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RUDNIK SOLI HALLEIN IN PREDBOŽIČNI SALZBURG  
 

Najlepše baročno mesto Avstrije! Mesto čudežnega otroka in mojstra svetovne klasične glasbe, 
mesto pomembnih knezov in škofov, ki so krojili usodo in pisali zgodovino mesta, mesto »belega 

zlata« in številnih solnih rudnikov, ki ga obdajajo... Doživite mesto v pred božičnem vzdušju! 

 

Datum ekskurzije: 10. 12. 2022 

ZAKAJ DOŽIVETI ČAR PRAZNIČNEGA SALZBURGA? 

• zato, ker vam bomo predstavili najlepše baročno meto Avstrije, 

• ker vam bomo pokazali, kje so snemali prizore iz filma »Moje pesmi moje sanje« in 

• ker vas pričakuje v tisoče luči odet praznični Salzburg, rojstno mesto glasbenega genija. 

Program ekskurzije: 

Zbor potnikov ob 3:20 in odhod avtobusa ob 3:30 zjutraj s parkirišča za hotelom Celeia. Vožnja z 
avtobusom na Gorenjsko in skozi predor Karavanke v Avstrijo, in 
nato v Salzburg. Po prihodu ogled znamenitega rudnika soli v 
Halleinu, kjer se boste v zaščitnih oblekah z rudarskim vozom 
popeljali v podzemlje, nato pa se po lesenih toboganih spustili do 
podzemnega slanega jezera. Po ogledu keltskega naselja se 
odpravimo na ogled znamenitosti romantičnega Salzburga - med 

sprehodom po starem mestnem jedru bomo spoznali 
Rotovž, videli bomo Mozartovo rojstno hišo, se sprehodili 
mimo kolegijske cerkve, benediktinske opatije, 
Kapiteljskega trga s stolnico, vse do parka Mirabell. Po 
ogledu bo prosto za samostojne oglede; lahko se boste 
z dvigalom povzpeli na Moenchsberg, do grajske 
utrdbe, od koder je čudovit razgled na mesto in okolico. 
Nato prosto za obisk božičnega sejma Christkindelmarkt, 
za sprehod po pravljično okrašenem mestu. Seveda pa 
se boste, če boste želeli, lahko posladkali z originalno 
Mozartovo kroglico ali se pogreli z vročo čokolado. Ob 
predvidoma 15:30 slovo od Salzburga in povratek proti domu. Prihod na odhodno mesto je 
predviden v poznih večernih urah. 
 

Cena ob udeležbi med najmanj 40 in 45 dijakov je 69€, med 30 in 39 dijakov je 73. 
 

V ceni je vključeno: prevoz s sodobnim turističnim avtobusom, strokovno vodenje ekskurzije, vsi ogledi 
po programu z vstopnino za rudnik soli, 1 prosto mesto za profesorja spremljevalca na vsakih 15 
učencev, organizacija izleta in DDV. 
 
Možna doplačila: 
vplačana akontacija ob prijavi je nepovratna, ne glede na razlog odpovedi - priporočamo zavarovanje rizika 
odpovedi v primeru bolezni ali poškodbe na podlagi zdravniškega potrdila, cena je 4€. 
 

 
Program velja kot Obvestilo pred odhodom; za na pot ne pozabite veljavnega osebnega dokumenta 

(državljani neevropskih držav tudi potrdilo o začasnem/stalnem prebivališču), nekaj gotovine (kovance za 
uporabo WC-ja, primerne obutve in oblačil (šal, kapa, rokavice), kakšen sendvič ali dva, energijske tablice in 

vode. Na določenih mestih je obvezna uporaba zaščitne Covid-19 maske, zato si vzemite vsaj eno. 
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