
 

 
 
 
 
 

STROKOVNA EKSKURZIJA ZA VIŠJO PROMETNO ŠOLO MARIBOR 
 
 

DUNAJ, BRATISLAVA IN GRADIŠČANSKA 
 

2.-4.4.2019 
 
1. dan: SLOVENIJA – DUNAJ - BRATISLAVA 

 
Odhod avtobusa ob 6.00 uri zjutraj iz Maribora. Vožnja v 
smeri Šentilja in Gradca do Dunaja. Strokovni ogled 
čistilne naprave Dunaj. Nadaljevali bomo do dvorca 
Schönbrunn, ki je bil letni dvorec oz. rezidenca 
Habsburžanov. Po ogledu parka sledi panoramska vožnja 
po Ringu in ogled naslednjih znamenitosti: Hofburg, 
parlament, rotovž, 
Votivna cerkev, 
opera. Odpeljali se 
bomo mimo Pratra in 
preko reke Donave 
do palače Združenih 
narodov (Uno city) in 

Donavskega stolpa. Po želji vzpon na stolp. Popoldan vožnja na letališče in 
postanek za strokovni ogled letališča Schwechat, od koder letno potuje 
okoli 25 milijonov potnikov. Leta 2005 so zgradili 109 metrov visok letališki 
stolp, ki je eden najvišjih na svetu. Popoldan vožnja na Slovaško do 
Bratislave. Namestitev v hotelu, večerja in nočitev. 
 
2.dan: BRATISLAVA 

Po zajtrku ogled Bratislave, glavnega mesta Slovaške, ki leži ob reki 
Donavi. Ogledali si bomo nekaj glavnih mestnih znamenitosti: 

cerkev sv. Martina, 
kjer so nekoč kronali 
kralje, del obzidja z 
obrambnimi stolpi, 
slikoviti Glavni trg s 
staro mestno hišo, 
rotovž. Povzpeli se 
bomo tudi na tamkajšnji grad. Sledi vožnja do Devina, kjer je 
sotočje Morave in Donave. Na hribu stoji Devinski grad. Krajši 
postanek na sotočju.  Popoldan si bomo ogledali podjetje 
Volksvagen Bratislava. Vrnitev v hotel. Večerja.  

 
 
 



 

3.dan: BRATISLAVA – EISENSTADT – NEŽIDERSKO JEZERO -  SLOVENIJA  

 
 Po zajtrku vožnja do trgovskega centra Aupark. Čas za 
nakupovanje. Sledi  vožnja v deželo Gradiščansko do Eisenstadta. 
Sprehodili se bomo po prestolnici Gradiščanske in si ogledali 
zunanjost mogočnega baročnega dvorca Esterhazy in tamkajšnje 
cerkve, kjer se nahaja 
sarkofag s posmrtnimi 
ostanki skladatelja Hydna. 
Družina Esterhazy je veljala 
za zelo pomembno 
plemiško družino na 

Gradiščanskem.   Na voljo bo tudi nekaj prostega časa za kavo. Sledi 
vožnja mimo kraja St. Marghareten proti  Rustu, mestu štorkelj in 
hkrati najmanjšemu mestu v Avstriji, znano po vinskem sejmu. Po 
ogledih vožnja proti domu, kamor bomo prispeli  v  večernih urah. 
 
CENA:   155 EUR   pri udeležbi 85 študentov 
              160 EUR   pri udeležbi 80 študentov 
              164 EUR   pri udeležbi 75 študentov 
              168 EUR   pri udeležbi 70 študentov 
 
 
CENA VKLJUČUJE: 

- avtobusni prevoz z udobnim turističnim avtobusom 

- cestnine, vinjeta in parkirnine 

- 2x polpenzion v hotelu 3* v več posteljnih sobah 

- vstopnino za strokovni ogled letališča Schwechat in  čistilne naprave na Dunaju  

- obisk tovarne Volksvagen v Bratislavi 

- brezplačna mesta za profesorje spremljevalce (1 na 15 študentov) 

- vse oglede zunanjosti po programu 

- vodenje in organizacijo potovanja 

- osnovno nezgodno zavarovanje 

- DDV. 
 
DOPLAČILA PO ŽELJI: 

- riziko odpovedi 4,45% vrednosti aranžmaja 

- doplačilo za enoposteljno sobo 30 EUR 
 

 
 

… NA VALOVIH NEPOZABNIH DOŽIVETIJ !!! 
Splošni pogoji so sestavni del programa. 


