MUNCHEN - TEHNIŠKI MUZEJ

Prestolnica Bavarske dežele - MUNCHEN je vedno bil zelo priljubljen cilj
slovenskih popotnikov in turistov. Mesto je zgrajeno ob reki Isar in njegovo staro
mestno jedro je resnično nekaj posebnega. Skozi mestna vrata vstopamo v najlepši
del mesta na Marijin trg, kjer je seveda tudi največ veleblagovnic in manjših
trgovin. Izkoristite našo ponudbo, oglejte si tudi staro mestno jedro ali pa
obiščite največji Tehniški muzej na svetu, kjer boste spoznavali razvoj tehnike
skozi stoletja.
Obiščete lahko Staro pinakoteko, ki je ena največjih galerij na svetu, lahko pa se
samo sprehajate po lepo urejenem mestu, ali pa uživate ob znamenitem Bavarskem
pivu. V vsakem primeru bo časa dovolj za vaše spoznavanje in raziskovanje mesta.

MESTNA HIŠA

PROGRAM ENODNEVNEGA IZLETA: avtobus
Odhod sodobnega avtobusa ob 05.00 uri. Vožnja preko mejnega prehoda Karavanke in nato po Turski AC
s krajšimi postanki mimo Salzburga do Munchna. Naš prihod v mesto je predviden ob 11.00 uri. Parkirali
bomo pred Tehniškim muzejem, nato pa se peš podali v staro mestno jedro. Po kratki predstavitvi mesta
in njegove zgodovine boste prosti vse do 18.00 ure, ko se bomo zbrali pri avtobusu in se vrnili nazaj proti
domu. V Ljubljani bomo predvidoma ob polnoči.
V program lahko vključimo ogled TEHNIŠKEGA MUZEJA, ki velja za največjega v Evropi. Obiskovalec
lahko spozna razvoj letalstva, ladjedelništva, elektotehnike, fizike, kemije.. Muzej premore več sto
maket in seveda tudi pravi premogovnik po katerem se sprehodimo. Obisk priporočamo srednjim šolam.

MARIJIN TRG

CENA:
39,00 € - pri udeležbi 45 - 48 potnikov
45,00 € - pri udeležbi 40 - 44 potnikov
49,00 € - pri udeležbi 35 - 39 potnikov
TEHNIŠKI MUZEJ

Cena vključuje najsodobnejši avtobusni prevoz, vse takse za ceste, tunele in parkiranja, DDV, stroške vodenja in agencije.
Strošek vstopnin in gostinskih storitev ni vključen v osnovno ceno
Priporočamo sklenitev dodatnega zdravstvenega zavarovanja z asistenco v tujini. .
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA so sestavni del ponudbe !
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