
 

 

 

 

 

 
 

EEKKSSKKUURRZZIIJJAA GGIIMMNNAAZZIIJJEE JJOOŽŽEETTAA 

PPLLEEČČNNIIKKAA 
 

ODHOD: 16. junij 2022 
 

Odhod s postajališča Dolgi Most v zgodnjih jutranjih 
urah. Vožnja na avstrijsko stran. V bližini Salzburga 
bomo obiskali zavetišče za živali Aiderbichl, ki deluje v okviru pomembne ustanove za zaščito živali, ki ima svoja zavetišča že 
v 6-ih državah. Po ogledu vožnja v mesto SALZBURG. Ob sprehodu skozi staro mestno jedro bomo videli trdnjavo Festung 
Hohensalzburg, ki se dviguje nad mestnim jedrom, stolnico, v kateri je bil 
krščen W.A.Mozart, staro in novo rezidenco, samostanski objekt sv.Petra s 
starim pokopališčem in katakombami, slavno GETREIDEGASSE z lepimi dvorišči, 
uličnimi prehodi in MOZARTOVO ROJSTNO HIŠO. Vstopili bomo v priljubljen 
Muzej narave in tehnike, v katerem bomo spoznali preko 30 oddelkov z vseh 
področij našega življenja, vstopili v Science center in se dotaknili energije, 
akustike, eksperimentov, fizike in tehnike. Pokukali bomo v svet akvarijev in 
plazilcev, v svet kristalov – še posebej vezan na območje Salzburga, ki je znano 
po rudnikih soli, zlata, arzena… Spoznali bomo delovanje človeškega telesa in 
njegovih organov… Na drugi strani reke Salzach nas čaka še Mirabell dvorec z 

lepim parkom… Seveda bo še nekaj prostega časa za nakup spominkov, saj 
brez originalne ročno izdelane Mozartove kroglice pač ne gre. 
Sledi povratek proti domu, kamor bomo prispeli v večernih urah. 

 

 

CCEENNAA :: 6688 €€€ oobb mmiinniimmaallnnii uuddeelleežžbbii 4455 ddiijjaakkoovv//aavvttoobbuuss 

V ceno, ki je izračunana ob minimalni udeležbi 45/40/35 dijakov je vključeno: 
- avtobusni prevozi na relacijah po programu 
- vstopnina za voden ogled zavetišča za živali in Haus der Natur v Salzburgu 
- stroški slovenskega vodnika 
- nezgodno zavarovanje potnikov Triglav 
- stroški organizacije ekskurzije in DDV 

 

 SPLOŠNI POGOJI IN NAVODILA so sestavni del programa in so Vam na voljo na naših spletnih straneh ali v 

naši poslovalnici. 

 
OPOMBE: 
Cena je izračunana 12.aprila 2022. 
Cena za minimalno 40 dijakov 74 €. 
Cena za minimalno 35 dijakov 80 €. 
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