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TURIZEM 
Bavarsko prestolnico ob reki Isar so domačini poimenovali »svetovno mesto s srcem«. Med 

nemškimi mesti najbolj priljubljeno za življenje, ne pusti ravnodušnega nobenega 

obiskovalca. Vabljeni v svet letal in avtomobilov… 

   

BAVARSKA IN SVET PROMETA 
LETALIŠČE – MAN FORUM – AUDI – BMW WELT – MESTO – GRAD 

NEUSCHWANSTEIN 

19. – 21. oktober 2018, 3 dni, avtobus 
 

1.dan: Celje – Kaprun - München 

Odhod avtobusa predvidoma ob 5:00 uri zjutraj iz Celja (zbor ob 4.50 uri pred Šolskim centrom 

Celje). Vožnja v smeri Ljubljane, mimo Beljaka, do Kapruna. 

Kaprun je najbolj poznan po ledeniku. A tam deluje tudi visokogorska hidro elektrarna. Obisk 

centra v dolini je mogoč vse leto, 1 ura - voden ogled in obisk. 

Pot naprej mimo Salzburga na Bavarsko. Bavarska slovi po močni avtomobilski industriji, med 

katerimi najpomembnejšo vlogo igrajo BMW, MAN, AUDI. Le kdo ne pozna »zapeljivih« 

lepotcev s cest? 

Na severnem koncu mesta München stoji močno bavarsko podjetje MAN, obisk njihovega 

sprejemnega centra, razstavnega prostora in voden ogled dela proizvodnje (obisk je mogoče med 

tednom). 

V neposredni bližini tovarne BMW stoji sodoben distribucijski center BMW Welt – zanimiv tako 

po svoji arhitekturi, kot po vsebini… Vedno, ko smo tu, nam zmanjka časa za obisk. Tokrat ga 

imamo dovolj. 

Le streljaj je do visokega olimpijskega stolpa, ko se s hitrim dvigalom povzpnemo nanj, imamo 

mesto in okolico kot na dlani. 

Zvečer namestitev v hostel v mestu ali okolici München, večerja in nočitev. 
 

2.dan: München – letališče – Ingolstadt - München 

Zajtrk. Na severni strani mesta je sodobno münchensko letališče, ki velja z več kot 30 tisoč 

sodelavci, za eno največjih podjetij v regiji. Spoznajmo letališko zakulisje. Že 7 krat po vrsti so 

dobili nagrado za eno najbolje urejenih letališč na svetu. Letno prepeljejo okoli 40 milijonov 

potnikov. Prava logistična mojstrovina. Voden avtobusni ogled po letališču. Obisk centra za 

obiskovalce, vzpon na razgledni hrib in ogled starih letal (obvezen je osebni dokument, saj 

bomo šli skozi pravo letališko kontrolo!!!). 

Nadaljujemo proti mestu Ingolstadt. Tu je doma Audi. V okviru tovarne deluje Audi Forum in 

muzej. Voden ogled njihove zbirke in čas za raziskovanje. 

Dan zaključimo v starem mestu Ingolstadt, ki leži ob reki Donavi. 

Popoldan povratek nazaj v mesto München in sprehod skozi stari del mesta. 

Večerja in  nočitev v hostlu. 
 

3.dan: München – tehnični muzej – grad Neuschwanstein – Celje 

Zajtrk v hostlu. V mestu se odpravimo do Tehničnega muzeja (Deutsches Museum). Ena 

največjih zbirk iz sveta tehnike je pred nami, kilometri muzejskih poti, zanimivih poskusov… 

Vedno odkrijemo kaj novega, zanimivega. Prav je, da si tudi tu vzamemo dovolj časa za 

raziskovanje. Po želji lahko namesto glavne zgradbe obiščemo dislocirano enoto – promet. 
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TURIZEM 
Opoldne pot iz bavarske prestolnice ob vznožje visokih Alp. Obiščemo najslikovitejši grad 

nekdanjega kralja Bavarske – Ludvika Bavarskega. Grad Neuschwanstein je pravi pravljični grad. 

Voden ogled skozi sobane in okolico. 

Pozno popoldne vožnja proti domu. Domov bomo prispeli v poznih večernih urah. 
 

CENA: 

- pri udeležbi 43 – 45 dijakov v avtobusu cca 210 € 

- pri udeležbi 39 – 42 dijakov v avtobusu cca 216 € 

- pri udeležbi 35 – 38 dijakov v avtobusu cca 230 € 
 

 

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz s turističnim avtobusom z vsemi cestninami, tunelninami 

in parkirninami, 2 x polpenzion v hostlu, oglede po programu z vstopnino na letališče (z vodenjem), 

razgledni stolp in ogled starih letal, MAN Forum ogled razstavnega centra s proizvodnjo, 

rezervacija in vstop v grad Neuschwanstein, tehnični muzej, Audi muzej z vodenjem, osnovno 

nezgodno zavarovanje, spremstvo potrebnega števila profesorjev (3 ali 4), organizacijo in vodenje 

ekskurzije, DDV po zakonu. 

 

Splošni pogoji so sestavni del programa. 

 

POZOR, za prehod meje in za ogled letališča je OBVEZNA OSEBNA IZKAZNICA ali 

POTNI LIST! 
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