
MÜNCHEN – BAVARSKA PRESTOLNICA 
Predviden odhod: 6. ali 8. maj 2022 

1. DAN: SLOVENIJA -  MÜNCHEN

Večerja, nočitev 
Odhod avtobusa v jutranjih urah iz Ljubljane in vožnja do bavarske prestolnice - Münchna. Prvi 

foto postanek pri nogometnem stadionu Allianz arena, sedežu enega kluba FC Bayern. Naprej se 

bomo odpravili v tovarno avtomobilov BMW in si skupaj z vodnikom ogledali proizvodnjo 

avtomobilov. BMW je znan kot eden najuspešnejših izdelovalcev avtomobilov. Začetek 

proizvodnje sega v leto 1913, ko je Karl Friedrich Rapp, znani in uspešni inženir v nemški letalski 

družbi, v Münchnu ustanovil lastno podjetje.  Po ogledu se bomo zapeljali do olimpijskega 

mesta. Po želji in doplačilu se lahko povzpnete na olimpijski stolp. Po predstavitvi odhod v 

center mesta in avtobusni ogled najpomembnejših mestnih znamenitosti: osrednji trg, kraljevi 

trg z znamenito Ludvikovo cesto, ob kateri so Bavarska državna knjižnica, Ludwik - 

Maksimiljanova univerza, Pinakoteka. Krajši sprehod po mestu, mimo bogate mestne tržnice 

Viktualienmarkt, renesančne cerkve sv. Mihaela, kjer so grobnice Wittelsbachov, stolnice. Nekaj 

prostega časa  v srcu mesta  - Marienplatzu. Pozno popoldan nastanitev v hotelu ali 

mladinskem hotelu, večerja, nočitev.  

2. DAN: MÜNCHEN – TEHNIČNI MUZEJ  - SLOVENIJA
Zajtrk, nočitev 
Dan bomo pričeli z ogledom  enega izmed najboljših tehničnih muzejev na svetu in si širili 
svoja obzorja. Po ogledu bo sledila vožnja v Salzburg, kjer si bomo ogledali mestne znamenitosti. 
Obiskali bomo Mozartov trg s spomenikom slavnega skladatelja, se sprehodili mimo stolnice in 
Mozartove rojstne hiše … Sledil bo prosti čas za sprehode po mestu ali za vzpon na mogočno 
trdnjavo Festung. Povratek domov. 



CENA (na osebo):   158€ min 45 plačnikov na 51 sedežnem avtobusu, 
164€ min 40 plačnikov na 51 sedežnem avtobusu, 
127€ min 35 plačnikov na 51 sedežnem avtobusu. 

* Cena vključuje eno prosto mesto za profesorja/spremljevalca na vsakih 15 dijakov.
CENA VKLJUČUJE: 

• avtobusni prevoz

• cestne in ostale pristojbine,

• 1 x polpenzion v večposteljnih sobah v mladinskem hotelu v Münchnu,

• Vstopnino v tehnični muzej,

• Ogled zunanjosti v Salzburgu

• zunanje oglede po programu,

• spremstvo in organizacijo potovanja.

DOPLAČILA PO ŽELJI OB PRIJAVI: dodatno zdravstveno zavarovanje: 5€, riziko odpovedi 6€, 

enoposteljna soba 50€.  

MOŽNA DOPLAČILA NA POTI: vstopnina na olimpijski stolp: 5€ 

POMEMBNO: 
Ponudba je informativnega značaja in velja do zasedenosti vsebin ponujenih v ponudbi. V 
primeru zasedenosti katere izmed vsebin ponujenih v programu, vam bomo z veseljem 
predlagali najboljšo možno alternativo. Vse potrebne rezervacije bodo narejene ob potrditvi 
ponudbe in izbranega datuma odhoda ter ob plačilu akontacije. 

http://www.palma.si/

