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MÜNCHEN    
ODHOD: 18. OKTOBER 2019  

 

1. dan: SLOVENSKA BISTRICA – MUNCHEN 
Odhod v zgodnjih urah. Avtobusno potovanje skozi Karavanški predor mimo Beljaka, Spittala in Salzburga v 
Nemčijo. Po prihodu v Bavarsko prestolnico sledi obisk Supernova planetarija in ogled projekcij vesolja. Po 
ogledu vožnja do olimpijskega mesta, prizorišča olimpijskih iger 1972 leta, kjer se boste lahko povzpeli na olimpijski 
stolp katerega je lep razgled na München in ogled BMW Welt, ki ni le münchenska turistična znamenitost, ampak 
s svojo arhitekturo, ki piše prihodnost, predstavlja tudi svojevrsten mejnik. Osrednji del kompleksa je namenjen 
prodaji po individualnih željah opremljenih vozil novim lastnikom. Interaktivni razstavni eksponati poleg ekskluzivnih 
predstavitev trenutnih serij avtomobilov in motornih koles nudijo tudi vpogled v raziskave, razvoj, oblikovanje in 
proizvodnjo avtomobilov. Popoldne sledi avtobusni ogled mesta: osrednji trg, kraljevi trg z znamenito Ludvikovo 
cesto, ob kateri se nahajata Bavarska državna knjižnica in Ludwik - Maksimiljanova univerza,.. Sprehod po 
mestnem središču na osrednji Marijin trg in ogled stare in nove mestne hiše z znamenitim »Glockenspill« 
stolpom.  Nastanitev, večerja in nočitev.   
 
2. dan: MUNCHEN  – SLOVENSKA BISTRICA   
Po zajtrku obisk slovitega Tehničnega muzeja, kjer je predstavljen celoten razvoj tehnike. Eksponati so razstavljeni 
tako v obliki maket kot v naravni velikosti. Veliko jih je v prerezu za nazornejši ogled delovanja posameznega 
stroja. V določene eksponate je možen tudi vstop (letalo, raketa, lokomotiva...), Sprehodili se boste po pravem 
rudniku in občudovali razvoj tehnike od začetka do računalniško vodenih naprav. Po ogledih odhod proti domu in 
prihod v Slovensko Bistrico v poznih večernih urah. 
 
 
CENA POTOVANJA PO OSEBI, min 45 dijakov:  139€ 
                                                      min 40 dijakov:  145€       
                                                      min 35 dijakov:  149€  
                                                      min 30 dijakov:  160€ 
 
.   
CENA VKLJUČUJE:   avtobusni prevoz,  
                                     strošek 2 voznikov, 
                                     cestne in ostale pristojbine,  
                                    1 nočitev z zajtrkom z nastanitvijo v več posteljnih sobah s kopalnico v hotelu 3* 
                                    1 večerja, 
                                     oglede po programu,  
                                     vstopnini v tehniški muzej in planetarij Supernova  (BMW Velt je brezplačen)  
                                     osnovno nezgodno zavarovanje,  
                                     stroške spremstva in organizacije potovanja, DDV. 
 

DOPLAČILO: vzpon na olimpijski stolp pribl. 5€ 
                       skupinsko zdravstveno zavarovanje z asistenco, kritje do 25.000€, min 9 oseb  8€ 
 

Vljudno prosimo, da imate s seboj spisek udeležencev izleta z rojstnimi datumi z žigom in podpisom šole zaradi 
uveljavitve nižjih cen vstopnin, upoštevanih v izračunu cene.  

SPLOŠNI POGOJI IN NAVODILA ZA TURISTIČNE ARANŽMAJE, ki so sestavni del programa in 
pogodbe/voucherja, so vam kot posebna tiskana priloga k programu na voljo na www.jazon-6.si 

 
                                                                                                                             Ljubljana, 27. avgust 2019 
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