Erjavčeva 26
1000 LJUBLJANA
Datum: 2. maj 2011
DVODNEVNI IZLET NA DUNAJ
Spoštovani člani DSAP!
Po našem letnem delovnem načrtu bomo od 8. do 9. oktobra 2011 organizirali tudi
dvodnevni izlet na Dunaj. Tam nas bo vodila profesionalna vodička Slovenka gospa Mojca
Goetz. Priskrbela nam je nekaj cenejše prenočišče malo ven iz centra Dunaja, v hotelu pa
želijo že prej vedeti koliko nas pride zaradi rezervacije sob. Zato vam že sedaj pošiljamo
vabilo na izlet in prosimo, da nam najkasneje do 30. maja pošljete predhodno prijavo za
izlet. V hotelu-restavraciji "Zum Ochsenkopf" so možne dvo-in troposteljne sobe,
enoposteljne sta (brez doplačila) samo še dve( za ostale enoposteljne sobe je
potrebno doplačati 10 evrov). Zato prosimo, da pri prijavi že sedaj poimensko navedete
kdo bo z vami v sobi.
PROGRAM

IZLETA

Odhod je v soboto, 8. oktobra, ob 6. uri izpred parkirišča pred Halo Tivoli. Preko
Maribora in Gradca se, z dvema postankoma, odpeljemo na Dunaj. Za popotnico nam bo
član našega upravnega odbora gospod Aleš Mižigoj preko Medexa podaril vsakemu po
en sendvič in stekleničko vode. Hvala lepa g. Mižigoju! Tja bomo prišli ob okrog 12.30 uri.
Na Burgringu pri Maria Theresia trgu nas bo čakala gospa Goetz, ki nas bo peljala v
restavracijo na mali prigrizek in pijačo. Od 13.30 ure dalje si bomo nato predvidoma tri ure
ogledovali sledeče znamenitosti Dunaja: zunanji ogled Hofburga z grbom dežele Kranjske,
glasbeno kapelo, kjer je delal ustanovitelj Dunajskih dečkov Jurij Slatkonja, Fabianijevo hišo
na Kohlmarktu, Plečnikovo Zacharljevo hišo, katedralo sv. Štefana (Perlahovo ploščo,
Slatkonjev nagrobnik). Obiskali bomo tudi slovensko Knafljevo ustanovo. Nato sledi
panoramska vožnja po Ringu (ogled Fabianijeve Uranije, pri Praterju spomenik Tegetthoffa,
preko Donave ogled Podrekove Milenium Tower , Rektorat in še kaj…).
Nato se bomo zapeljali v hotel, se namestili po sobah in ob 18. uri imeli večerjo. Ob 19.30 se
zapeljemo ponovno v mesto, kjer lahko:
-

za interesente za obisk koncerta v zlati dvorani slavnega Musikvereina (kjer
potekajo Novoletni koncerti – poslušali bomo skladbe obeh Straussov in W.A.
Mozarta) rezerviramo vstopnice po ceni 20 evrov, kar je treba posebej plačati in
navesti pri prijavi,

-

ostali imajo prosto za ogled večernega Dunaja.

Predvidoma se ob 22. uri vrnemo v hotel k zasluženemu počitku.
V nedeljo, 9. oktobra, se bomo po zajtrku ob 9.30 uriodpeljali na ogled gradu Schönbrunn,
kjer nam bo gospa Goetz na "veliki turi" razkazala 40 reprezentativnih in tudi privatnih sob
nekdanje cesarske družine iz časa cesarice Marie Theresie. Mimogrede obiščemo še
slovenski dom Korotan. Nato se bomo odpeljali še v grad Belvedere iz 17. stoletja, ki
slovi tudi po svojih vrtovih. Okoli 12.30 bo kosilo in nato prosto za individualne oglede.
Predvidoma ob 15. uri se vračamo proti domu, kamor bomo prišli v poznih večernih urah.
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STROŠKI IZLETA: za člane društva s plačano članarino za leto 2011 znašajo 105 evrov
(50 potnikov), 110 evrov (40 potnikov), 125 evrov (samo 30 potnikov). Za ostale
potnike, ki niso naši člani, je cena 120 oz. 125 oz. 140 evrov. Lahko pa se včlanijo v
naše društvo (prijavnica na www.dsap.si), plačajo članarino 15 evrov in plačajo
člansko ceno. V ceno je vključen prevoz s sodobnim turističnim avtobusom, cestnine,
pristojbine, parkirnine, ena nočitev z zajtrkom, večerja v soboto in kosilo (brez pijače)
v nedeljo, vodenje po Dunaju, vstopnina za Schönbrunn in zavarovanje v času vožnje.
Prijavnice za izlet, ki jih je potrebno izpolnjene poslati po e-pošti na
lovro.sodja@guest.arnes.si najkasneje do 30. maja. Ob prijavi je potrebno obvezno
plačati na račun društva (do vključno 2. junija) akontacijo 30 evrov. Prijav po telefonu
ne sprejemamo.
Prosimo, da pri prijavi vsak navede tudi številko svojega mobitela.
IZLET BOMO ORGANIZIRALI SAMO V PRIMERU, DA SE BO PRIJAVILO NAJMANJ 30
OSEB.
Sedežni red v avtobusu je odvisen od vrstnega reda prispelih predhodnih prijav.
Veselimo se ponovnega srečanja in vas lepo pozdravljamo!
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Predsednik:

Damijana Zelnik, l.r.
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