
 

 

               

Mϋnchen – Vesoljski center, Tehniški muzejAlianz Arena  
  

  

 Datum: 15. – 17. 2. 2023 

 

Agencija: Uniturs 

 

Nosilec ekskurzije GJP: dr.Sonja Kitak 

 

 

Program  
  

  

 
1.dan: sreda, 15.02.2023: LJUBLJANA – MÜNCHEN – GARCHING - MÜNCHEN    

Odhod v jutranjih urah s parkirišča Dolgi most. Vožnja proti prestolnici Bavarske. Najprej si bomo ogledali mesto: četrt 

najstarejših pivnic, mogočno rezidenco z notranjimi dvorišči, Marienplatz s čudovito mestno hišo… Stachus s sodno 

palačo... stolnico Frauenkirche , ki je zaščitni znak mesta z zanimivima zvonikoma s čelado in tudi zasebno Asam cerkev, 

posvečeno Sv.Nepomuku, v bogatem pozno baročnem 

bavarskem stilu. Nekaj prostega časa za sprostitev. Po 

ogledu se bomo  
odpeljali na ogled izjemno moderno in interaktivno 

astronomsko zasnovanega VESOLJSKEGA  
ASTRONOMSKEGA CENTRA, ki omogoča raziskovanje, 

dotik, uporabo in izvajanje eksperimentov s pravimi 

astronomskimi artefakti. Tako, da dobimo občutek, kaj 

pomeni biti astronom, delati v znanosti in odkrivati skrivnosti 

vesolja. Spoznavali bomo Zemljo, Luno in Sonce ter vse 

ostale člane našega sončnega sistema. Popeljejo nas do 

zvezd... na Zemlji v puščavi Atacama ugotavljamo 

teleskopske lokacije in teleskope same. Globlje se potopimo 

v znanost z astronomskimi predmeti, naučimo se opazovati 

možnosti in tehnike potovanja v vesolje. Opazujemo celoten 

elektromagnetni spekter, mlečno pot, preteklost, sedanjost, 

prihodnost…. Vrhunec bo zagotovo ogled modernega 

PLANETARIJA.  
Povratek v mesto. Večerja v restavraciji v mestu. Nakar sledi vožnja v hotel. Nastanitev in prenočevanje.  
  
2.dan: četrtek, 16.02.2023: MÜNCHEN – ALLIANZ ARENA - MÜNCHEN  
Zajtrk. Čaka nas izredno bogat EGIPČANSKI MUZEJ, katerega bomo raziskovali z medijskim vodnikom. Vstopili bomo tudi v 

PINAKOTEKO MODERNE UMETNOSTI – hišo umetnosti, grafike, arhitekture in designa. Ta dan si bomo z nemškim 

strokovnjakom ogledali tudi MUZEJ TRANSPORTA.  

Prevzela nas bo ALLIANZ ARENA, zgrajena iz velikih blazin, 

ki se ob tekmah različno obarvajo. Pokukali bomo v notranjost, 

v slačilnice, vadbene prostore, umivalnico… posedeli na 

tribuni in se za trenutek počutili kot zvesti navijači kluba FC 

Bayern München, ki predstavlja tudi pomembno vlogo v 

gospodarstvu mesta. Povratek v mesto in prosto za večerjo. 

V kolikor bo čas dopuščal in v primeru lepega vremena vstop 

na Olimpijski stolp. Povratek v hotel. Prenočevanje.  
  
3.dan: petek, 17.02.2023: MÜNCHEN – LJUBLJANA  
Zajtrk. Seznanili se bomo z največjim tehniškim muzejem na 

svetu: DEUTSCHES MUSEUM (Tehniški muzej), v katerem 

si bomo z nemškim strokovnjakom podrobno ogledali 



oddelke najsodobnejših tehnologij z različnimi poskusi voden ogled oddelkov fizike bo še posebej zanimiv. Ta dan si 

bomo ogledali še MÜNCHENSKO REZIDENCO. Za zaključek naše ekskurzije prosti čas v mestu do odhoda proti domu, 

kamor bomo prispeli v poznih večernih urah.  
  

CENA:     273 € *   minimalno 45 dijakov  
  
V ceno, ki je izračunana ob minimalni udeležbi 45/40/35/30 dijakov na avtobus  je vključeno:  
- avtobusni prevoz na relacijah po programu z vključenim davkom za prevoze v tujini  
- nastanitev v hotelu na osnovi dveh nočitev z zajtrkom   
- ena večerja v restavraciji v Mϋnchnu  
- odlično slovensko vodenje  
- vstopnina in strokovno fizikalno vodenje tujega strokovnjaka v dveh skupinah v Deutsches Museum   
- vstopnina in strokovno vodenje tujega strokovnjaka v dveh skupinah v Muzeju transporta  
- vstopnina in ogled v Vesoljskem astronomskem centru  

- ogled egipčanskega muzeja z medijskim vodnikom  
- nezgodno zavarovanje potnikov Triglav  
- stroški organizacije in DDV  

   
Cena je izračunana 12.decembra 2022.    

  
Doplačila:   

- vstopnina v Allianz Areno – Stadion FC Bayern,   
- morebitna vstopnina na Olimpijski stolp  
- vse kar ni navedeno v rubriki vključeno v ceno   

  
* Cena za minimalno 40 dijakov na avtobus:   279 €  
* Cena za minimalno 35 dijakov na avtobus:   299 €  
* Cena za minimalno 30 dijakov na avtobus:   326 €  

  
SPLOŠNI POGOJI IN NAVODILA ZA POTOVANJE 

so sestavni del programa in so vam na voljo na 

naših spletnih straneh ali v agenciji !  

Za to potovanje veljajo splošni pogoji za strokovna 

potovanja in zaključene skupine.  
  

Opomba: Vrstni red ogledov bo določen s strani 
ustanov katere obiskujemo.   

  

                                

          

     
  

  

  

  

  

  

  

 

  

  
 

  


