
 

 

 

   

Srednja šola za hor�kulturo in vizualne umetnos� Celje in Abctour d.o.o.  
vas vabita na ekskurzijo 

 
SREDI OKTOBRA V BADNU MED ODLIČNIMI FOTOGRAFIJAMI IN VRTNICAMI IN NA 

VZORČNIH VRTOVIH V TULLNU 
 

ODHOD: četrtek, 13. oktober 2022           NAJMANJŠE ŠT. POTNIKOV: 40 na en avtobus 
ROK PRIJAV: 7. september 2022, rok plačil 10. september 2022 
TRAJANJE POTOVNJA: dva dni 
 
1. dan, CELJE–BADEN–STOCKERAU  
Zbor potnikov pred šolo v Celju in ob 7.00 odhod na pot. Sledi vožnja do Šen�lja, 
mimo Gradca in na prvi ogled v Baden. Javni park Doblhoff je nastal iz 

nekdanjega grajskega vrta. V stavbi je sedaj hotel. 
Posajenih je 600 vrst vrtnic, svetovno priznanih 
gojiteljev: Geschwind, David Austen ... Vzdrževanje 
vseh rastlin in raznolikih pergol je skrbno. 
Pozornost zasluži več starih dreves - naravnih spomenikov.  
Mesto redno gos� mednarodne fotografske razstave. V parku bo v času našega 
obiska tudi večji del fotografske razstave, ki po teka vse do nedelje 16. oktobra. 
Naslednji ogledi vrtov in fotografske razstave bodo v mestu. Skupno je kar 7 km po� 
dodatno okrašenih s fotografijami, kar pomeni največjo razstavo fotografij na 
prostem v Evropi. Po ogledu parka nas bo pot vodila po ostalih delih razstave blizu 
zdravlišča in kazinoja.  V mestu bomo do pe�h popoldan. Po ogledu se bomo s 
kratkim postankom pri Schoenbrunnu zapeljali v Stockerau, kjer bomo v hotelu 
povečerjali in prespali.  
 

2. dan, STOCKERAU–TULLN–DUNAJ–CELJE  
Nadaljevali bomo s kratko vožnjo do nekdanjega  glavnega mesta Avstrije Tullna. Na 
robu mesta so ob Donavi pred petnajs�mi le� uredili območje vzorčnih vrtov. Zdaj jih 
je že 70 in lahko si bomo ogledali ter fotografirali različne vzorce zasaditev, umes�tve 
vrtnega pohištva, recikliranja različnih materialov, prostorov za počitek v vrtu, pa tudi 
prostor, kjer se  predstavlja podobna šola iz Avstrije.  
Dodali bomo krajši ogled mesta Tulln: mestno jedro z glavnim trgom, kužnim 
znamenjem, mestno hišo in farno cerkvijo Sv. Štefana, spomenikom Nibelungov ob 
Donavi ... Podoben krog bomo naredili med povratkom še na Dunaju, kjer se bomo 
zapeljali po ringu, nato pa peš šli do Plečnikovega zgodnjega dela Zachrlove hiše in jo 
skušali kar najbolje posne�. Pozno popoldan se bomo odpeljali iz osrednjega mesta 
nazaj pro� Sloveniji in do Celja, kjer bomo okoli 10. zvečer.  

 
CENA ARANŽMAJA:  
149 EUR pri vsaj 40 dijakih v avtobusu 
154 EUR pri 35 do 40 dijakih 
 

CENA VKLJUČUJE: prevoz s turis�čnim avtobusom na opisani po�, cestnine in 
parkirnine, stroške dveh voznikov, stroške vodnika, oglede po programu in 
vstopnine (Vrtovi Tullna za šolske skupine), names�tev s polpenzionom v več 
posteljnih sobah, vodstvo in organizacijo potovanja ter DDV.   

 

Plačilo najkasneje 10. september 2022. 
 



 

 

Teden dni pred potovanjem bomo vsem, ki boste imeli plačano pot, poslali 
obves�la s točnimi urami in zbirnimi mesti ter pogoji, ki jih Avstrija zahteva 
glede preprečitev širjenja epidemija.  
Trenutni pogoji: ni zahtevanih dodatnih dokumentov. 
 
Če bo število udeležencev na posameznem programu veliko, lahko vrstni red 
ogledov zamenjamo, tako da bo gneča pri ogledih manjša. To ne spremeni vrste 
in količine ogledov. 
 

Zaključenim skupinam pripravimo dodatne programe po meri, obogatena z 
drugimi vrtnarijami in vrtovi, obiskom semenske banke, vrtnarskega muzeja  ali ogledom Dunaja in obiski kulturnih 
ustanov.  
 

Prijave in informacije:   
info@abctour.si , tel.: 01 431 43 14, GSM: 040 334 363 
 

Splošni pogoji poslovanja so objavljeni na spletni strani: www.abctour.si 
 

Lep pozdrav v Celje. 
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