
 
 

UI TURIZEM, Uršula Sreš s.p. 

vodenje – organizacija – animacija 

gsm: + 386 (0)31 633 455; e-mail: ursa@ui-turizem.com, web: www.ui-turizem.com 

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 
 ALLIANZ ARENA – BMW WELT – TEHNIČNI MUZEJ – MESTO 

ODHOD: sobota, 24. marec 2018 
Odhod predvidoma ob 3.30 zjutraj iz Celja (zbor ob 3.20 pred Šolskim centrom Celje). 

Vožnja v smeri Ljubljane, Salzburga do Münchna. 

Mesto je bilo nekaj let nazaj eno izmed desetih prizorišč svetovnega prvenstva v nogometu in 

ob tej priložnosti dobilo nov stadion imenovan Allianz Arena. Sprehodili se bomo po 

znamenitem igrišču in izvedeli skrivnosti gradnje in današnjega nogometnega utripa na njem. 

Voden ogled. (*potrjen ob 10.30 uri) 

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. 

V mestu se najprej odpravimo do Tehničnega muzeja. Ena največjih zbirk iz sveta tehnike je 

pred nami, kilometri muzejskih poti, zanimivih poskusov… 

Kratek sprehod do glavnega mestnega trga Mariaplatz, kjer na nas čaka mestna hiša z 

znamenito »igro zvonov«. Prosto za kosilo. 

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

 CENA 

pri udeležbi 43 – 45 dijakov v avtobusu 62 € 

pri udeležbi 40 – 42 dijakov v avtobusu 64 € 
               

 

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

tunelninami in parkirninami, oglede po programu z vstopnino v Allianz Areno (z vodenjem), 

vstop v tehnični muzej, osnovno nezgodno zavarovanje, spremstvo potrebnega števila 

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

Doplačilo po želji, ob prijavi: zavarovanje rizika odpovedi 4% od vrednosti aranžmaja 
 

Splošni pogoji so sestavni del programa. 

POZOR, 

za prehod meje je OBVEZNA VELJAVNA OSEBNA IZKAZNICA ali 

POTNI LIST! 
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