
PREDBOŽIČNI IZLETI 
ZA SKUPINE

PREDBOŽIČNI IZLET V »VULKANLAND«

Zbirališče potnikov na dogovorjenem mestu in vožnja v 
smeri Šenti lja. Po prestopu meje v Avstrijo nadaljevanje poti  
v Vulkansko deželo. V vasici Witt mansdorf, se bomo ustavili 
posestvu, kjer si boste lahko privoščili kavo ter si ogledali 
ročne izdelke kmečkih žensk iz Gnasa. Izdelke razstavljajo na 
razstavi in jih je možno tudi kupiti .  Nato nas bo pot vodila 
v čokoladnico Zott er. Zgodba se začne v nasadih kakava v 
Lati nski Ameriki. Od tam pride surova čokolada v tovarno v 
Bergl. Iz okusne čokoladne mase naredijo različne vrste slaščic 
z različnimi polnili. Ogled čokoladnice in degustacije tekoče 
čokolade različnih arom, pralin in vroče čokolade. Na koncu je 
trgovina z vsemi dobrotami, ki ste jih poskušali med ogledom. 
Za konec bomo obiskali božično tržnico v Furstenfeldu. Kraj 
slovi po kar 11 fontanah. Na glavnem trgu je božična tržnica, 
na stojnicah pa najdemo številne rokodelske izdelke. Ob 
dogovorjeni uri se bomo počasi odpravili nazaj proti  domu, 
kamor bomo prispeli v večernih urah.

Cena vključuje: avtobusni prevoz, vodenje izleta, obisk 
kmečkih žena in ogled razstave, vstopnina čokoladnica Zott er, 
obisk božične tržnice.

CENA: 39€
(pri udeležbi najmanj 45 oseb)



ZIMSKA PRAVLJICA V SALZKAMMERGUTU

PREDBOŽIČNI DUNAJ IN ŽIVALSKI VRT

Zbirališče potnikov pred dvorano Zlatorog v Celju ob 5.00 uri 
in vožnja v smeri Ljubljane ter naprej skozi Karavanški predor 
v Avstrijo. Postanek za jutranjo kavo in nadaljevanje vožnje 
do simpati čnega mini živalskega vrta. Gre za zaveti šče raznih 
živali, ki jih z veseljem sprejmejo v varen dom. Nekatere živali 
se prosto sprehajajo in zabavajo obiskovalce. V času adventa 
imajo praznično vzdušje s stojnicami, lučkami, dekoracijo... Po 
ogledu nas bo pot vodila v St. Gilgen. Kratek sprehod, nekaj časa 
prosto nato pa se bomo vkrcali na ladjico, ki nas bo v zimskem 
romanti čnem vzdušju peljala v simpati čni St. Wolfgang. 
Ogledali si bomo mestne znamenitosti ,nato pa boste imeli tudi 
nekaj prostega časa za obisk božične tržnice, kjer predstavljajo 
zanimive tradicionalne solnograške izdelke ali kakšno toplo 
malico. Lahko se boste ogreli s kuhanim vinom, punčem ali 
čajem ali se peljali s konjsko vprego. Po ogledu vožnja v smeri 
proti  domu s postanki. Prihod v nočnih urah.

Cena vključuje: avtobusni prevoz s sodobnim turisti čnim 
avtobusom, strokovno vodenje potovanja, vstopnina v mini 
živalski vrt, vožnjo z ladjico po jezeru Wolfgangsee.

Ob 04.00 uri odhod avtobusa izpred dogovorjenega mesta 
in vožnja mimo Maribora, Graza do Dunaja. Po prihodu 
v dopoldanskih urah se bomo najprej zapeljali do dvorca 
Schönbrunn, kjer bomo obiskali živalski vrt, ki je najstarejši 
na svetu in tudi eden najlepših. Leta 1770 so v njem imeli že 
prvega slona. Danes ga odlikuje veliko različnih vrst živalskih 
vrst, prijeten ambient, visoka kakovost bivalnega okolja živali. 
Nato sledi vožnja v središče mesta in krožni avtobusni ogled 
reprezentančnih stavb: Opera, Parlament, Mestna hiša, 
Burg Teater, Rathaus, Borza,…. Izstopili bomo nekje v bližini 
ringa in se sprehodili čez sloviti  Hofb urg, ki je dajal streho 
Habsburžanom celih 600 let. Z ogledi bomo nadaljevali po 
ulici Graben, ki slovi kot najimenitnejša dunajska ulica ter za 
hip pokukali v cerkev sv. Štefana. Sledi še sprehod po trgovski 
Koroški ulici in prosto nekaj časa. Na poti  iz Dunaja se lahko 
po želji ustavimo za krajši čas v nakupovalnem središču SCS.  
Vožnja proti  domu s prihodom v nočnih urah.

Cena vključuje: prevoz s turisti čnim avtobusom, takse, 
cestnine, strokovno vodenje in organizacijo potovanja, 
vstopnino v živalski vrt,  vse zunanje oglede po programu.

CENA: 53€
(pri udeležbi najmanj 45 oseb)

CENA: 49€
(pri udeležbi najmanj 45 oseb)



PREDBOŽIČNI IZLET NA GRADIŠČANSKO

PREDBOŽIČNI SALZBURG

Odhod avtobusa ob 6.00 Izpred dogovorjenega mesta. Vožnja 
po avtocesti  mimo Maribora, Gradca in Wiener Neustandta 
na Gradiščansko, ki je najmanjša avstrijska dežela. Železno 
mesto ali Eisenstadt je znano po palači grofa Esterhazyja ter 
kot rojstno mesto skladatelja Josefa Haydna. Ogledali si bomo 
znamenitosti , nato pa nekaj časa namenili obisku božične 
tržnice. V preostanku dneva nas pot vodi do slikovitega  
letoviškega mesteca Rust, ki leži ob Nežiderskem jezeru. Znan 
je po štorkljah, dimnikih. Postanek in ogled mestnega jedra. 
Popoldan bomo namenili obisku podzemne zanimivosti . Bilo je 
leta 1912, ko se je po razstrelitvi v rudniku mavca po rovih z vso 
močjo zlilo več kot 20 milijonov litrov vode. Udor je povzročil 
nastanek ogromnega podzemnega jezera, danes največjega v 
Evropi. Ogled in vožnja s čolnom po podzemnem jezeru. Po 
želji postanek v nakupovalnem središču ob poti ! Nadaljevanje 
vožnje čez mejni prehod Šenti lj v Slovenijo, kamor bomo 
prispeli v nočnih urah.

Cena vključuje: avtobusni prevoz,  strokovno vodenje 
potovanja,  vse zunanje oglede po programu, obisk podzemne 
jame in vožnja s čolnom.

Zbirališče potnikov na dogovorjenem 
mestu okoli 4.00 ure zjutraj. Vožnja mimo 
Ljubljane, čez Karavanški predor v Avstrijo. 
Pot nas bo vodila po turski avtocesti  
do Salzburga z vmesnim postankom 
za jutranjo kavico. Sprehodili se bomo 
po Mozartovem mestu. Spoznali bomo 
zgodbe in zgodovinske dogodke, ki nam 
pričajo o bogati  zgodovini Solnograške 
prestolnice. Nad mestom se dviga 
impozantna trdnjava Hohensalzburg, 
kamor se lahko ob prostem času 
povzpnete z zobato železnico. Videli 
bomo Mozartovo rojstno hišo, Rotovž, 
rezidenco salzburških knezo-škofov, 
Mozartov spomenik in še številne druge 
znamenitosti . Prosti  čas za samostojno 
pohajkovanje po mestu, nakupe, oglede. 
Pozno popoldan se bomo počasi odpravili 
proti  domu, kamor bomo prispeli v 
nočnih urah

Cena vključuje: strokovno vodenje potovanja, 
avtobusni prevoz s sodobnim turisti čnim 
avtobusom,  vse zunanje oglede po programu.

CENA: 42€
(pri udeležbi najmanj 45 oseb)

CENA: 39€
(pri udeležbi 

najmanj 45 oseb)



PREDBOŽIČNI GRADEC IN ČOKOLADNICA ZOTTER

PREDBOŽIČNI IZLET V LEOBEN

Odhod avtobusa v jutranjih urah izpred dogovorjenega mesta 
in vožnja v smeri Maribora ter nadaljevanje poti  s postankom 
za jutranjo kavico do Graza. Leta 2003 je bilo mesto »kulturna 
prestolnica Evrope« in takrat so zgradili številne objekte, ki jih 
lahko še danes občudujemo: most na Muri, Kunsthaus,... V 
času adventa se mesto odene v pravljično obleko. Sprehodili 
se bomo do glavnega trga, si ogledali številne zanimive stavbe 
na Gosposki ulici ter Deželno hišo, Staro mestno hišo in se po 
želji povzpeli na Schlossberg, od koder je prekrasen pogled na 
mesto in okolico. Po ogledu sledi kratka vožnja do čokoladnice 
Zott er. Zgodba se začne v nasadih kakava v Lati nski Ameriki. 
Od tam pride surova čokolada v tovarno Bergl. Iz okusne 
čokoladne mase naredijo različne vrste slaščic z različnimi 
polnili. Ogled čokoladnice in degustacija. Vožnja proti  domu, 
kamor bomo prispeli v večernih urah.

Cena vključuje: avtobusni prevoz, strokovno vodenje izleta, 
vstopnino za ogled čokoladnice, ogled Gradca.

Odhod avtobusa izpred dogovorjenega mesta ob 07.00 uri in nadaljevanje poti  v smeri Maribora. Po prestopu 
meje z Avstrijo se bomo zapeljali na domačijo, kjer imajo na ogled eno redkih povsem ohranjenih domačij, kjer 
se štajersko bučno olje proizvaja na precej tradicionalen način. Degusti rali bomo olja, se okrepčali s štajersko 
specialiteto z bučnim oljem in pot nadaljevali v smeri proti  Leobnu.  V božičnem času se osrednji trg odene v 
številke lučke, postavijo stojnice z mamljivimi dobrotami in okraski, ljudje se zbirajo in kramljajo ob kuhanem 
vinu ali punču. Mesto je prestopilo okvir srednjeveškega obzidja v 19. stoletju, še vedno pa lahko vidimo ostanke 
obzidja, stolpov in mestnih vrat. Srce mesta je podolgovati , za promet zaprti  trg, kjer so nanizane znamenitosti  in 
kužno znamenje na eni ter angelska fontana na drugi strani.  Po sprehodu z ogledom znamenitosti  nekaj prostega 
časa, nato pa povratek v smeri proti  domu, kamor bomo prispeli v nočnih urah.

Cena vključuje: prevoz s sodobnim turisti čnim avtobusom, strokovno vodenje izleta, degustacija v oljarni/ 
štajerska specialiteta.

Cena: 39€ 
(pri udeležbi najmanj 45 oseb)

CENA: 37€ 
(pri udeležbi najmanj 45 potnikov)



PREDBOŽIČNI IZLET V BREŽE IN CELOVEC

PREDBOŽIČNI SALZBURG IN RUDNIK SOLI

Odhod avtobusa izpred dogovorjenega mesta ob 7.00 uri in 
vožnja v smeri Koroške prestolnice Celovec. V jutranjih urah 
po želji  postanek v trgovskem centru IKEA, kjer boste dobili 
veliko idej za okrasitev ali našli kakšno stvar, ki bo polepšala vaš 
dom. Ob dogovorjeni uri nadaljevanje vožnje do zanimivega 
srednjeveška mesteca Freisach, ki se po slovensko imenuje 
Breže. V Brežah  boste na vsakem koraku trčili ob srednji vek. 
Knežji dvor, cerkve in samostani, mogočne razvaline cerkva 
in stolpov, edini mestni jarek v Evropi, v katerem je še vedno 
voda, sredi jarka pa »Fortunino kolo«, pa tudi množica manjših 
dragocenosti , pričajo o nekdanji veličini. Nekaj prostega časa 
za sprehod, kakšno kavo ali kuhano vino. Prihod v Celovec v 
zgodnjih popoldanskih urah. Sprehodili se bomo najprej do 
Novega trga z zmajem in spomenikom Marije Terezije, mimo 
jezerskega škrata na Stari trg ter si ogledali Deželno hišo. Nekaj 
časa prosto za pohajkovanje po božični tržnici, za manjše 
nakupe, nato pa sledi vožnja nazaj v smeri proti  domu, kamor 
bomo prispeli v poznih večernih urah.

Cena vključuje: prevoz s sodobnim turisti čnim avtobusom, 
strokovno vodenje potovanja, ogledi po programu.

Zbirališče potnikov na dogovorjenem mestu okoli 4.00 ure 
zjutraj. Vožnja mimo Ljubljane, čez Karavanški predor v 
Avstrijo. Pot nas bo vodila po turski avtocesti  do Salzburga 
z vmesnim postankom za jutranjo kavico. Najprej bomo 
obiskali rudnik soli v Berchtesgadnu in spoznali zanimivosti  
pridobivanja soli v preteklosti  in danes. Spusti li se bomo po 
leseni drči, se peljali po slanem podzemnem jezeru z ladjico in 
imeli možnost kupiti  tudi kakšen spominek za domov. Kratka 
vožnja v Mozartovo mesto in sprehod z ogledom znamenitosti . 
Spoznali bomo zgodbe in zgodovinske dogodke, ki nam pričajo 
o bogati  zgodovini Solnograške prestolnice. Nad mestom se 
dviga impozantna trdnjava Hohensalzburg, kamor se lahko 
ob prostem času povzpnete z zobato železnico. Videli bomo 
Mozartovo rojstno hišo, Rotovž, rezidenco salzburških knezo-
škofov, Mozartov spomenik in še številne druge znamenitosti . 
Prosti  čas za samostojno pohajkovanje po mestu, nakupe, 
oglede. Pozno popoldan se bomo počasi odpravili proti  domu, 
kamor bomo prispeli v nočnih urah urah.

Cena vključuje: strokovno vodenje potovanja, avtobusni 
prevoz s sodobnim turisti čnim avtobusom,  vse zunanje oglede 
po programu, vstopnino za rudnik soli v Berchtesgadnu.

CENA: 28€ 
(pri udeležbi najmanj 45 potnikov)

CENA : 55€ 
(pri udeležbi najmanj 45 oseb)



PREDBOŽIČNI IZLET V LINZ IN CHRISTKINDL

PREDBOŽIČNI IZLET V DOLINO ZILJE IN LIENZ

Odhod avtobusa izpred dogovorjenega mesta v Celju, mimo Maribora čez mejni prehod 
Šenti lj. Vožnjo bomo z vmesnimi postanki nadaljevali mimo Gradca in dalje po Pyhrnski 
avtocesti  v Gornjo Avstrijo do vasice Christkindl, kjer vsako leto v predbožičnem času 
odprejo »Božičkovo pošto«. V Božičkovem imenu boste lahko oddali pošto in voščila 
svojim najdražjim, ogledali pa si boste tudi največje mehanske jaslice na svetu. 
Razprosti rajo se na površini skoraj 60 m². Sledi vožnja proti  prestolnici gornje Avstrije, 
ki je leta 2009 slavila kot kulturna prestolnica Evrope. V predbožičnem času pa Linz 
krasi na stoti ne jaslic z vsega sveta. Panoramski ogled mesta in ogled starega mestnega 
jedra: Glavni trg, Deželna cesta, kužno znamenje, stara mestna hiša, Mozartova hiša, 
grad, deželno gledališče… Prosto za obisk stojnic predbožičnega sejma in nakup 
spominkov, po želji pa se boste lahko z nostalgičnim tramvajem »Pöstlingbergbahnom« 
odpravili na razgledni Pöstlingberg. Pozno popoldan povratek proti  Sloveniji in prihod 
domov v nočnih urah.

Cena vključuje: prevoz s turisti čnim avtobusom, cestnine in cestne pristojbine, 
vstopnina za ogled mehanskih in Pött messejevih jaslic, oglede po programu, vodenje 
in organizacija.

CENA: 45€
(pri udeležbi najmanj 45 potnikov)

Zbirališče potnikov na dogovorjenem mestu. Vožnja v smeri 
proti  Ljubljani, Jesenicam, čez predor Karavanke v Bistrico na 
Zilji. Obiskali bomo gosti šče, ki ga vodi slovensko govoreča 
družina in bo za nas pripravila sprejem, predstavitev Ziljske 
doline in toplo malico. Okrepčani in dobre volje se bomo 
odpravili naprej proti  Lienzu, ki že leži na Avstrijskem Tirolskem. 
Kraj s srednjeveško podobo in obzidjem je znan po čudoviti  
božični tržnici. V lienškem gradu Bruck je bil sedež Goriških 
grofov. Sprehodili se bomo po mestu in si ogledali staro jedro 
mesta z znamenitostmi. Prosto za manjše nakupe na privlačni 
božični tržnici, kjer ponujajo kuhano vino, ročno izdelane 
božične izdelke. Na poti  nazaj se bomo ustavili še v manjšem 
kraju Hoče, kjer si bomo pogledali poznogotsko župnijsko 
cerkev in imeli še zadnjo priložnost za nakup kakšnih domačih 
dobrot. Vožnja nazaj v smeri proti  domu, kamor bomo prispeli 
v nočnih urah.

Cena vključuje: avtobusni prevoz; strokovno vodenje izleta,  
sprejem, predstavitev, toplo malico v Bistrici ob Zilji, ogled 
Lienza.

Cena: 44€ 
(pri udeležbi najmanj 45 oseb)



KLASIČNI PREDBOŽIČNI DUNAJ 

PREDBOŽIČNA BUDIMPEŠTA

Ob 04.00 uri odhod avtobusa izpred dogovorjenega mesta 
in vožnja mimo Maribora, Graza do Dunaja. Po prihodu v 
mesto se bomo najprej zapeljali do dvorca Schönbrunn, kjer 
je simpati čna božična tržnica na dvorišču pred baročnim 
dvorcem. Nato sledi vožnja v središče mesta kjer bomo 
spoznali reprezentati vne mestne stavbe: Opera, Parlament, 
Mestna hiša, Burg Teater, Rathaus, Borza,…. Izstopili bomo 
v bližini ringa in se sprehodili čez sloviti  Hofb urg, ki je dajal 
streho Habsburžanom celih 600 let. Z ogledi bomo nadaljevali 
po ulici Graben, ki slovi kot najimenitnejša dunajska ulica ter za 
hip pokukali v cerkev sv. Štefana. Po ogledu se bomo napoti li 
še do Mozartove hiše, ki so jo ob 250 letnici njegovega rojstva 
spremenili v muzej. Sledi še sprehod po trgovski Koroški ulici in 
nekaj časa prosto. Na poti  iz Dunaja se bomo ustavili za ogled 
znamenite Hundertwasserjeve hiše, ki jo odlikuje posebna 
arhitektura. Vožnja proti  domu, kamor bomo prispeli v nočnih 
urah.

Cena vključuje: prevoz s turisti čnim avtobusom, takse, 
cestnine, strokovno vodenje in organizacijo potovanja, vse 
zunanje oglede po programu.

Odhod avtobusa v jutranjih urah izpred dogovorjenega 
mesta v Celju in vožnja po avtocesti  mimo Blatnega jezera do 
Budimpešte. Vmes se bomo ustavljali po potrebi. Po prihodu 
se bomo povzpeli na Citadelo od koder se nam bo pogled 
odprl na Donavo in njene številne mostove, na veličastno 
stavbo Parlamenta, cerkev sv. Štefana, Budim... Nato se bomo 
odpravili na Budim do Matjaževe cerkve, ki je močno povezana 
z zgodovino mesta in prelomnimi dogodki. Zbrali se bomo na 
trgu in se ozrli okoli. Obkrožale nas bomo znamenitosti : Ribiška 
trdnjava, spomenik sv. Štefanu, hotel Hilton... Kratek sprehod 
do Kraljeve palače, nato pa spust v Pešto. Prosti  čas v središču 
za obisk božične tržnice, nakupe, oglede in seveda kakšen 
kozarček kuhanega vina. Pozno popoldan povratek proti  domu 
s prihodom v nočnih urah.

Cena vključuje: prevoz s sodobnim turisti čnim avtobusom, 
lokalni vodnik, cestne takse in parkingi, strokovno vodenje 
potovanja in stroški organizacije.

CENA: 35€
(pri udeležbi najmanj 45 oseb)

CENA: 40€
(pri udeležbi najmanj 45 oseb)



PREDBOŽIČNI IZLET V LJUBLJANO

BOŽIČNA ZGODBA V ČAZMI in ZAGREB

Zbor potnikov na dogovorjenem  mestu in odhod ob 9:00, 
vožnja preko Trojan do Ljubljane. Po prihodu v Ljubljano bomo 
imeli krožno vožnjo po mestu in si ogledali znamenitosti  ob 
poti : Žale, Tivoli, Cankarjev dom, mimo parlamenta v mesto, 
kjer se bomo sprehodili skozi mesto. Ogledali si bomo staro 
mestno jedro Ljubljane, se sprehodili čez Tromostovje, mimo 
Plečnikove tržnice, si ogledali spomenik Prešernu in do 
mestnega trga z rotovžem in mestnim vodnjakom ne bo več 
daleč. Po ogledu nekaj prostega časa za prosto raziskovanje 
prazničnih stojnic, okušanje lokalnih dobrot ali pa morebiten 
ogled gradu in vožnja z vzpenjačo (doplačilo 4€). Sledila bo 
vožnja proti  domu, ob poti  se bomo ustavili še na pozni večerji, 
kjer se bomo do sitega najedli. Prihod domov v večernih urah.

Cena vključuje: avtobusni prevoz, večerja,  ogledi po 
programu, cestnine, vodenje in organizacijo.

Možna doplačila: Vzpenjača na Ljubljanski grad 4€

Dopoldanski prihod v hrvaško prestolnico ZAGREB. 
Panoramski ogled mesta z vožnjo po Slavonski aveniji, 
mimo stavbe hrvaške RTV, dvorane Vatroslava Lisinskega, 
športne dvorane Dražena Petroviča, muzeja Mimara. Krajši 
ogled mesta: narodno gledališče, Cvetni trg, Ilica. Vzpon do 
Banskih dvorov in cerkve sv. Marka, skozi »kamena vrata« 
do katedrale. Nazadnje še preko tržnice Dolac do trga Bana 
Jelačiča, kjer bo nekaj časa za obisk božično-novoletnih 
stojnic. Nadaljevanje na posestvo družine Salaj – prizorišče 
BOŽIČNE ZGODBE. Nada in Zlatko Salaj sta 2001 prvič okrasila 
svoje posestvo s sedemdeset ti soč lučkami. Tako se je pričela 
božična zgodba. Zlatko je vsako leto dodal sto ti soč novih lučk, 
dodajal nove fi gure. Letos boste lahko občudovali »božično 
zgodbo« sestavljeno iz več kot milijon tristo ti soč lučk, 
različnih fi gur, jaslic ... Odvijale se bodo božične delavnice in 
druge prireditve. Vrnitev v poznih večernih urah.

Cena vključuje: vstopnina za Čazmo, prevoz s sodobnim 
turisti čnim avtobusom, lokalni vodnik, cestne takse in 
parkingi, strokovno vodenje potovanja in stroški organizacije.

CENA: 31€
(pri udeležbi najmanj 45 oseb)

CENA: 34€
(pri udeležbi najmanj 45 oseb)


