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EKSKURZIJA V MÜNCHEN  
2 DNI Z AVTOBUSOM: od petka 24. 10. do sobote 25. 10. 2014 

 

1. DAN: LJUBLJANA – KARAVANKE – MÜNCHEN   |večerja 

Ob 5.45 uri se bomo zbrali pred gimnazijo, odhod avtobusa pa bo ob 6.00 uri. Vožnja preko mejnega prehoda Karavanke, 

mimo Salzburga do MÜNCHNA. Najprej se bomo podali na krajši ogled mestnih znamenitosti: Karlova vrata, cerkev 

svetega Mihaela, mestna katedrala Frauenkirche, Marijin trg s čudovito mestno hišo in rezidenco. Prosto v mestu za 

nakupe, kosilo ali individualne oglede. Sledil bo odhod v naravoslovno-tehniški muzej, ki velja za ponos glavnega mesta 

Bavarske, kot tudi Evrope, in sodi med največje na svetu. V njem so sistematično urejene zbirke s področja tehnologije, 

naravoslovja, tehnike in znanosti. Predlagamo, da si za ogled izberete tiste dele muzeja, ki vas posebej zanimajo; izbirate 

lahko med rudarstvom, fiziko, kemijo, farmacijo, astronomijo, kmetijstvom, tiskarstvom, računalništvom in glasbenimi 

instrumenti. Pozno popoldne bomo obiskali največji živalski vrt na Bavarskem, Hellabrunn. Pravega bavarskega vzdušja pa 

ni brez obiska ene izmed tradicionalnih muenchenskih pivnic, kamor se bomo odpravili na večerjo. Sledi odhod v hostel, 

nastanitev in prenočevanje.  

2. DAN: MÜNCHEN – DACHAU – KARAVANKE – LJUBLJANA  |zajtrk 

Po zajtrku v hostlu vožnja do mesta DACHAU ter sprehod do grajskega vrta. Sledil bo ogled enega najbolj črnih 

spomenikov nemške zgodovine, prvega koncentracijskega taborišča Dachau. Sprva (po imenovanju Adolfa Hitlerja za 

kanclerja) so bili tu zaprti politični ujetniki, nasprotniki režima, kasneje pa je Dachau služil kot model za ostala 

koncentracijska taborišča in prisilno delo. Popoldne vožnja do BMW Welta, kjer si bomo ogledali BMW muzej. Nekaj 

prostega časa. Za konec še vožnja do Allianz arene, domačega stadiona FC Bayern in ogled zunanjosti.  V popoldanskih 

urah se bomo poslovili od Bavarske in se mimo Salzburga ter preko Karavank vrnili v Ljubljano. Predviden prihod je v 

poznih večernih urah. 

CENA:  114 EUR    
 

CENA VKLJUČUJE:  

• avtobusni prevoz na relacijah po programu  

• 1 x nočitev z zajtrkom v hostlu v Münchnu; nastanitev v več-posteljnih sobah 

• večerja v pivnici v Münchnu (zrezek in krompir) 

• vstopnine: Tehnični muzej, živalski vrt, BMW muzej 

• vodenje in organizacija potovanja 

• nastanitev za 2 profesorja 

• zdravstveno zavarovanje CORIS z asistenco v tujini (4 EUR), nezgodno turistično zavarovanje potnikov in DDV 
 

DOPLAČILO: ni predvidenih doplačil, razen za dodatne oglede po želji ter dodatne obroke po izboru posameznika, riziko. 

CENA 114 EUR JE IZRAČUNANA NA MINIMALNO 45 PLAČANIH DIJAKOV. DODATNI IZRAČUN CENE NA 35 OSEB: 130 EUR 

DINAMIKA PLAČIL: Na osnovi izpolnjene PRIJAVNICE  prejmete UPN nalog za plačilo 1. OBROKA v višini 50 EUR  in riziko odpovedi 5 EUR, 

če se zanj odločite, do 25. 9. 2014. 2. OBROK v višini 40 EUR je plačljiv do 17. 10. 2014, 3. OBROK v višini 24 EUR (na 45 oseb) pa do 15. 11. 
2014. 
POTOVALNI DOKUMENT je veljavna osebna izkaznica ali potni list. PLAČILNO SREDSTVO  so evri, ki jih vzemite s seboj za vstopnine in za 

lastne potrebe (hrana, pijača, spominki). Primerno se obujte in oblecite. SPLOŠNI POGOJI JEREB d.o.o. so sestavni del programa. 
ORGANIZATOR je TA Jereb d.o.o. 


