
DRUŠTVO UPOKOJENCV SEŽANA 
  

VABI NA  DVODNEVNI IZLET 

  

ČAROBNA TIROLSKA V ADVENTU 

 

v soboto 02. in nedeljo 03. decembra 2017  
Z ODHODOM Z AVTOBUSNE POSTAJE SEŽANA OB 6.00 URI 

 
PROGRAM:  
1.dan: SEŽANA – KITZBUZHEL – WILDERKAISER – WATTENS  

Odhod iz Sežane ob 6.00 uri in vožnja mimo Vidma, Salzburga skozi Bischofshofen in Felbertauerntunnel v Kitzbühel,                 

znamenito zimsko športno središče. Nato nas bo pot vodila v dolino pod goro Wilder Kaiser, proti vasicam, kjer že pol stoletja                     

snemajo razne TV serije, med najbolj popularnimi pa je že nekaj časa Gorski zdravnik. Prvi ogled bomo namenilo vasici Going,                    

kjer se odvija serija. Sprehodili se bomo po osrednje trgu z gostilno "Gasthof Wilder Kaiser", cerkvico in drugimi prizorišči                   

snemanja.. Nato nas bo pot vodila do vasice Ellmau, kjer se v seriji nahaja ordinacija dr. Gruberja. Ustavili se bomo pred idilično                      

stavbo ordinacije Bergdoktorhaus-a. Sledi ogled adventnega sejma.  Nadaljevanje vožnje proti hotelu, večerja in nočitev. 

 
2.dan: WATTENS – KUFSTEIN - SEŽANA  

Po zajtrku se bomo zapeljali v Wattens, kjer najdemo mističen svet kristalov. Swarovski podzemni svet kristalov je edinstven in                   

nenavaden. Njihovi kristalčki krasijo oblačila številnih svetovno znanih zvezd, pevcev, športnikov, predvsem smučarjev. Mojstri              

oblikovanja stekla presegajo naše ideje in zamisli v njihovih dekorativnih in uporabnih izdelkih, tudi nekaterih modelih hladilnikov                 

Gorenje. Obiskali bomo trgovino Swarovski, kjer boste med tisoči izdelki boste zagotovo našli pravega za obdaritev vaših                 

najbližjih. Za doplačilo vstopnine možnost ogleda muzeja. Vožnja v mesto Kufstein ob reki Inn. V romantičnem mestu s trdnjavo                   

so nameščene piščali edinstvenih orgel na prostem, katerih manuali so nameščeni spodaj pod gradom. Tam sta tudi dve gotski                   

cerkvi: katoliška in evangeličanska, vsaka po svoje zanimiva. Videli bomo meščanske hiše poslikane in okrašene v pravem                 

bavarsko-tirolskem stilu, skozi ozke ulice in prehode se sprehajajo turisti, ki jih vabijo domače gostilne, pivnice ali trgovinice.                  

Ogledali si bomo še adventni sejem. Domov se bomo vračali po avtocesti mimo Rosenheima, Salzburga, Beljaka in Vidma v                   

Slovenijo. 

 

Cena potovanja na osebo: 145,00 EUR 
 
Cena vključuje: 
avtobusni prevoz, cestnine, parkirnine, 1x namestitev v hotelu 3* v dvoposteljnih sobah na osnovi              
polpenziona, vodenje in organizacijo, plačilo vstopnin in zunanje oglede po programu ter hrano in pijačo               
na poti. 
 
Cena ne vključuje: 
dodatnega zdravstvenega zavarovanja z medicinsko asistenco v tujini. 
Doplačilo za enoposteljno sobo 18,00 EUR.  
 
Prijave in vplačila 145,00 EUR na osebo sprejemamo do zasedbe prostih mest na avtobusu, v pisar               
DU Sežana, Ivana Turšiča 8, Sežana, ob ponedeljkih in sredah med 9.00 in 12.00 uro.  
 
Avtobus bo pobiral udeležence v Koprivi ob 5.30 uri, v Skopem ob 5.35 uri, v Dutovljah ob 5.40 uri,                  
Tomaju ob 5.45 uri, v Križu ob 5.50 uri in v Šmarjah ob 5.55 uri.  
Odhod iz Sežane ob 6.00 uri. 
 
                                                             ŽELIMO VAM PRIJETNO POTOVANJE 
 
 



 
 


