
Ekskurzija 2. a in 3. a:  

SALZBURG – HALLEIN – RED BULL (ŽNIDER`S TURIZEM) 
 

 

 

1. ODHOD: V PETEK 17.06.2022 ob 04.15 izpred EKONOMSKE ŠOLE MURSKA SOBOTA. 

Prosimo, da ste na zbirnem mesto vsaj 10 min. prej.   

VSEBINA PROGRAMA:  

MURSKA SOBOTA – HALLEIN - SALZBURG – RED BULL  

Guten Morgen! Jutranji odhod. Posladek ob odhodu. Vožnja preko Avstrije do Halleina in ogled 

rudnika soli. Oblečeni v posebna oblačila se bomo podali v jaške in to na rudarskih vagončkih… 

Spoznali bomo način pridobivanja soli od keltskih časov in se ob tem neznansko zabavali. Le skok 

do Salzburga, kjer se bomo sprehodili mimo glavnih znamenitosti mesta, katerega staro jedro je na 

seznamu kulturne dediščine UNESCA: Mozartova rojstna hiša, Mozartov spomenik, nato pa mimo 

enega največjih vodnjakov v Evropi do vladne palače salzburških nadškofov - impresivna 

trinadstropna stavba s 180 prostori je ena bolj markantnih znamenitosti mesta, stolnica iz 12. st, 

festivalne dvorane, kjer prirejajo tradicionalne Salzburške poletne igre… Z vrha nas bo pozdravljala 

trdnjava Hohensalzburg, ki je bila stoletja rezidenca knezoškofov (po želji vzpon peš ali z zobato 

železnico-doplačilo), sprehodili se bomo tudi po čudovitih vrtovih baročnega dvorca Mirabell, ki se 

skriva v bogatem parku. Nekaj prostega časa za samostojno odkrivanje mesta. Vožnja do bližnjega 

Red Bull-ovega Hangarja 7, kjer so razstavljeni bolidi formule 1 ter letala, ki jih akrobatski piloti 

Red Bull-a še sedaj uporabljajo na raznih letalskih mitingih. Po ogledih se bomo počasi poslovili.  

2. VRNITEV: V PETEK 17.06.2022 v nočnih urah. 
 

3. VODNICA: SOFIJA MARDJONOVIČ 
 
4. DENAR: priporočamo cca. 30 EUR. V večini prodajaln in restavracijah je možno plačevati s 

kreditnimi karticami VISA, MASTERCARD, … 

 

5. PCT pogoj: Za vstop v Avstrijo ni trenutno nobenih omejitev, kljub temu imejte s seboj  FFP2 masko.  



 

6. OBLAČILA: Garderobo prilagodite temperaturi zraka v mesecu JUNIJU. Temperature se v času 

vašega potovanja, čez dan, običajno gibljejo med 16°C (zjutraj) in 29°C (čez dan). Predlagamo vam 

predvsem športno obutev in oblačila. V RUDNIKU JE TEMPERATURA MED 7 °C in 10°C (topla 

oblačila!). Pulover in vetrovka pa sta tako obvezna spremljevalca vsakega popotnika za 

nepredvidene vremenske spremembe.  

 

7. VELJAVNE OSEBNE IZKAZNICE ALI POTNEGA LISTA nikakor ne smete pozabiti doma. Preverite pred 

odhodom še enkrat ali so nujni dokumenti v vaši torbi!  

 

8. UPORABA TELEFONOV: Izhodna telefonska številka za Slovenijo je 00386-omrežna skupina brez 

ničle-telefonska številka. 

 

Vodji ekskurzije: Vesna Matajič, Alenka Kolenko 

Spremljevalci: 

Cvetka Gomboc Alt (2. A dijaki 1-11), Janja Adanič Vratarič (2. A dijaki 12-22) 

Sabina Krivec (3. A dijaki 1-10), Alenka Kolenko (3. A dijaki 11-19). 

 


