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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. 

   

MŰNCHEN 2 DNI 
 LETALIŠČE – BMW WELT – TOVARNA AVTOMOBILOV – 

MESTNO JEDRO 

ODHOD: petek - sobota, 31. 3. - 1. 4. 2023 
Petek, 31. 3. 2023: Celje - Muenchen 

Odhod avtobusa predvidoma ob 4:00 uri zjutraj iz Celja (oz. glede na uro prvega ogleda). 

Vožnja v smeri Salzburga do Münchna. 

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!!!). 

Bavarska prestolnica slovi po močni avtomobilski industriji, med katerimi najpomembnejšo 

vlogo igra BMW podjetje. Le kdo ne pozna »zapeljivih« lepotcev s cest? V neposredni bližini 

tovarne stoji sodoben distribucijski center BMW Welt – zanimiv tako po svoji arhitekturi, kot 

po vsebini… Čas za obisk. 

Po želji vzpon na Olimpijski stolp (doplačilo na poti, če bo stolp še odprt, napovedujejo 

obnovo), kjer z višine 190 m opazujemo okolico. 

Popoldan vstopimo v MAN ali BMW tovarno (glede na prosti termin, ki so na voljo po 

1.1.2023). Ogled dela proizvodnje s predstavitvijo. 

Pot do hostla v mestu, čas za namestitev in osvežitev. Večerja v hostlu. 

Pot s podzemno železnico v center mesta dežele Bavarske. 
 

Sobota, 1. 4. 2023: Muenchen – Celje 

Po zajtrku pot v center mesta, ki ga tokrat spoznamo ob vodenem ogledu. Najprej postanek pri 

gradu Nymphenburg, ki sodi med lepše baročne gradove v deželi. Zunanji ogled. 

Za konec raziskovanja sprehod do glavnega mestnega trga Mariaplatz, kjer na nas čaka 

mestna hiša z znamenito »igro zvonov«. Prosto za samostojno kosilo v mestu, kjer je zanimiva 

tržnica, palače, cerkev…. 

Vožnja proti domu. V Celje bomo prispeli v poznih večernih urah. 

*Vrstni red ogledov se lahko spremeni. 
 

 CENA 

pri udeležbi 41 – 45 dijakov v avtobusu 168 € 

pri udeležbi 35 – 40 dijakov v avtobusu 183 € 
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CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz s turističnim avtobusom z vsemi cestninami, 

tunelninami in parkirninami, oglede po programu z vstopnino na letališče (z vodenjem), obisk 

ene od tovarn (MAN ali BMW), vse oglede po programu, 1 x polpenzion v mestu v hostlu, 2 x 

metro vožnja za zvečer, osnovno nezgodno zavarovanje, spremstvo potrebnega števila 

profesorjev 1/15, organizacijo in vodenje ekskurzije, DDV. 

 

Doplačilo po želji: vstop na olimpijski stolp za mlajše od 16 let 8 €, za skupino vsaj 15 

potnikov 8 € / osebo, ob prijavi: zavarovanje rizika odpovedi 5% od vrednosti aranžmaja. 
 

Splošni pogoji so sestavni del programa. 

Celje, 27. 9. 2022 

POZOR, 

za prehod meje je OBVEZNA VELJAVNA OSEBNA IZKAZNICA ali POTNI LIST! 
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