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NAVODILO POTNIKOM 

izleta Styrassic park in Herberstein 

 
Spoštovani potniki, cenjeni gostje! 

Dovolite, da vas lepo pozdravimo iz agencije CENTER TURIZEM in se vam zahvalimo za vaše zaupanje in 

prijavo na potovanje. S tem sporočilom vam podajamo nekaj informacij in napotkov. Vljudno naprošamo, da 

sporočilo natančno preberete. Če imate kakšno vprašanje, če vas kaj posebno zanima, pa nas pokličite v 

agencijo na tel.številko 031/666 150, kjer smo vam na voljo vsak dan med 09.00 in 16.00 uro. 

 

Vaš odhod: sobota, 04. junij 2022 ob 07.30 uri izpred OŠ Miklavž na Dravskem polju in izpred podružnice 

Dobrovci. 

                 

Vaše vozilo: avtobusi podjetja Flucher: 51 sedežni, 61 sedežni in 75 sedežni. 

 

Vaš vodnik: skupino bodo na poti spremljali Andrej Purgaj, Vanda Kunst in Vesna Uroševič.  

 

Program potovanja: 

Vožnja proti Avstriji in kraju Bad Gleichenberg, v bližini katerega bomo obiskali park dinozavrov. Ogledali si 

bomo več kot 75 dinozavrov v naravni velikosti ter druge živali ledenih dob in 7 milijonov let zgodovine 

človeštva. Družbo nam bo delal tudi ‘’živi’’ spinozaver, ki ga spustijo iz njegove votline, kar zna povzročiti 

vulkan in potres. Nekaj prostega časa in nato vožnja do gradu Herberstein, kjer se bomo sprehodili po gradu in 

njegovih vrtovih.  Grad,  ki je skladno zgrajen v treh arhitekturnih slogih, nam prikazuje 700 letno štajersko 

zgodovino in družinsko tradicijo. Sledi sprehod med rožami zgodovinskega vrta in nato obisk živalskega vrta, 

katerega začetek sega v 17.stol. V živalskem vrtu imajo na ogled različne divje živali iz vseh kontinentov in 

pisano zbirko ptic. Živalski vrt se ponaša s tem, da ohranjajo živalske vrste, katerim preti izumrtje. Popoldne 

vožnja proti Miklavžu, kamor bomo prispeli do 18.00 ure. 

Potovalni dokumenti: Za potovanje je potreben potni list ali osebna izkaznica! 

Varnost: Avstrija sodi med relativno varne turistične dežele. Naprošamo vas vendarle, da ste pazljivi pri svoji 

osebni prtljagi in dokumentih in da je ne puščate na samem. Ne oddaljujte se od skupine brez poprejšnje 

najave pri učitelju.  

Vreme: vremenska napoved za čas potovanja je delno sončno vreme z dnevnimi temperaturami okoli 

24 °C. Spremljajte vremensko napoved na internetu ! 

Valuta: denarna valuta v Avstriji je EURO. 

Garderoba: Na pot obujte športno obutev in oblecite športno udobno garderobo. Naj v vaši prtljagi najde 

mesto tudi vetrovka, dežnik, zdravila, fotoaparat, polnilec telefona.  

Uporaba toaletnih prostorov na postajališčih je plačljiva, s seboj imejte nekaj drobiža. 

 

 

 



Covid informacije: 

Predpisi za vstop v Avstrijo 

Za vstop v Avstrijo ni potrebno izpolnjevanje pogoja PCT (ne potrebujete dokazila o 

cepljenju, dokazila o prebolelosti ali negativni Covid-19 test). 

Za vstop v državo so trenutno odpravljene vse omejitve povezane s Covidom-19. 

  
 

Naj vas to potovanje obogati za nove izkušnje in bogata doživetja! 

Želimo vam srečno pot! 

Maribor, dne, 30.05.2022 


