
 

AR TUR, turistična vodenja in organizacija 

Andreja  Remic  s. p., Ulica Tuga Vidmarja 5,  4000 Kranj 
Pisarna podjetja: Slovenska cesta 8, 4207 Cerklje (stavba AMD) 
tel.: 051 666 294,  elektronska pošta: info@ar-tur.si 

 

 
Datum ekskurzije: predvidoma 30.09.2022 
 
Program ekskurzije:                            
Odhod avtobusa: - ob 5.00 uri izpred osnovne 
šole v Cerkljah, - ob 05.25 izpred osnovne šole 
v Predosljah.  
Vožnja najprej po slovenski nato pa še po 
avstrijski Štajerski do zvezne dežele in 
avstrijskega glavnega mesta DUNAJ-a. 
Najprej se bomo zaustavili pri znamenitem 
dvorcu Habsburžanov – pri Schönbrunnu. Ob 
stranskih krilih se bomo sprehodili do 
veličastnega parka, ki se razteza za palačo.  
Poiskali bomo lepi vodnjak, po katerem je palača dobila svoje ime. Povzpeli se bomo do Gloriette, 
od koder se razteza lep razgled na palačo in avstrijsko prestolnico.  
Vzeli si bomo tudi prosti čas za obisk živalskega vrta, ki velja za najstarejši živalski vrt na svetu.  
V opoldanskih urah se bomo odpeljali v center mesta.   

V centru mesta si bomo ogledali: stavbo opere, cesarsko palačo Hofburg, 
slaščičarno in hotel Sacher, Tržaško ulico, cerkev Sv. Štefana in Zacherlovo hišo. 
Arhitekt Zacherlove hiše je bil Jože Plečnik – ustvaril je lepo poslovno – 
stanovanjsko zgradbo v prvem dunajskem okrožju.  
Na voljo bo prosti čas za okrepčilo, oddih in nakup spominkov. 
V popoldanskih urah si bomo ogledali tudi Hundertwasserjevo stanovanjske hiše 
(zunanji ogled). Okrog 18.00 ure bomo krenili na pot proti domu, kamor bomo 
prispeli v poznejših večernih urah (predvidoma med 22.00 in 23.00 uro).  
 

Cena 
ekskurzije: 

min. 35 učencev min. 45 učencev min. 49  učencev 
66,00 € 60,00 € 54,00 € 

 

Cena vključuje: avtobusni prevoz z vsemi pristojbinami, vstopnino v Živalski vrt na Dunaju, vse 
zunanje oglede po programu, turistično vodenje, organizacijo in izvedbo ekskurzije.  
 
Mogoče doplačilo:  
- zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini 5,38 € na učenca 
                                                
Na 15 učencev je zagotovljen 1 učitelj spremljevalec.  
 

Za potovanje v tujino je obvezen veljavni osebni dokument (isti 
dokument, kot je naveden za morebitno sklenitev zavarovanja z 
asistenco v tujini). Oblačila in obutev naj bodo udobna – primerna 
vremenski napovedi v času potovanja.  
 

Splošni pogoji poslovanja in navodila so na voljo v poslovalnici.  
Licenca za opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih aranžmajev   št. 

1742,  izdana  s  strani  Gospodarske zbornice Slovenije. 

mailto:info@ar-tur.si

