
 

 

Naročnik: Obrtna zbornica Škofja Loka 

Predviden datum odhoda: predvidoma 14. – 15. 9. 2018 

Oddaja okvirne ponudbe: 24. 1. 2018 

Veljavnost ponudbe: 5. 2. 2018 

Št. okvirne ponudbe: 20180087 
Opomba k ogledu tovarne: tovarna Volkswagen ima za obisk v septembru še proste termine, vendar si pridržuje 
pravico do odpovedi, če bi nastopile spremenjene razmere v proizvodnji. 
Skupina se bo razdelila v skupine po največ 14 potnikov. Lokalno vodenje je predvideno v angleškem jeziku, za 
prevod v slovenski jezik poskrbi vodnik na poti. Ogled je možen za potnike starejše od 12 let. 
Za potovanje potrebujete veljavni osebni dokument. Med ogledom je strogo prepovedano snemati ali slikati. 
 

Ogled tovarne Volkswagen v Bratislavi in Dunaj 

Avtomobilsko znamko Volkswagen (skrajšano VW) so ustanovili leta 1937, z namenom približati avtomobil širšemu nemškemu prebivalstvu. Do 
tega časa so imeli avtomobile v lasti samo najbogatejši. Nacistična Nemčija je naredila veliko propagandno akcijo in posebno varčevalno shemo, 
da bi si lahko čim več Nemcev privoščilo avtomobil. Prvo tovarno so naredili v povsem novem mestu, ki so ga takrat poimenovali KdF-Stadt (po 
imenu prvega prototipa), danes je to Wolfsburg, prebivalstvo pa je bilo sestavljeno predvsem iz proizvodnih delavcev. Danes je v tem mestu še 
vedno glavni sedež avtomobilskega podjetja Volkswagen, ki velja za enega najbolj zanesljivih, inovativnih in uveljavljenih proizvajalcev 
avtomobilov. Potrebe so z razvojem presegle zmožnosti, zato se je proizvodnja selila tudi izven meja Nemčije. Leta 1991 so odprli prvo tovarno 
tudi na Slovaškem, kjer so začeli izdelovati znamko VW Passat Variant, danes pa so poznani po tem, da so edina avtomobilska proizvodnja na 
svetu, ki istočasno izdeluje pet različnih avtomobilskih znamk, ki so v lasti koncerna VW. 
 
Predviden program 

1.dan: Odhod v jutranjih urah, prilagojen glede na ure ogledov v tovarnei. Vožnja mimo Maribora, Gradca in Dunaja do Bratislave, kjer si bomo 
ogledali del proizvodnje avtomobilov znamk Volkswagen, Škoda, Seat, Audi in tudi Porche. Sprehodili se bomo skozi tovarno, kjer bomo videli, 
kako v različnih fazah nastaja končna oblika karoserije avtomobila (program ogleda Product Compact, trajanje 120 min). Med ogledom nas 
bodo seznanili tudi s podatki, koliko denarja in energije vlagajo v razvoj, analize, izobraževanje zaposlenih in varovanje narave. Po ogledu se 
bomo odpeljali v središče Bratislave. Najprej se bomo odpravili na grajski grič od koder se odpirajo pogledi na staro mestno jedro, mogočno 
reko Donavo in njene mostove ter na predmestja, katera je močno zaznamovala socialistična arhitektura. Nato se bomo podali v staro mestno 
jedro, katerega zaznamujejo Michaelova vrata, gotska katedrala sv. Martina, kjer so določen čas kronali kralje, nadškofovska palača, 
frančiškanska cerkev ter številne meščanske hiše. Sledi vožnja v hotel, namestitev, večerja in prenočitev.  
2. dan: Po zajtrku se bomo odpeljali na Dunaj. “Ceste Dunaja so tlakovane s kulturo, tako kot so druga mesta tlakovana z asfaltom,” je zapisal 
avstrijski pisatelj Karl Kraus. Pomislite na Dunaj kot na mesto, kjer zgodovina in preteklost v sožitju živita s sedanjostjo. Ljubitelji arhitekture 
boste povsod na Dunaju našli stavbe in palače iz različnih obdobij. Na Dunaju ne smemo izpustiti ‘Ringa’; območja nekdanjega mestnega 
obzidja, okrog katerega so nanizane glavne znamenitosti ‘imperialnega Dunaja’: Hofburg, mogočna rezidenca cesarske družine Habsburg, 
univerza, državna opera, mestna hiša, državni parlament, sprehajalna ulica Kärntner Strasse, ki se končuje na trgu z mogočno Štefanovo 



 

 

cerkvijo. V nadaljevanju se bomo odpravili na ogled dunajskega tehniškega muzeja.  Sledi vožnja proti domu, kamor bomo prispeli v poznih 
večernih urah.  

 
Cenik  
št. plačanih potnikov v enem busu 
 

30 

cena v € 152,00 

 
Cena vključuje 
prevoz s turističnim avtobusom, 
zunanje oglede po programu, 
en polpenzion v hotelu *** v dvoposteljni sobi na območju Bratislave, 
ogled tovarne Volkswagen v Bratislavi,  delitev v več skupin,  
vstopnino v tehniški muzej na Dunaju,  
turistično vodenje, organizacijo in ddv. 
 
Možna doplačila ob rezervaciji aranžmaja 
- enoposteljna soba: 25,00 €, 
- odstopnina: 7,60 € / osebo, 
Če posamezni potnik v sklopu skupine ob prijavi predvideva, da se morda zaradi določenih okoliščin, ki utegnejo nastopiti pri njem ali v njegovi ožji družini potovanja ne bo 
udeležil, lahko položi odstopnino. Za plačilo odstopnine se lahko odloči posameznik ali celotna skupina. Sporazum o odstopnini velja v primeru vojaškega vpoklica, bolezni in 
smrti v ožji družini (zakonec, starši, otroci ). Potnik mora Arriva Alpetourju posredovati pisno odpoved najkasneje v roku 3 dni od dneva, ko je nastal eden od vzrokov za 
odpoved in priložiti ustrezen dokument (zdravniško potrdilo z navedeno diagnozo, mrliški list, poziv na vojaški vpoklic). Arriva Alpetour v tem primeru potniku povrne 
celotno plačilo aranžmaja. Če potnik iz skupine ali celotna skupina potovanja ne začnejo na dan odhoda in pred samim začetkom le-tega niso odpovedali, nimajo pravice do 
uveljavljanja vračila vplačila na podlagi plačane odstopnine. Za potnika, ki ni začel potovanja iz katerega koli varnostnega ali regulativnega razloga se šteje, da je odstopil od 
pogodbe in je odgovoren za vso povzročeno škodo in ne more  uveljavljati nobenih vračil na podlagi plačane odstopnine. Zahtevka za uveljavitev odstopnine ni mogoče 
uveljaviti po datumu začetka izleta, kakor tudi ne za čas neizkoriščenega dela potovanja. 

- zavarovanje z asistenco v tujini (3 dni): 3,10 € na osebo pri plačilu vsaj 7 potnikov, drugače 6,50 € na osebo 
 
Opombe 
 Splošni pogoji Arriva Alpetour d.o.o. so sestavni del programa in so vam na voljo na prodajnem mestu. 

 Priporočamo vam, da se ob prijavi odločite za plačilo rizika odpovedi (odstopnino) in za Zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini. 

 Na poti potrebujete veljaven osebni dokument. 

 Cena je izračunana na podlagi želje zaključene skupine in je odvisna od števila udeležencev na enem avtobusu. Končna cena se določi glede na 
lestvico  opredeljeno v ponudbi. Ob udeležbi manjšega števila oseb, kot je navedeno v programu, se cena sorazmerno poviša.  
 

 

 


