TURIZEM
IFAT SEJEM - MÜNCHEN
odhod 03. junij 2016
1. dan – petek 03. junij 2016
Odhod avtobusa ob 4. uri iz LJUBLJANE. Z
udobnim turističnim avtobusom se bomo popeljali
skozi Karavanški predor in s krajšimi vmesnimi
postanki po »turski avtocesti« mimo Salzburga in
Chiemskega jezera v MÜNCHEN. Ob prihodu v
bavarsko prestolnico obisk sejma IFAT –
vodilnega strokovnega sejma za inovacije in
novosti na področju ravnanja z vodo, odpadnimi
vodami, odpadki in reciklažo. Po obisku sejma se
bomo zapeljali v mestno središče, kjer bomo
večerjali v tipični bavarski pivnici. Sledi vožnja do
hotela, namestitev in nočitev.

cena:

213,00 eur

2. dan – sobota 04. junij 2016
Po zajtrku vožnja v center mesta, kjer si bomo
eni vzeli čas za raziskovanje mesta, drugi pa
bomo obiskali enega največjih tehničnih muzejev
znanosti in tehnologije na svetu – DEUTSCHES
MUSEUM, kjer je na površini 40.000 m2.
razstavljenih več kot 15.000 eksponatov. Tehnični
muzej je največji muzej v Münchnu in eden
največjih tehničnih muzejev na svetu. Spremljali
bomo razvoj posameznih tehničnih dosežkov vse
od začetkov, pa do najnovejših pridobitev in
odkritij. Muzej je v neposredni bližini mestnega
središča, tako da si bomo po obisku muzeja vzeli
še nekaj prostega časa za individualne oglede,
kosilo in podobno. Popoldan ob 16. uri odhod ter
vožnja proti domu, kamor bomo prispeli v poznih
večernih urah.

(pri vsaj 40 udeležencih izleta)

V ceno je vključeno:
 prevoz z udobnim turističnim avtobusom
 cestnine, parkirnine in druge cestne pristojbine
 vstopnica za obisk sejma IFAT
 večerja v tipični bavarski pivnici
 nočitev z zajtrkom v hotelu 3* v dvoposteljnih sobah
 spremljanje turističnega vodnika z licenco
 osnovno nezgodno zavarovanje in organizacija potovanja
Možno doplačilo ob prijavi:
 namestitev v enoposteljni sobi: 35 eur/osebo
Možno doplačilo na poti:
 vstopnica za Tehnični muzej 7 eur/osebo (minimalno 20 udeležencev), oziroma 11 eur/osebo
Podrobnejše informacije in prijave na:

WWW.PLANART-TURIZEM.COM

planart.turizem@gmail.com

031-307-713
Organizator potovanja:
PLANART TURIZEM, Dejan Planko s.p., Cesta Dolenjskega odreda 11a, 1294 Višnja Gora
PLANART Dejan Planko s.p., Cesta Dolenjskega odreda 11a, 1294 Višnja Gora
licenca turističnih vodnikov: TV0219
licenca za organiziranje potovanj: 1646  licenca za prodajo potovanj: 1647

