
 

 

Srednja šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje in Abctour d.o.o.  
vas vabita na ekskurzijo  

 

OKTOBRA V BADNU MED ODLIČNIMI FOTOGRAFIJAMI IN VRTNICAMI 

 

ODHOD: petek, 14. oktober 2022           NAJMANJŠE ŠT. POTNIKOV: 40 na en avtobus 
ROK PRIJAV: 7. september 2022, rok plačil: 10. september 2022 
TRAJANJE POTOVNJA: en dan  
 
1. dan, CELJE–BADEN–MAYERLING–DUNAJ–CELJE 
Zbor potnikov pred šolo v Celju in ob 7.00 odhod na pot. Sledi vožnja do 
Šentilja, 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, 
med njimi velika zbirka Geschwindovih, dobro so zastopane tudi vrtnice David 
Austen. Vzdrževanje rastlin in raznolikih pergol je skrbno. Pozornost zasluži 
več starih dreves - naravnih spomenikov.  
Mesto redno gosti mednarodne fotografske razstave. V parku bo v času 

našega obiska tudi večji del fotografske razstave, ki poteka vse do nedelje 
16. oktobra. Naslednji ogledi vrtov in fotografske razstave bodo v mestu. 
Skupno je kar 7 km poti 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 petih popoldan. Nazaj proti 
Sloveniji bomo sledili poti čez 
Semering in vzporedno z delom 
»Južne železnice«. Nekaj informacij 

o gradnji, ki je bila zelo pomembna tudi za Celje, v katerega se bomo vrnili do 
10. zvečer. 
 

CENA ARANŽMAJA:  
59 EUR pri vsaj 40 dijakih v avtobusu 
63 EUR pri 35 - 40 dijakih 
 

CENA VKLJUČUJE: prevoz s turističnim avtobusom na opisani poti, cestnine in parkirnine, stroške dveh voznikov, 
stroške vodnika, oglede po programu, vodstvo in organizacijo potovanja, DDV.  
 

Plačilo najkasneje 10. septembra 2022. 
 

Teden dni pred potovanjem bomo vsem, ki boste imeli plačano pot, poslali 
obvestila s točnimi urami in zbirnimi mesti ter pogoji, ki jih Avstrija zahteva 
glede preprečitve širjenja epidemije. Trenutni pogoji: ni zahtevanih 
dodatnih dokumentov. 
 

Zaključenim skupinam pripravimo dodatne programe po meri, obogatene z 
drugimi vrtnarijami in vrtovi, obiskom semenske banke, vrtnarskega muzeja 
ali z 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 
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