
                                                                                                             

 
P R E D B O Ž I Č N I  D U N A J 2019 

10.– 11. december 
 

Leto je naokoli in Dunaj nas spet vabi v čarobno vzdušje luči, punča in neštetih 

dogodkov, razstav, predstav in koncertov… Tokrat smo za vas pripravili ogled 

treh razstav: Caravaggio & Bernini v Umetnostnozgodovinskem muzeju, 

»Albrecht Dürer«, Spektakularna predstavitev 

renesančnega genija v Albertini in razstavo Pierre 

Bonnard v Kunst Forumu. Vsekakor bomo 

namenili nekaj časa, da se predamo 

predbožičnemu vzdušju in prijetni domačnosti 

dunajskih kavarn.  

Program ekskurzije: 
1. Dan: 10. december 

Odhod iz Ljubljane, z Dolgega mostu ob 6.00 uri. Vožnja čez mejni prehod Šentilj v Avstrijo. 
Ob prihodu na Dunaj krožni ogled mesta z avtobusom, ogled najlepših palač ob Ringu: 
operna hiša, mestna hiša, parlament, borza, trg Marije Terezije, filharmonija… Sledi ogled 
Umetnostnozgodovinskega muzeja in razstave Caravaggio & Bernini, ki predstavlja 

velik in osupljiv vpogled v barok. Poudarek je na prelomnih 
delih slikarja Michelangela Merisisa da Caravaggia (1571-
1610) in kiparja Gian Lorenza Berninija (1598-1680). Oba 
svetovno znana mojstra sta prvič predstavljena skupaj na tej 
razstavi na Dunaju. Razstavljenih je približno šestdeset slik 
in kipov umetnikov zgodnjega 17. stoletja, ki  predstavljajo 
revolucionarno novo umetnost tistega časa v Rimu. Slikar 

Caravaggio in kipar Bernini sta bila vodilni osebnosti, ki sta v novem izraznem stilu in 
nekonvencionalnem življenjskem slogu povzročili senzacijo v Rimu…  
Sledi namestitev v hotelu v v centru Dunaja. Po krajšem počitku se sprehodimo po 
okrašenem mestu, do Štefanove cerkve, nakupovalne Kärntnerstrasse, po Grabnu in mimo 
židovske četrti, do ulice in trga Freyung, kjer se nahaja verjetno najprijetnejša božična 
tržnica mesta, predvsem z domačimi izdelki in brez prevelike gneče. 
S tipično dunajsko večerjo zaključimo dan. Nočitev. 
  

2. Dan: sreda, 11. december 
Po zajtrku obisk galerije Albertina, kjer so letos pripravili veliko 
razstavo »Albrecht Dürer«, Spektakularna predstavitev 
renesančnega genija. Številna dela  Albrechta Dürerja (1471–
1528) domujejo v Albertini, tokratna razstava pa je obogatena z 
dragocenimi deli iz številnih drugih držav. Na ogled bo več kot 200 
Dürerjevih risb, grafik in slik. V Albertini si lahko ogledate poleg 
stalne zbirke tudi razkošne sobane in občasne razstave. 
Informacije o le teh boste prejeli od vodnika. 
Sledi nekaj prostega časa za kosilo ali obisk eno od znamenitih kavarn. Že sprehod po 
okrašenem mestu skozi številne predbožične tržnice in bogato trgovsko ponudbo, nam bo 
pričaral prihajajoče praznike.  
Popoldan še ogled razstave Pierre Bonnard, Barve spomina, v Kunst Forumu Bank 
Austria, prve retrospektive v Avstriji,  posvečene temu skrivnostnemu slikarju. Osredotoča 



se na Bonnardovo zrelo delo, ki se začne leta 1909 po njegovem prvem obisku Azurne obale  
z njegovim globokim doživetjem Sredozemlja.  
Pozno popoldan povratek proti domu, kamor prispemo v poznih večernih urah.  
CENA: 219 € (199 € za Prijatelje NG)                                                                                                                                 

Cena vključuje: prevoz z udobnim turističnim avtobusom iz 
Ljubljane, cestne pristojbine in takse, strokovno vodstvo Narodne 
galerije, večerja s tremi hodi, namestitev in zajtrk v hotelu 4* v 
centru Dunaja, vodstvo turističnega vodnika in organizacijo 
ekskurzije. 

Vstopnine po programu: Dürer (Albertina): 11 €, Caravaggio & 
Bernini (KHM): 20 €, Pierre Bonnard (Kunstforum): 8,50 € 
Vstopnine poravnate vodniku na avtobusu. 

Rok prijave: do 28. oktobra, oziroma do zasedbe mest. 

Prijave: Maona Piran maona@maona.si  in Narodna galerija trgovina@ng-slo.si                            
tel: 012415418                                                                                                                   

Način plačila: ob prijavi. Lahko pa poravnate znesek v dveh obrokih: akontacija v znesku 
100 €, ostali znesek 14 dni pred odhodom. 

Odpovedni riziko: znaša 5 % od vrednosti potovanja  

Minimalno število potnikov: 45                                                                        

Splošna navodila in pogoji za turistične aranžmaje so sestavni del tega programa. 

Maona Piran, Cankarjevo nabrežje 7, tel: 05 6734520, GSM: 031 630 680, maona@maona.si   
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