MUNCHEN, SOLNI RUDNIK, ORLOVO GNEZDO
Munchen je kot prestolnica Bavarske s svojim starim mestnim jedrom vedno dobrodošel cilj
svetovnih popotnikov. Mi vam poleg ogledov nudimo še obisk največjega muzeja tehnike na svetu,
kjer si boste lahko ogledali razvoj tehnike od daljne zgodovine do danes na izjemno pregleden
način. Tu so razstavljena letala,rakete, ladje, rudniška oprema, različni laboratoriji in številne
makete ter pravi rudnik.
Drugi dan si bomo ogledali Solni rudnik v Berchtesgadnu in spoznali tudi "zlovešče" Orlovo gnezdo,
kjer je Hitler snoval svojo strahotno zgodovino. Tudi jezero Konigsee bomo spoznali in tako

PROGRAM DVODNEVNEGA IZLETA:

MUNCHEN - MESTNA HIŠA

1. DAN: Munchen
Odhod sodobnega avtobusa ob 05.00 uri. Vožnja preko mejnega prehoda Karavanke in po Turski AC mimo Salzburga do Munchna. Po našem prihodu v
mesto si bomo ogledali staro mestno jedro (Mestna vrata, stara in nova Mestna hiša, cerkev Sv. Mihaela...). Nekaj časa boste imeli tudi za nakupe in
počitek, popoldanski del dneva pa bomo izkoristili za obisk TEHNIŠKEGA MUZEJA, ki velja za največjega na svetu. Obisk je posebno doživetje, saj si
lahko v prerezu ogledujemo LETALA, RAKETE, HELIKOPTERJE, ZRAKOPLOVE, LADJE, PODMORNICO... Lahko se sprehodite po pravem rudniku,
ali pa obiščete katerega od laboratorijev. V stavbi je tudi odlična restavracija in tako boste lahko tu do odhoda v hotel, ki nas čaka v mestu, večerja v
restavraciji ali pivnici in nočitev.
2. DAN: Rudnik soli - Orlovo gnezdo
Po zajtrku se bomo odpravili proti Salzburgu in pri mestu Hallein prestopili ponovno na nemško stran. Postanek je namenjen za ogled RUDNIKA SOLI v
mestu Berchtesgaden. Tu se bomo oblekli v rudarska oblačila in se v spremstvu vodnikov spustili po lesenih toboganih globoko pod zemljo. Rudnik je
namreč spremenjen v muzej in je prava atrakcija za obiskovalce. Po vrnitvi na "površje" boste nekaj časa prosti, nato pa bomo nadaljevali vožnjo do
ORLOVEGA GNEZDA. Pred tem nas čaka seveda presedanje na lokalne avtobuse in vožnja po slikoviti gorski cesti do razgledne ploščadi z znamenitim
"GNEZDOM", kjer je Hitler v družbi svoje Eve snoval zlovešče načrte. Zadnji del dneva je namenjen vožnji z ladjo po jezeru Konigsee. Še vožnja do
doma, kamor bomo prispeli v poznih urah.

SOLNI RUDNIK

MUNCHEN

CENA:
109,00 € - pri udeležbi 45 - 48 potnikov
119,00 € - pri udeležbi 40 - 44 potnikov
139,00 € - pri udeležbi 35 - 39 potnikov

MUNCHEN

CENA vključuje: najsodobnejši prevoz z avtobusom (klima, video, hladilnik), vse takse za ceste in parkiranja, DDV, 1 x polpenzion
(večerja, nočitev in zajtrk) v hotelu 3*, stroške vodenja in agencije in osnovno nezgodno zavarovanje.
DOPLAČILO za vstopnino v Solni rudnik in Orlovo gnezdo približno 30,00 €,
PRIPOROČAMO sklenitev dodatnega zdravstvenega zavarovanja z asistenco v tujini in zavarovanje rizika odpovedi potovanja.
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA so sestavni del ponudbe.
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