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ZOTTER IN PREDBOŽIČNI DUNAJ  
 

Datume ekskurzije: 7. 12. 2019 
 
 
Program ekskurzije: 
 
Odhod z v naprej dogovorjenega mesta v zgodnjih jutranjih urah. Pot preko Šentilja do čokoladnice  

Zotter, ki slovi po tem, da so s številnimi raziskavami, poskusi in posebnimi 
naravnimi dodatki dosegli, da čokolada ponudi božanski okus. Inovativni 
dosežki pri kombinaciji kakava, sladkorja, kave, banan in številnih začimb so 
ustvarili več kot 150 slastnih čokoladnih okusov. Predstavili nam bodo 
celoten postopek umetnosti proizvodnje čokolade, spoznali boste vse 
skrivnosti te mamljive dobrote, z avdio vodičem v slovenskem jeziku boste 
odšli na degustacijo vseh dobrot, 
kupili boste lahko prvovrstno 
čokolado in izdelke iz čokolade in 
ne nazadnje izvedeli številne 

recepte. Po ogledu čokoladnice se bomo odpeljali mimo 
Gradca do Dunaja. Postanek  pri dvorcu Schönbrunn in 
sprehod po parku. Nadaljevanje poti v središče na Ring, ob 
katerem se vrstijo opera, Hofburg, parlament, univerza, 
rotovž, Votivna cerkev...  Nato se bomo  sprehodili po 
mestnem jedru: dvorec Hofburg, mimo španske jahalne šole do Grabna in kužnega znamenja. Ogled 
zunanjosti cerkve sv. Štefana. Sledilo bo nekaj prostega časa za kosilo oz. oglede po želji in popoldanski 
obisk božično-novoletnega sejma. Povratek proti Sloveniji do odhodnega mesta, kamor boste prišli v 
poznih večernih urah. 
 

Cena izleta pri minimalni udeležbi 45/40 oseb je 49€, 35/30 oseb je 59€ 

 

Cena vključuje: prevoz s sodobnim, turističnim avtobusom z vsemi taksami, cestninami, dnevnico 
voznika in DDV; vstopnino v čokoladnico Zotter, vse zunanje oglede po programu, strošek strokovnega 
vodenja, organizacije potovanja in spremljevalcev profesorjev (1 spremljevalec na 15 plačnikov), 
osnovno nezgodno zavarovanje. 
 
Možno doplačilo (ob prijavi):  

• akontacija 20€ je nepovratna, zato priporočamo riziko odpovedi, ki znaša 3€, uveljavljanje na 
podlagi zdravniškega potrdila). 
 

 

Vrstni red programa se lahko spremeni, vendar se izvede v celoti. 
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