MUNCHEN IN DACHAU, TOVARNA BMW IN BMW WELT
Ar: 20150226
1. DAN (21.10.2015): IDRIJA - MUNICH
Odhod iz AP Idrija ob 3.00 uri in nadaljevanje vožnje mimo Beljaka in Salzburga proti Bavarski v Munchen. Vožnja do Nemškega
tehniškega muzeja na otočku reke Isar, ki je s svojimi 55.000 m2 eden največjih naravoslovno tehničnih muzejev na svetu.
Sistematično urejene zbirke obsegajo področja od tehnike do pomembnih področij naravoslovja (od rudarstva do astrofizike). Poleg
zgodovinskih originalnih unikatov kot so – prvi avtomobil, magdeburška polkrogla ali prvi Dieslov motor. Ogled. Nato se bomo zapeljali v
Hellabrunn, kjer bomo obiskali živalski vrt , ki je eden največjih, najlepših in najbolj urerejenih vrtov na svetu. Sledi vožnja v v Munich in
panoramski ogled te bogate in moderne metropole, v katerih je sedež številnih svetovno znanih podjetij.. Zapeljali se zapeljali do palače
in muzeja avtomobilskega giganta BMW in si ogledali salon BMW Welt. (Vstopnina v BMW muzeja za doplačilo). Nato bo sledil sprehod
po mestnem središču do glavnega trga Marienplatz z mestno hišo, stolnico in Univerzi ter dalje mimo znamenitega Residenza, ki je bil
stoletja sedež bavarskih vladarjev. Sledi vožnja do pivnice v Munchnu, kjer bomo imeli večerjo. Vožnja do hotela, nastanitev v hotelu in
nočitev.
2. DAN (22.10.2015): MUCHEN- DINDOLFING-DACHAU- IDRIJA
Po zajtrku se bomo odpeljali do Dingolfinga, kjer bomo obiskali tovarno avtomobilskega giganta
BMW, ki je največja tovarna omenjenega proizvajalca. Po ogledu tovarne, se bomo zapeljali v
Dachau. Ogledali si bomo zlognasno nacistično koncetracijsko taborišče iz II. Svetovne vojne
Dachau. Zgradili so ga marca 1933 in je bil prvo taborišče, ki ga je postavila nacistična Nemčija, zato
je služil tudi kot vzor ostalim. V njem je bilo, v času nacizma zaprtih okoli 200.000 ljudi iz 30 držav.
Sprehodili se bomo skozi taborišče in spoznali v kakšnih razmerah so bili ljudje zaprti ter kakšna
grozodejstva so doživljali. Sledi povratek proti domu, kamor bomo prispeli v poznih večernih urah.
CENA ARANŽMAJA NA OSEBO:
89,87 EUR ( minimalno 90. plačanih potnikov na avtobusu)
91,41 EUR ( minimalno 85. plačanih potnikov na avtobusu)
93,47 EUR ( minimalno 80. plačanih potnikov na avtobusu)
94,49 EUR ( minimalno 75. plačanih potnikov na avtobusu)
KONČNA CENA EKSKURZIJE NA OSEBO skupaj s stroški potovanja:
147,51 EUR
Vrstni red ogledov se lahko spremeni glede na potrditve ogledov v tovarni BMW v Dingolfingu
Cena vključuje:
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Zunanje oglede po programu
Ogled koncetracijskega taborišča Dachau
Vstopnino v tehniški muzej v Munchnu
Vstopnino in ogled živalskega vrta v Hellabrunnu
Nočitev z zajtrkom v hotelu v okolici Munchna v dvoposteljnih in triposteljnih sobah
Večerjo v pivnici
Stroške treh spremljevalcev na vsakem avtobusu (49.ali 51 sedežni)
Strošek vodenja in organizacije potovanja
Zavarovanje rizika odpovedi zaradi bolezni ali smrti
Avrigo d.d.
Kidričeva 20
5000 Nova Gorica

Izleti in potovanja:
Izdelava potovalnih aranžmajev:
05-3303120, 3303124
Informacije in prijave: 05-3303121, 3303123

Letalske vozovnice
Informacije in rezervacije:
05-3303122

Šaltersko posredovanje:
Informacije in rezervacije:
05-3303122, 05-3303121

Cena ne vključuje:
■

Pijače pri večerji

Potovalni dokumenti:
■

Osebna izkaznica

Prijave sprejema potovalna agencija AVRIGOTOURS Nova Gorica (05-3303121, 05-3303122). Agencija si skladno z 900. členom Obligacijskega zakonika pridržuje pravico do spremembe
cene v kolikor pride do sprememb v menjalnih valutnih tečajih ali do sprememb v cenikih prevoznikov, in skladno z 902. členom istega zakonika pravico do odpovedi izleta ali potovanja (če se
ne prijavi vsaj najmanjše število potnikov, potrebnih za izvedbo programa). Pridržujemo si pravico spremembe poteka programa v skladu z realnimi možnostmi, ne da bi bila pri tem okrnjena
vsebina programa. Ob prijavi potnik vplača 30% are, preostali del pa v roku 14 dni pred odhodom v kolikor ni drugače določeno. Vrstni red prijave je obenem številka sedeža v avtobusu.
Telefonska najava se ne obravnava kot prijava na izlet ali potovanje ampak kot informativni vpis brez zagotovljenega vrstnega reda. Zavarovanje za tveganje odpovedi zaradi bolezni je
mogoče skleniti najkasneje teden dni pred odhodom vendar skladno s splošnimi pogoji za zavarovanje rizika odpovedi turističnega potovanja. Znesek zavarovanja tveganja odpovedi
potovanja ali izleta zaradi bolezni je določen skladno s pogoji zavarovalnice in znaša 2,6625 % od vrednosti celotnega aranžmaja, vendar najmanj 6,39 EUR/prijavnico. Natančen znesek
zavarovalne premije je naveden na zavarovalni polici, ki jo zavarovanec prejme ob sklenitvi zavarovanja rizika odpovedi turističnega potovanja. Odhod potovanja ali izleta se potrdi v primeru
najnižjega navedenega števila prijavljenih udeležencev po ceni ki je specificirana. Potnik prejme vse potrebne dodatne podatke, ki niso navedeni v programu ali na potrdilu o potovanju, kot
navedbo imena hotela ipd. v obvestilu o potovanju. Za morebitno izgubljeno ali poškodovano prtljago organizator oz. prevoznik ne prevzema nikakršne odgovornosti. Potnik mora nepravilnosti
oziroma pomanjkljivosti sporočiti na kraju samem, Avrigovemu vodniku, neposrednemu izvajalcu storitev, predstavniku oziroma pooblaščeni lokalni agenciji. V primeru, da bi bila po vsebini
sodeč reklamacija lahko rešena na kraju samem (na primer pomanjkljiva čistoča sobe, oprema, lega sobe ipd.), potnik pa ni grajal napake na kraju samem in o nepravilnosti ni obvestil zgoraj
navedenih oseb, se šteje, da se je potnik strinjal s tako opravljeno storitvijo. Splošni pogoji so sestavni del programa. Pri enodnevnih izletih program velja kot končno obvestilo o potovanju.
Cene fakultativnih vstopnin so informativne narave in velja cenik vstopnin veljaven na dan ogleda.
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