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TURIZEM 
Nemčija je dežela, kjer je tehnika zapisana z velikimi črkami. Veliko je po državi muzejev in krajev, ki nas popeljejo v 

preteklost tehnike in nam pokažejo kaj najnovejšega je v svetu. 
Spoznajmo nekaj slikovitih manjših mest zahodne Nemčije… 

SVET TEHNIKE 

    

Stuttgart – Speyer – Ulm – Kempten 
ODHOD: 3 dni / 20.-22.10.2016, avtobus 

1. dan, 20.10.2016, četrtek: Odhod predvidoma ob 2.00 uri zjutraj iz pred ŠC Celje (pred odhodom dijaki 
prejmejo obvestilo o odhodu). 
Vožnja v smeri Avstrije mimo Salzburga. Naprej mimo bavarske prestolnice München, v deželo Baden-
Württemberg. Mimo Augsburga in Ulma do mesta Stuttgat. Le kdo ne pozna srebrnega znaka podjetja 
Mercedes-Benz, ki ima svoj sedež prav v tem mestu. Ob obratu tovarne na obrobju mesta so pred nekaj leti 
postavili nov moderen muzej. V osmih nadstropjih nas od zgoraj navzdol popelje skozi zgodovino razvoja 
avtomobilizma in nam na ogled pokaže vse najboljše, kar ponujajo. Voden ogled muzeja. 
Sprehod skozi center mesta Stuttgart, čas za kosilo. 
Popoldne pot proti reki Ren in namestitev v enem od mnogih mladinskih hotelov ob poti. Skupna večerja in po 
želji sprehod po mestecu, kjer bomo nastanjeni. 
 

2. dan, 21.10.2016, petek: Zajtrk v hostlu. Celodnevni izlet ob reki Ren proti malemu mestu Speyer. Od leta 
1991 neposredno ob starem mestnem jedru deluje eden največjih tehničnih muzejev v Nemčiji. Spoznamo 
skrivnosti letalstva, avtomobilizma, železnic… V sklopu muzeja se nahaja najmodernejši kino v Nemčiji Imax 
Dome. Namesto ravnega platna poteka projekcija filmov na zaobljenem platnu. Cel dan bomo preživeli v muzeju, 
se naužili tehnike, se malo odpočili v kinu... Mnogo je točk, kjer bomo aktivno sodelovali. 
Za konec dneva še sprehod po mestecu in vrnitev v hostel. Večerja, nočitev. 
 

3. dan, 22.10.2016, sobota: Zajtrk v hostlu. Vračamo se proti domu. Postanek ob poti v mestu Ulm, kjer se 
tamkajšnja katedrala s 161,53 m ponaša z najvišjim cerkvenim zvonikom na svetu. Obenem je to tudi največja 
evangelistična cerkev v Nemčiji. Ogledamo si jo in se podamo na njen zvonik. Ogled in sprehod po mestnih ulicah 
okoli cerkve. Prav v srednjem veku je mesto bilo eno večjih trgovskih in prometnih središč. 
Na poti proti domu še zadnji ogled v mestu Kempten, pod bavarskimi Alpami, kjer je kratek čas (v letih 1553 – 
1561) služboval - župnikoval Primož Trubar in neuradno pisal, prevajal in tiskal slovenske knjige. V knjižnici 
cerkve Sv. Manga hranijo 5 originalnih tiskanih Trubarjevih del. Ogled cerkve s knjižnico.  
Slovo od Nemčije in pot proti domu. Prihod v poznih večernih urah. 
 

CENA  

pri 45 – 50 dijakih v avtobusu 200 € 

pri 41 – 44 dijakih v avtobusu 212 € 

pri 37 – 40 dijakih v avtobusu 223 € 

pri 33 – 36 dijakih v avtobusu 239 € 
 

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz s turističnim avtobusom, cestne pristojbine, vse oglede zunanjosti, 2 x 
polpenzion v mladinskem domu v enem od mest ob poti ob Renu (večerja, nočitev, zajtrk), oglede po programu z 
vsemi vstopninami, potrebno število spremljevalcev 1/15, osnovno nezgodno zavarovanje, Coris zavarovanje z 
asistenco, vodenje vodnika z licenco; organizacija izleta in DDV po zakonu. 
DOPLAČILO po želji ob prijavi: rizika odpovedi v primeru bolezni, nesreče 4% od cene aranžmaja; 1/1 soba cca 
25 € na osebo. 
Plačilo: Možnost plačila na 2 obroka (v oktobru in v novembru 2016) na osnovi prejete položnice na dom. 

Za pot slovenski državljani potrebujemo veljaven osebni dokument 
(osebno izkaznico ali potni list). 

Splošni pogoji so sestavni del programa. 


