitim 
pogledom na Firence in na Brunel-
leschijevo kupolo, nato pa nas bo 
zagotovo navdušil simetrično ure-
jen terasast vrt s številnimi agrumi 
v glinenih loncih in s fontanami… 
Prav tako je notranjost polna ume-
tnin in bogatih fresk. Na ogled so 
številne sobane vse od časa Me-
dičejcev pa do prvega kralja zdru-
ženega kraljestva Italije Vittora 
Emanuela, ki je imel to vilo za svojo 
privatno rezidenco… 
Popoldan se bomo odpravili proti 
domu, kamor bomo prispeli v ve-
černih urah.

Okvirna cena na učenca ali dijaka 
od: 240,00 €
Za natančne izračune pošljite pov-
praševanje na eno izmed naših po-
slovalnic.   

X. (Lorenzov sin), ki je povabil v vilo 
številne umetnike, da so jo bogato 
okrasili. Notranjost vile je dobro 
ohranjena in lahko si predstavljamo 
burno življenje Medičejcev in po-
membnežev, ki so v njej prebivali. 
V tej vili sta umrla Francesco I. de 
Medici in Bianco Capella (njegova 
žena) v času nekaj ur. 
Sledi ogled druge medičejske vile 
La Fernandina, imenovane tudi 
Cento camini/sto dimnikov, ki je 
v zasebni lasti. Vilo bodo odprli za 
našo skupino in s strokovnim lokal-
nim vodnikom si jo bomo ogledali. 
Dan bomo zaključili z vožnjo do ho-
tela. Namestitev v hotelu, večerja 
in nočitev.

2. dan: Po zajtrku vožnja do Ville 
Ceretto Guidi, ki je bila zgrajena v 
času Cosima de Medici kot vila za 
lov. Vila ima izjemno lego na hribu 
v centru mesteca. S terase je lep 
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Vključeno v ceno: Vključeno v ceno:

Provansa in Azurna obala
Lirična pokrajina sivke

Pariz
Srce umetnosti

Predviden program
1. dan: Odhod turističnega avtobu-
sa okrog 17. ure izpred šole. Vožnja 
čez Avstrijo in Nemčijo proti Fran-
ciji.

V ceno je všteto
Prevoz s turističnim avtobusom na 
omenjeni relaciji, ogledi po progra-
mu, 2 nočitvi z zajtrkom v hotelu 
2/3* (večposteljne sobe s kopal-
nico), turistično vodstvo z licenci-
ranim vodnikom GZS, zdravstveno 
zavarovanje z asistenco Coris, orga-
nizacija in ddv.  
Učitelji, profesorji, spremljevalci: 
eno brezplačno mesto na 15 plača-
nih oseb.

Dobro je vedeti
Vstop v državne muzeje je načelo-
ma za evropsko mladino do 26. leta 
z veljavnim osebnim dokumentom 
brezplačen, vendar je potrebno za 
vstop počakati v vrsti. Muzeji obi-
čajno ponujajo možnost, da se mla-
dinske skupine najavijo v naprej, 
plačajo pristojbino in se v muzej 
podajo preko vrste.
Doplačilo za Eifflov stolp.

Predviden program 
1. dan: Odhod turističnega avtobu-
sa v večernih urah izpred šole in vo-
žnja z vmesnimi postanki čez Italijo 
proti Genovi in naprej proti Franciji.

2. dan: Zjutraj prihod v kneževino 
Monako, drugo najmanjšo državico 
na svetu. Sprehod po mestu, kjer 
bomo videli knežjo palačo in obi-
skali Oceanografski muzej. Našo 
pot bomo nadaljevali mimo Nice 
(Angleška promenada) in vožnja s 
krajšim postankom skozi Cannes, 
naprej v St. Tropez  in dalje proti  
Aix en Provencu. Namestitev v ho-
tel,  večerja in nočitev.

3. dan: Po zajtrku si bomo ogledali 
mesto slavnega impresionističnega 
slikarja Cezanna, mesto vodnjakov 
in platan, nato vožnja mimo Arlesa 
(sprehod) v Nimes, kjer bomo pos-
tali v muzeju sivke. Njen opojni vonj 
je svoj osvajalski pohod začel že v 
antičnih časih. Danes sivko najde-
mo na policah kopalnic in v števil-
nih kuhinjah. Kasneje bomo obču-
dovali mogočne ostanke rimskega 
akvadukta Pont du Gard, 50 kilo-
metrov dolgega sistema, zgrajene-
ga v prvem stoletju našega štetja! 
V Avignonu bomo videli znameniti 
most čez Rono in se naučili fran-
cosko pesem iz 15. stoletja, Sur le 
Pont d' Avignon. Videli bomo pape-
ško palačo, saj je leta 1309  franco-
ski papež Klemen V. sedež iz Rima 
prenesel prav v Avignon. Povratek 
v hotel, večerja in nočitev.

4. dan: Po zajtrku vožnja proti sre-
dnjeveškemu Ezu, ki kot orlovo 
gnezdo ždi na kamnitem vrhu pe-
čine nad Sredozemskim morjem. 
Obiskali bomo tovarno in muzej 

V ceno je všteto
Prevoz s turističnim avtobusom na 
omenjeni relaciji, ogledi po progra-
mu, 2 polpenziona v hotelu 2/3* 
(večposteljne sobe s kopalnico), 
vstopnina v Oceanografski muzej, 
vstopnina v muzej sivke, vstopnina 
v muzejski kompleks Pont du Gard, 
turistično vodstvo z licenciranim 
vodnikom GZS, zdravstveno zava-
rovanje z asistenco Coris, organiza-
cija in ddv. 
Učitelji, profesorji, spremljevalci: 
eno brezplačno mesto na 15 plača-
nih oseb.

Pariz z letalom 
z Brnika ali iz 
Benetk – pošljite 
povpraševanje!

2. dan: Prihod v predmestje Pariza 
v jutranjih urah. Ponujata se nam 
dve možnosti: lahko se odpravimo 
v enega najslavnejših zabaviščnih 
parkov, v Disneyland, lahko pa ta 
dan že obiščemo Louvre*, kjer je v 
sedmih  oddelkih shranjenih okoli 
400.000 umetnostnih zakladov od 
starega Egipta do znamenite Mone 
Lise. Je njen nasmeh žalosten ali 
vesel? Vožnja v hotel, namestitev 
in nočitev.

3. dan: Po zajtrku se bomo po želji 
najprej podali na Eifflov stolp, od 
koder se nam bo odprl pogled na 
večmilijonsko mesto. Z avtobusom 
se bomo peljali mimo najzname-
nitejših stavb, ki že stoletja krasijo 
Pariz. Verjetno je najbolj znana  got-
ska katedrala Notre Dame, videli pa 
bomo tudi muzeja Louvre in Orsay, 
Slavolok zmage, Elizejske poljane, 
mestno hišo ter palačo Les Invali-
des, kjer je v kapeli mogočna Napo-
leonova grobnica, center Pompidou 
… Proti večeru se bomo sprehodili 
po Montmartru, zbirališču umetni-
kov, kjer kraljuje tudi Bela golobica. 
Nočitev.

4. dan: Po zajtrku vožnja do mogoč-
nega baročnega gradu Versailles*, 
kjer je bival in vladal slavni sončni 
kralj – Ludvik XIV. Kar težko si bomo 
predstavljali v kakšnem neizmer-

nem razkošju so nekoč živeli kralji 
in plemiči. Po ogledu se bomo po-
dali proti domu,  kamor je prihod 
predviden v zgodnjih jutranjih urah 
naslednjega dne.

Okvirna cena na učenca ali dijaka 
od: 267,00 €
Za natančne izračune pošljite pov-
praševanje na eno izmed naših po-
slovalnic.   

parfumov. Eze je že več stoletij ena 
od prestolnic parfumske industrije. 
Vožnja z vmesnimi postanki proti 
domu, kamor bomo prispeli v noč-
nih urah.

Okvirna cena na učenca ali dijaka 
od: 297,00 €
Za natančne izračune pošljite pov-
praševanje na eno izmed naših po-
slovalnic.   
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Vključeno v ceno:

Bratislava
Ogled tovarne Volkswagen 

Bruselj in Strasbourg
Evropska unija

Predviden program 
1. dan: Odhod turističnega avto-
busa izpred šole okrog 17.00 ure in 
nočna vožnja skozi Avstrijo in Nem-
čijo … 

Predviden program
Odhod v jutranjih urah. Vožnja v 
Bratislavo, kjer si bomo ogledali del 
proizvodnje avtomobilov znamk 
Volkswagen, Škoda, Seat, Audi in 
tudi Porsche. Avtomobilsko znam-
ko Volkswagen (skrajšano VW) so 
ustanovili leta 1937, da bi približali 
avtomobil širšemu nemškemu pre-
bivalstvu. Prvo tovarno so naredili 
v povsem novem mestu, ki so ga 
takrat poimenovali KdF-Stadt (po 
imenu prvega prototipa), danes 
je to Wolfsburg. Danes je tukaj še 
vedno glavni sedež Volkswagna, ki 
velja za enega najbolj zanesljivih, 
inovativnih in uveljavljenih proizva-
jalcev avtomobilov. Leta 1991 so 
odprli prvo tovarno na Slovaškem, 
kjer so začeli izdelovati VW Passat 
Variant, danes pa istočasno izde-
lujejo pet različnih avtomobilskih 
znamk v lasti koncerna VW. Spre-
hodili se bomo skozi tovarno, kjer 
bomo videli kako v različnih fazah 
nastaja končna oblika avtomobilske 
karoserije (program ogleda Produ-
ct Compact, trajanje 120 min). Med 
ogledom nam bodo razložili koliko 
denarja in energije vlagajo v razvoj, 
analize, izobraževanje zaposlenih in 
varovanje narave. 
Po ogledu vožnja v središče Bra-
tislave. Najprej se bomo odpravi-
li na grajski grič, od koder  je lep 
razgled na staro mestno jedro, 
mogočno Donavo, mostove in 
predmestje, katerega je močno za-
znamovala socialistična arhitektu-
ra. Staro mestno jedro zaznamujejo 
Michaelova vrata, gotska katedrala 
sv. Martina, kjer so določen čas 
kronali kralje, nadškofovska pala-
ča, frančiškanska cerkev ter šte-

V ceno je všteto
Prevoz  s turističnim avtobusom  na 
omenjeni relaciji, lokalno vodenje 
skozi VW proizvodnjo in prevod v 
slovenščino, ogledi po programu, 
turistično vodstvo z licenciranim 
vodnikom GZS, zdravstveno zava-
rovanje z asistenco Coris, organiza-
cija in ddv. 
Učitelji, profesorji, spremljevalci: 
eno brezplačno mesto na 15 plača-
nih oseb.

Dobro je vedeti
• Ogled tovarne je možen samo 

med tednom in za potnike, starej-
še od 12 let. Skupina se na ogle-
du razdeli v manjše skupine po 
največ 14 učencev / dijakov, zato 
ogled poteka v zaporednih skupi-
nah. 

• Vodenje v tovarni je predvideno v 
angleškem jeziku, za prevod v slo-
venščino poskrbi vodnik na poti. 

• Med ogledom je strogo prepove-
dano snemati ali slikati. 

• Obvezna je primerna obutev (na-
tikači in visoke pete niso dovolje-
ne) ter dolge hlače. 

• Potrebno je upoštevati pravilnik 
obnašanja, s katerim vas seznani 
lokalni vodnik na začetku ogleda. 

• Zaradi tehničnih omejitev lahko 
ekskurzijo organiziramo za največ 
39 dijakov in 3 spremljevalce. 

2. dan: Našo pot bomo nadaljevali 
v Bruselj, na področje Evropskega 
parlamenta. Če je skupina pravo-
časno najavljena in prihaja med te-
dnom, lahko organiziramo srečanje 
s slovenskim poslancem. Spreho-
dili se bomo po Parlamentariumu. 
Kasneje se bomo podali v središče 
(podzemna) in videli fantka, ki lula, 
se sprehodili mimo Kraljeve palače, 
stolnice, mestne hiše in se obvezno 
posladkali z vafljem.  Po želji in za 
doplačilo se bomo lahko povzpeli v 
molekulo železa – Atomium. 
Prevoz v hotel, namestitev, večerja 
in nočitev.

3. dan: Po zajtrku bomo našo pot 
nadaljevali proti Franciji, še prej pa 
bomo postanek naredili v Luxem-
burgu, kjer bomo videli sodišče, 
se sprehodili do vojvodske palače, 
tržnice in videli katedralo Notre 
Dame. Prihod v Strasbourg v popol-
danskih urah. Po želji in za doplači-
lo se bomo vkrcali na ladjico in se 
popeljali do slikovitega mestnega 

predela Petit France, kjer bo 
posebno doživetje dvig in spust 
ladje z zapornico. Sprehodili se 

bomo po mestnem jedru do 
mestne stolnice. Prevoz v 

hotel, namestitev, ve-
čerja in nočitev.

4. dan: Po zajtrku prevoz v predel 
palač Evropske skupnosti. Videli 
bomo impozantni stavbi Evropske-
ga sveta in Palačo človekovih pra-
vic. Okrog 13.00 ure odhod iz mes-

ta. Vožnja proti domu, kamor bomo 
prispeli v poznih večerno – nočnih 
urah.

Okvirna cena na učenca ali dijaka 
od: 258,00 €
Za natančne izračune pošljite pov-
praševanje na eno izmed naših po-
slovalnic.   

V ceno je všteto
Prevoz s turističnim avtobusom na 
omenjeni relaciji, ogledi po pro-
gramu, namestitev v hotelu 2/3* 
(večposteljne sobe s kopalnico), 2 
polpenziona, 1 vožnja z metrojem, 
turistično vodstvo z licenciranim 
vodnikom GZS, zdravstveno zava-
rovanje z asistenco Coris, organiza-
cija in ddv.  
Učitelji, profesorji, spremljevalci: 
eno brezplačno mesto na 15 plača-
nih oseb.

Dobro je vedeti
Po želji doplačila za (skupinske 
cene) Atomium, približno 8,00 €, za 
vožnjo z ladjico, približno 12,00 €.

vilne meščanske hiše. Vožnja proti 
domu, kamor bomo prispeli v po-
znih večernih urah.

Okvirna cena na učenca ali dijaka 
od: 84,00 €
Za natančne izračune pošljite pov-
praševanje na eno izmed naših po-
slovalnic. 
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Vključeno v ceno:

Praga in Čéšky Krumlov
UNESCO svetovna zgodovinska dediščina

Predviden program
1. dan: Odhod avtobusa izpred šole 
v jutranjih urah. Vožnja z vmesnimi 
postanki proti Mariboru, čez mejni 
prehod Šentilj v Avstrijo in nato na 
Češko. Prihod v Prago v zgodnjih 
popoldanskih urah. Sledi sprehod 
skozi mestno središče do Karlove-
ga mosta, Staromestnega trga z 
mestno hišo in njeno astronomsko 
uro… 
Nato se bomo z ladjico zapeljali po 
Vltavi in si ogledali najpomembnej-
ših znamenitosti Prage še iz druge 
perspektive. Vožnja do hotela, na-
mestitev, večerja in nočitev. 

2. dan: Po zajtrku si bomo ogledali 
židovski predel Prage s pokopališ-
čem in sinagogo. Najprej se bomo 
peljali še mimo cerkve Srca Jezuso-
vega, ki je bila narejena po načrtih 
arhitekta Jožeta Plečnika in velja 

za eno izmed njegovih pomemb-
nejših del. Sledi ogled Muzeja ko-
munizma, nato sprehod po starem 
mestnem jedru in nekaj prostega 
časa za nakup spominkov in razi-
skovanje starega mestnega jedra 
Prage. 
Po skupnem sprehodu čez najlepši 
most v Pragi-Karlov most, se bomo 
odpeljali do hotela. Večerja in no-
čitev. 

3. dan: Po zajtrku se bomo povzpeli 
do grajskega kompleksa Hradčani 
s kraljevo palačo, stolnico Sv. Vita, 
stolpom Daliborka, ter znamenito 
Zlato ulico. Posvetili se bomo tudi 
Plečnikovemu delu na Hradčanih. 
Na okopih praškega gradu bomo 
poiskali še Plečnikov doprsni kip, 

ki so ga v njegov spomin odkrili leta 
2006. Z gradu je čudovit razgled 
na »morje« opečnatih streh stare-
ga mestnega jedra, kjer se nahaja 
tudi rojstna hiša pisatelja Franca 
Kafke. S Hradčanov se bomo zo-
pet podali čez Karlov most in si 
vzeli nekaj prostega časa za kosilo 
na številnih stojnicah ali v lokalih s 
hitro prehrano. Nato se bomo od-
peljali do Hluboke, kjer se nahaja 
eden od najlepših gradov na Če-
škem. Tudi ta grad leži na hribčku, 
od koder je nepozaben pogled na 
Vltavo in okolico. Grad si bomo 
ogledali z lokalnim vodnikom. Tu 
se prične prava pravljica, saj je 
grad zelo bogato opremljen; pohi-
štvo in dragocenosti so iz Benetk, 
Nizozemske, Firenc, Dunaja, Stare 

V ceno je všteto
Prevoz s turističnim avtobusom  
na omenjeni relaciji, 3 polpenzio-
ni (zajtrk in večerja) v mladinskem 
hotelu 2/3* v večposteljnih sobah 
s kopalnico v Pragi in Čéškem Kru-
mlovu, vožnja z ladjico po Vltavi, 
vstopnina v muzej komunizma, 
vstopnina v grad Hradčani, vstop-
nina v grad Hluboka, vstopnina v 
kulturni center Egon Schiele, zuna-
nji ogledi po programu, turistično 
vodstvo z licenciranim vodnikom 
GZS, zdravstveno zavarovanje z asi-
stenco Coris, organizacija in ddv. 
Učitelji, profesorji, spremljevalci: 
eno brezplačno mesto na 15 plača-
nih oseb. 

Kitajske, Belgije, Francije in drugih 
dežel. Lahko si bomo predstavljali 
način razkošnega življenja grajske 
gospode. Popoldan vožnja do ča-
robnega mesteca Česky Krumlov. 

so pričeli v 13. stoletju graditi hiše, 
palače, cerkve in trge. Nad mestom 
dominira grad, ki velja (za Hradčani) 
za drugega največjega na Češkem. 
Večerja in nočitev. 

4. dan: Po zajtrku si bomo vzeli čas 
za odkrivanje majhnega mesteca 
ob Vltavi. Med sprehodom si bomo 
ogledali grajska dvorišča in grajski 
park, živahno Vltavo in njene mo-
stove, številne spomenike in ozke 
ulice. 
V češkem Krumlovu se nahaja Kul-
turni center Egon Schiele. Njegova 
mati je bila rojena v Českem Kru-
mlovu. Sama veduta mesta je bila 
tudi ena od njegovih priljubljenih 
slikarskih motivov. Tu so še številne 
galerije, butiki in trgovinice z lokal-
nimi spominki. Po ogledu sledi vo-
žnja proti domu, kamo bomo pris-
peli v poznih večernih urah. 

Okvirna cena na učenca ali dijaka 
od: 279,00 €
Za natančne izračune pošljite pov-
praševanje na eno izmed naših po-
slovalnic.   

Tukaj naredi Vltava dva zavoja v ob-
liki črke S. Med rokavi reke Vltave 
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Vključeno v ceno:

Krapina in Zagreb
Neandertalci in živalski vrt

Budimpešta
Prestolnica ob Donavi

Predviden program
Odhod izpred šole v jutranjih urah. 
Vožnja ob južni obali »madžarskega 
morja«, Blatnega jezera ter naprej 
v skoraj 2-milijonsko prestolnico 
naše vzhodne sosede, Budimpe-
što. Zaradi svoje slikovite lege, ve-
ličastnih kraljevskih in cesarskih 
zgradb je vedno privlačen turistični 
cilj. Peštanski donavski bregovi in 
staro budimsko mesto nas ne bodo 
pustili ravnodušnih. 
Najprej se bomo podali na  cita-
delo, ki je z 235 m najvišji mestni 
del, od koder se nam bo odprla 
čudovita panorama na Pešto in vse 
mostove, ki le-to povezujejo z Budi-
mom. Čez  Elizabetin most se bomo 
podali v ravninsko Pešto. Na pano-
ramski vožnji se bomo peljali mimo 
slovitega NEP stadiona in skozi 
mestni park, kjer stoji kopija Sed-
mograškega gradu, mimo zname-
nitega kopališča Szechenyi, žival-
skega vrta, cirkusa in zabaviščnega  
parka do Trga junakov, kjer poleg 
kipa nadangela Gabrijela najdemo 
še kipe pomembnih madžarskih 
kraljev in borcev za svobodo. Skozi 
glavno mestno ulico, t. i. »madžar-
ske Elizejske poljane«, Andrassy 
Ut, nas bo pot vodila mimo opere 
do mogočne stavbe madžarskega 
Parlamenta. Sprehodili se bomo do 
katedrale Sv. Štefana in pohajkovali 
po znameniti ulici Vatci. 
Po prostem času se bomo mimo 
Rooseveltovega trga čez Szechenyi 
verižni most podali še v Budim, kjer 
bodo na grajskem hribu na naša 

V ceno je všteto
Prevoz s turističnim avtobusom na 
omenjeni relaciji, ogledi po progra-
mu, turistično vodstvo z licencira-
nim vodnikom GZS, zdravstveno 
zavarovanje z asistenco Coris, orga-
nizacija in ddv.  
Učitelji, profesorji, spremljevalci: 
eno brezplačno mesto na 15 plača-
nih oseb.

Dobro je vedeti
Po želji in za doplačilo lahko obiš-
čemo tudi  Parlament. Potrebna je 
predhodna rezervacija. 

Predviden program
Odhod turističnega avtobusa 
izpred šole v jutranjih urah. V Kra-
pini si bomo ogledali enega najmo-
dernejših tovrstnih muzejev v tem 
delu Evrope, Muzej krapinskih ne-
andertalcev. Na zanimiv način pri-
kazuje življenje in kulturo neander-
talskega človeka v Krapini in sam 
nastanek človeštva. Zaradi urejene 
pešpoti, povezane z najdiščem kra-
pinskega pračloveka na bližnjem 
hribu Hušnjakovo, je muzej prav 
poseben! 
Vožnja v hrvaško prestolnico.  Spre-
hod z vodnikom bomo začeli na 
Trgu bana Jelačića, slišali bomo 
legendo o imenu Zagreba in o na-
stanku kravate,  nato pa se bomo  

V ceno je všteto
Avtobusni prevoz s turističnim 
avtobusom na omenjeni relaciji, 
vstopnini v muzej in živalski vrt, 

radovedna očesa čakali Ribiška 
trdnjava, Matjaževa cerkev, spo-
menik prvega madžarskega kralja 
Štefana I. in Budimski grad, kjer se 
danes nahaja Narodna galerija.  Po-
vratek domov v večernih urah.

Okvirna cena na učenca ali dijaka 
od: 53,00 €
Za natančne izračune pošljite pov-
praševanje na eno izmed naših po-
slovalnic.

počasi povzpeli na Kapiteljski grič, 
kjer dominira zagrebška katedra-
la. Po ogledu se bomo zapeljali v 
Maksimirski  park. Bogat živalski 

vrt se razprostira na 7 hektarjih. 
Ustanovljen je bil že leta 1925. Na 
dan odprtja so bile tam tri sove in 
tri lisice! Danes v živalskem vrtu živi 
1996 živali, za katere skrbi 70 zapo-
slenih. Predviden povratek domov 
v večernih urah.

Okvirna cena na učenca ali dijaka 
od: 39,00 €
Za natančne izračune pošljite pov-
praševanje na eno izmed naših po-
slovalnic.   

turistično vodstvo z licenciranim 
vodnikom GZS, zdravstveno zava-
rovanje z asistenco Coris, organiza-
cija in ddv. 
Učitelji, profesorji, spremljevalci: 
eno brezplačno mesto na 15 plača-
nih oseb.

Dobro je vedeti
V muzeju lahko ob doplačilu organi-
ziramo vodenje v slovenskem jeziku 
po sistemu »audio guide«.
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Vključeno v ceno:

Poljska
Zakopane – Wieliczka – Krakov - Auschwitz

Predviden program 
1. dan: Odhod turističnega avto-
busa v večernih urah izpred šole in 
nočna vožnja proti Gradcu, Dunaju 
ter preko Slovaške na Poljsko.

2. dan: Mimo Chocholowa, ki slovi 
po svoji zanimivi gorski arhitekturi, 
bomo v opoldanskih urah prispe-
li v Zakopane, privlačno športno 
letovišče pod Visokimi Tatrami. 
Gorstvo, na meji med Poljsko in 
Slovaško, je pravi raj za pohodnike, 
sprehajalce, smučarje in ljubitelje 
gora ter narave. 
Naš obisk bomo namenili ogledu 
mestnega središča, skakalnega 
centra in postanku na planoti Gu-
balowka. Nanjo se bomo podali z 
vzpenjačo. Odhod v hotel, večerja 
in nočitev.

3. dan: Po zajtrku se bomo odpe-
ljali do Wieliczke, največje poljske 
turistične atrakcije, slavnega solne-
ga rudnika. Tukaj so jedilno sol pri-
delovali od 13. stol. pa vse do leta 
1996. Danes je rudnik muzej, ki obi-
skovalcu poleg čudovitih dvoran, 
polnih podob, kipov in predmetov 
iz soli, prikazuje tudi zgodovino in 
razvoj rudarske tehnologije. V ru-

dnik se bomo ob spremstvu unifor-
miranih vodičev spustili z dvigalom, 
nato pa na treh nivojih občudovali 
skoraj pravljični svet podzemnih 
dvoran, v katerih domujejo podobe 
iz poljske preteklost. Največja zna-
menitost je podzemna cerkev, ki je 
nastala po letu 1895, ko so odstra-
nili velik solni blok. 
Vožnja v Krakov, staro poljsko pre-
stolnico. Z visokega stolpa Marijine 
cerkve že več kot 600 let vsako uro 
zaigra trobenta. Leta  1241 so Tatari 
napadli mesto. V opozorilo spečim 
prebivalcem naj bi melodija klicala 
k orožju. Trobentač je bil takrat za-

iz šestnajstega stoletja, v kateri je 
še vedno tržnica. Južno od starega 
dela mesta se ob reki dviga vavelski 

V ceno je všteto
Prevoz s turističnim avtobusom 
na omenjeni relaciji, ogledi po 
programu, 2 polpenziona v hotelu 
2/3* (večposteljne sobe s kopalni-
co), vožnja z vzpenjačo na planoto, 
vstopnina v rudnik soli z lokalnim 
vodenjem, vstopnina v tovarno 
Schindler, vstopnina in lokalno vo-
denje v Auschwitz – Birkenau, lo-
kalno vodenje v Krakovu, turistično 
vodstvo z licenciranim vodnikom 
GZS, zdravstveno zavarovanje z asi-
stenco Coris, organizacija in ddv. 
Učitelji, profesorji, spremljevalci: 
eno brezplačno mesto na 15 plača-
nih oseb.

det s puščico v vrat in tako je pesem 
utihnila ... V spomin na ta dogodek 
še danes vsako polno uro zaigra 
trobenta … Srednjeveško mestno 
jedro je eno izmed najbolj ohranje-
nih v Evropi. Zaradi številnih cerkva 
ga imenujejo tudi poljski 'Rim'. 
V mesto bomo vstopili kot so včasih 
poljski kralji: skozi Florijanska vrata 
in trdnjavo Barbakan, ki se 'zlijeta' 
v mondeno Florijansko ulico, ki  v 
nadaljevanju vodi do grajskega 
kompleksa Wawel. Ulica se na sre-
dini poti razširi v slikoviti Glavni trg 
(Rynek Glovny), najbolj poznan del 
mesta. Na trgu se zbirajo domači-
ni, predvsem pa je to priljubljen 
kraj številnih turistov. Glavna stav-
ba na trgu je Sukneninica, stavba 

grič, na njem pa grad Wawel, ki je 
bil od 11. do 17. stol. sedež poljskih 

kraljev. V mestu se bomo srečali s 
pojmom holokavst in spoznavali 
grozote nacistične Nemčije, ko je 
leta 1939 napadla Poljsko in kmalu 
po tem začela s preganjanjem ju-
dovskega prebivalstva na Poljskem. 
Obiskali bomo nekdanjo tovarno 
emajlirane posode Oskarja Schin-
dlerja … Ta bogati nemški indu-
strijalec je rešil življenje številnim 
poljskim Judom … Vožnja v hotel, 
večerja in nočitev.

4. dan: Po zajtrku se bomo odpeljali 
v spominski park, kjer je bilo nekoč 
zloglasno koncentracijsko tabori-
šče Auschwitz - Birkenau. Tu so se 
tragično končale usode številnih 
Evropejcev. Po vodenem ogledu 
parka - muzeja se bomo podali pre-
ko slovaške prestolnice Bratislave …

5. dan: proti domu, kamor je pri-
hod predviden v jutranjih urah.

Okvirna cena na učenca ali dijaka 
od: 289,00 €
Za natančne izračune pošljite pov-
praševanje na eno izmed naših po-
slovalnic.   
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Vključeno v ceno:

Barcelona
Ponosna Katalonija

Nizozemska
Amsterdam, borza cvetja in Haag

Predviden program 
1. dan: Odhod turističnega avtobu-
sa okrog 19. ure izpred šole in noč-
na vožnja skozi Avstrijo ter Nemčijo. 

2. dan: V jutranjih urah bomo 
prispeli v Amsterdam, romantično 
mesto kanalov, svetovno znanih 
muzejev in zgodovinskih znameni-
tosti,  mesto tolerance in raznoliko-
sti. Veliko, a hkrati majhno in polno 
skritih kotičkov z značilnimi ozkimi 
hišami in plavajočimi domovi. Spre-
hodili se bomo po »Severnih Benet-
kah« in videli glavni kolodvor, Staro 
in Novo cerkev, Kraljevo palačo in 
seveda hišo Ane Frank. Filmski nav-
dušenci bomo poiskali znamenito 
klop, kjer sta posedala Hazel in Gus, 
umetniške duše pa se bomo spre-
hodile mimo Rembrandtove hiše. 
Vožnja v hotel in nočitev.

3. dan: Če bomo potovali med ted-
nom, bomo tega dne zgodaj zjutraj 
odšli najprej v Aalsmeer in obiskali 
svetovno znano borzo cvetja. Vo-
žnja v Zaanse Schans, kjer bomo 
obiskali mline, sirarja, coklarja in 
peka … 
Vrnitev v Amsterdam in vožnja z 
ladjico po kanalih in po želji obisk 
brusilnice diamantov. Nočitev.

4. dan: Po zajtrku vožnja v Haag, 
kjer je sedež nizozemske vlade in 
parlamenta, vrhovnega sodišča 
ter državnega sveta. Videli bomo 
mestni simbol, Palačo miru, kjer je 
danes sedež mednarodnega sodi-
šča. Mimo Rotterdama, največjega 

V ceno je všteto
Prevoz s turističnim avtobusom na 
omenjeni relaciji, ogledi po progra-
mu, 2 nočitvi z zajtrkom v hotelu 
2/3* (večposteljne sobe s kopal-
nico), vožnja z ladjico po kanalih, 
vozovnica mestnega prometa prvi 
dan v Amsterdamu, vstopnina na 
Borzo cvetja, turistično vodstvo z 
licenciranim vodnikom GZS, zdra-
vstveno zavarovanje z asistenco 
Coris, organizacija in ddv.  
Učitelji, profesorji, spremljevalci: 
eno brezplačno mesto na 15 plača-
nih oseb.

Predviden program 
1. dan: Odhod avtobusa izpred šole 
ob 13.00 uri in vožnja proti Italiji ter 
z vmesnimi postanki proti Franciji ... 

2. dan: Nočna vožnja skozi Pro-
vanso v Španijo. Prihod v prestol-
nico Kataloncev, Barcelono. Ogled 
mestnih znamenitosti; pisana Ram-
bla, Gotska četrt, katedrala, tržnica 
La Boquera, Katalonski trg, La Ped-
rera, Sagrada famiglia… Namestitev 
v hotelu / hostlu in nočitev.

3. dan: Po zajtrku bomo obiskali 
park Guell, Španski trg in se povzpe-
li na Montjuic, kjer bomo videli 
olimpijski stadion.  Po želji  bomo 
obiskali Camp Nou, kjer bomo ob-

V ceno je všteto
Avtobusni prevoz na omenjeni re-
laciji, dve nočitvi v hostlu ali ho-
telu 2*/3* v večposteljnih sobah, 
vstopnina v park Guell, turistično 

evropskega pristanišča, se bomo 
podali proti Nemčiji. Vožnja mimo 
Düsseldorfa proti Avstriji …

5. dan: Prihod v Slovenijo v jutra-
njih urah.

Okvirna cena na učenca ali dijaka 
od: 288,00 €
Za natančne izračune pošljite pov-
praševanje na eno izmed naših po-
slovalnic.   

čudovali vse na temo Barce. Zvečer 
sprehod po živahni Rambli in Got-
ski četrti, nato pa povratek v hotel/
hostel in nočitev.  

4. dan:  Po zajtrku se bomo z jav-
nim prevozom ali peš odpravili v 
središče mesta, možnost še zadnjih 
nakupov spominkov in po želji obisk 
akvarija ali katerega od številnih 
drugih muzejev. V popoldanskem 
času odhod proti domu…

5. dan: Prihod domov v dopoldan-
skih urah

Okvirna cena na učenca ali dijaka 
od: 269,00 €
Za natančne izračune pošljite pov-
praševanje na eno izmed naših po-
slovalnic.   

vodstvo z licenco GZS, zdravstveno 
zavarovanje z asistenco Coris, orga-
nizacija in ddv.  
Učitelji, profesorji, spremljevalci: 
eno brezplačno mesto na 15 plača-
nih oseb.

Dobro je vedeti
Po želji doplačila za različne mu-
zeje; Camp Nou približno 28,00 €, 
akvarij približno 25,00 € … 
Obvezno dopla-
čilo za vozovnico 
mestnega prome-
ta v Barceloni, okvir-
no 15,00 €.

Barcelona z 
letalom iz 
Benetk  – pošljite 
povpraševanje!
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London z letalom
Čar prestolnice

Predviden program 
1. dan: Zbor potnikov na letališču 
Jožeta Pučnika dve uri pred pred-
videnim letom in polet letala proti 
Londonu. Pristanek na letališču 
Stansted, Gatwick ali Luton. Trans-
fer v hotel, namestitev v sobe. Od-
visno od letalskega voznega reda in 
prihoda v London se bomo najbrž 
že prvi dan podali s podzemno žele-
znico v mesto. Obiskali bomo ene-
ga izmed »obveznih« londonskih 
muzejev; Znanstvenega ali Priro-
doslovnega. Zvečer se bomo spre-
hodili ob Temzi in videli Parlament, 
Big Ben in London eye … večer pa 
zaključili na samem Piccadillyu. Vo-
žnja v hotel, nočitev.

3. dan: Po zajtrku bomo 
krenili na Greenwich, kjer 
bomo na gričku videli nul-
ti poldnevnik, Pomor-
ski muzej, Kraljičino 
hišo in Astronomski 
center. Sprehodili se 
bomo po ljubki vasici 
in obvezno obiskali 
lokalno tržnico. Jedi 
iz vseh koncev sveta 
bodo prijetno dišale, 
mi pa bomo v tem 
času ravno prav lač-
ni. 
Vožnja z ladjico nazaj v 
mesto. Pogled s Temze je 
čudovit in posebno doži-
vetje se je peljati pod sa-
mim Towrskim mostom … 

V ceno je všteto
Letalski prevoz na omenjeni relaciji, 
letališke pristojbine, ena ročna pr-
tljaga (dimenzija je odvisna od pre-
voznika), transfer z letališča v hotel 
in nazaj, ogledi po programu, tri 
nočitve v hotelu 2/3* (večpostelj-
ne sobe s kopalnico) z zajtrkom (3. 
cona), vožnja z ladjico z Greenwi-
cha v mesto, vstopnina na dvorišče 
z meridianom, vstopnina v muzej 
voščenih lutk, turistično vodstvo z 
licenciranim vodnikom GZS, zdra-
vstveno zavarovanje z asistenco 
Coris, organizacija in ddv.   U č i -
telji, profesorji, spremljevalci: 
eno brezplačno mesto na 15 plača-
nih oseb.

2. dan: Po zajtrku se bomo podali 
na raziskovanje britanske prestol-
nice … Vodnik nas bo naučil kako 
vstopati in izstopati na podzemni 
železnici in zakaj se na tekočih sto-
pnicah držati vedno desno. 
V muzeju  voščenih lutk se bomo 
lahko slikali s slavnimi osebami 
iz sveta glasbe, filma in politike. 
Kasneje bomo naše raziskovanje 
nadaljevali v samem središču, kjer 
bomo videli Trafalgar Square, Na-
rodno galerijo, se sprehodili sko-
zi St. James park in videli, kje živi 
princ Charles in kje, razen poleti, 
živi kraljica; mimo Buckinghamske 
palače bomo krenili proti južnemu 
delu prestolnice vse do Big Bena in 
Parlamenta. Videli bomo Westmin-
strsko opatijo, kjer se kronajo bri-
tanski vladarji.  
Zvečer po želji in za doplačilo vo-
žnja z znamenitim London eyom. 
Pogled na prestolnico v lučkah je 
čaroben. Nočitev.

Po želji postanek v Shakespearo-
vem gledališču Globe ali pa vožnja 
do znamenitega Towra, kjer so na 
ogled kronski dragulji. Tam bomo 
slišali legendo o znamenitih krokar-
jih in kraljevini … Prosto za sprehod 
po ulici Oxford … Zvečer povratek v 
hotel. Nočitev.

4. dan: Po zgodnjem zajtrku prevoz 
na letališče, polet proti domu. Pri-
stanek na letališču Jožeta Pučnika 
je predviden v dopoldanskem času.

Cena je odvisna od izbranega ter-
mina - pošljite povpraševanje.
Za natančne izračune glede na že-
leni datum potovanja pošljite pov-
praševanje na eno izmed naših po-
slovalnic.   

Dobro je vedeti
• Program in cena sta okvirnega 

značaja. Vozni red in cene letal-
skih vozovnic se spreminjajo gle-
de na čas potovanja in zasedenost 
letal. Cena, ki je objavljena v kata-
logu in na spletni strani je okvirna 
in odvisna od razpoložljivih mest 
na letalu v trenutku rezervacije. 
Odpoved vozovnice je možna po 
splošnih pogojih prevoznika. 

 Natančna cena aranžmaja je zna-
na v trenutku rezervacije in plačila 
mest na letalu. Mesta na letalu so 
na vprašanje. Priporočamo zava-
rovanje rizika odpovedi zaradi do-
kumentirane višje sile in bolezni. 
Natančne informacije dobite na 
naših prodajnih mestih. 

• Obvezno doplačilo za vozovnico 
mestnega prometa.
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