
SLOTours

Organizator potovanj je organizator potovanj SLO Tours d.o.o. Cena velja za udeležbo 40 - 50 
oseb. Upoštevali smo aktualne cene prevoza, namestitev in kulinarike na 20. 6. 2022. V primeru 
nižjih cen, se cena ponudbe ustrezno zniža. Cena aranžmaja je zajamčena. Ponudba velja do 
zasedbe prostih mest. Morebitne omejitve za vstop za izvedbo se ugotavljajo 30 dni pred 
izvedbo potovanja. 

031 244 111

info& rezervacije

V ponudbo smo vključili nočno panoramsko vožnjo z 
ladjo od  Sv. Wolfganga do Sv. Gilgena. Tako bomo z 
ladjo povezali dve atraktivni mesti ob jezeru.  

PROGRAM POTOVANJA

Pridružite se nam na zanimivem adventnem 
izletu s sproščenim programom, ki vključuje 
oglede privlačnih adventnih mest in tržnic. 

V programu smo predvideli dovolj časa, 
ki ga boste lahko preživeli v izjemnem 
vzdušju z vašimi najbližjimi.

Iz Maribora se bomo po avtocesti odpeljali 
do idiličnega mesteca Hallstatt. Tukaj bomo 
občudovali alpske hišice, obite z lesom, 
ki lezejo v strmi breg, med hudourniške 
grape. Hiške stojijo druga na drugi in dajejo 
občutek, da se domačini na svoja dvorišča 
lahko spustijo le s padalom... To je Hallstatt, 
mesto na seznamu UNESCO dediščine, ki 
je tako navdušilo Kitajce, da so v provinci 
Guandong celo odprli kopijo vasice. Po 
sprehodu skozi vasico, bo nekaj prostega 
časa za samostojne oglede.
 
Nato se bomo odpravili na najlepše jezerske 
sejme, ki jih premore avstrijska božična 
idila. Sledi vožnja v mondeni zdraviliški kraj 
Bad Ischl. Mestece je pravi raj za nostalgike, 
romantike in ljubitelje zgodovine. V Bad 
Ischlu sta svoj pečat s stalno prisotnostjo 
pustila cesar Franc Jožef in svojeglava 
cesarica Elizabeta Bavarska (Sissi). Po želji 
boste lahko obiskali slavno in romantično 

slaščičarno Zauner, ki vse od leta 1832 slovi 
po piškotih išlerjih. 

Vožnja do St. Wolfganga ob Wolfgangsee, 
ki vas bo vedno znova navdušil. Tukaj diši 
po božiču, po kuhanem vinu, po praznikih... 

Ob jezeru si bomo ogledali cerkev z 
znamenitim Pacherjevim oltarjem in hotel 
»Pri belem konjičku«, kjer je Ralf Benatzky 
napisal opereto »Pri belem konjičku kraj 
jezera, pred vrati sreča stoji...«. 

Potem si bomo vzeli čas in se prepustili  
božičnemu ogledu praznično okrašenega 
mesta, številnih gostilnic in stojnic, ki nas 
bodo vabile k ogledu in nakupu. 

Sprehod do pristanišča St. Wolgang, kjer 
se bomo vkrcali na ladjo in si privoščili 
panoramsko vožnjo po Wolfgangsee od 
St. Wolfganga do St. Gilena, mesteca ob 
jezeru, ki nas bo v predprazničnem času 
posebej navdušil s svojimi prekrasnimi 
stojnicami in božičnim okrasjem. 

Po ogledih, nakupih in druženju sledi 
povratek proti domu, kamor bomo prispeli 
v večernih urah.

PRIJAVE ZA STROKOVNO EKSKURZIJO SPREJEMA: 

Potovalna agencija SLO TOURS d.o.o. Naslov: Dunajska cesta 156, Ljubljana; Telefon: 031 244 111; E-mail: booking@slo-tours.si. E-prijave 
za udeležence strokovne ekskurzije so možne tudi na: www.slo-tours.si/sviz 

ROK PRIJAVE: najkasneje do 30. 9. 2022, oz. zapolnitve mest-šestih avtobusov. Vljudno prosimo za pravočasnost prijav.

• prevoz z udobnim avtobusom
• svež prigrizek Marché na poti 
• božični čaj ali kuhano vino na poti
• vožnja z ladjo na Wolfgangsee
• dodatno nezgodno zavarovanje
• strokovno vodenje z licenco GZS
• organizacijo z DDV

PREDBOŽIČNI IZLET 26. 11. 2022

30 EUR - ZA ČLANE SVIZ

Z LADJO PO WOLFGANGSEE

E -PRIJAVE: SLO-TOURS.SI/SVIZ 

Redna cena izleta znaša 30 EUR za člane SVIZ-a OO 
Podravje. Redna cena za ostale udeležence, ki niso 
člani SVIZ-a OO Podravje znaša 55 EUR. 

STROKOVNA EKSKURZIJA OBMOČNI ODBOR SVIZ PODRAVJA

PONUDBA VKLJUČUJE

HALLSTATT SV. GILGENBAD ISCHL SV. WOLFGANG ADVENTNE STOJNICE
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