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OBVESTILO O POTOVANJU:  ZGODOVINSKA EKSKURZIJA: 

BAVARSKA IN ŠVICA 
 

Le še nekaj dni nas loči od odhoda na Bavarsko. S tem obvestilom vam posredujemo še zadnje 

informacije in napotke, brez katerih skorajda ne morete na pot. 

 

ODHOD AVTOBUSA: 23.3.1017 ob 02:30 zjutraj izpred Gimnazije Celje Center 

PREVOZNIK: MIBUS 

VODNIK: ROK NOVAK, gsm +386 51 306 457  
 
Odhod avtobusa v zgodnjih jutranjih urah in vožnja v smeri Ljubljane, Beljaka, Salzburga do Priena ob Kimskem 
jezeru. Z ladjico se odpeljemo do otoka Herreninsel, na katerem si ogledamo grad Herrenchiemsee, enega izmed 
mogočnih gradov Ludvika II. Bavarskega. Po ogledu nadaljujemo z vožnjo v Dachau za voden ogled spominskega 
parka koncentracijskega taborišča Dachau. Vožnja v Freising (Brižinj), mesto, ki je tesno povezano s prvimi stoletji 
krščanstva na naših tleh. Prav tu so bili v 19. stoletju najdeni prvi zapisi v slovenskem jeziku, Brižinski spomeniki. 
Ogled mesta s stolnico Marijinega rojstva in Sv. Korbinijana. Vožnja v hotel v okolici, namestitev, večerja, 
prenočevanje. 

 

HOTEL IBIS AUGSBURG HAUPTBAHNHOF, Halderstrasse 25 · 86150 Augsburg 

Po zajtrku se odpravimo v Rothenburg, ki je le eno izmed številnih srednjeveških mest ob najbolj obiskani nemški 
tematski poti – Romantični cesti. Romantična cesta je sicer dolga kar 350 km, in povezuje kraje med mestoma 
Fussen na jugu in Wurzburg na severu. Rothenburg je zgodovinsko povezan celo s Slovenijo. V mestu je namreč 
nekaj let služboval Primož Trubar. Nanj spominjajo lični prospekti o mestu v prostorih turističnega 
informacijskega središča, izdani pa so tudi v slovenščini. Ogled »Trubarjeve« Cerkve Sv. Duha, v kateri je služboval 
prav v času, ko je napisal Abecednik in Katekizem. V mestu obiščemo še Muzej kriminala in srednjeveških mučilnih 
naprav. Nadaljevanje poti v Tübingen kjer sta bili po dolgoletnih domnevah leta 1550 natisnjeni prvi slovenski 
knjigi – to označuje spominska tabla na hiši tiskarja Ulricha Morharta. Na filozofski fakulteti v Tübingenu 
poučujejo slovenski jezik. V mestu stoji cerkev S. Gale in po Trubarju imenovan farni dom. Vožnja v hotel, večerja, 
prenočevanje.  

 

HOTEL IBIS STYLES TÜBINGEN, Friedrichstraße 20 · 72072 Tübingen 

Po zajtrku nas bo pot vodila proti jugu mimo Schaffhausen-a do Renskih slapov, ki so najširši slapovi v Evropi s 
širino 150m in višino 23m. Nad slapovi kraljuje grad Laufen, ogledamo si njegovo 1000 letno zgodbo, ki je tesno 
povezana s slapovi. Vožnja proti Bodenskem jezeru. Na otoku Reichenau si ogledamo benediktinski samostan. 
Do otoka se bomo peljali po nasipu iz leta 1838. Sledi ogled Kontance, univerzitetnega mesta na obali jezera, 
znanega po koncilu v Konstanci oz. Konstanškem vesoljnem cerkvenem zboru, ki je potekal od 5. 
novembra 1414 - 22. aprila 1418. Zbora se je ob strani moža kralja Sigismunda udeležila tudi Barbara Celjska, na 
koncilu pa sta bila prisotna tudi Herman II. Celjski in njegov sin Friderik II. Celjski. Pomikamo se ob obali jezera še 
za ogled mesta St. Gallen in avstrijskega Bregenza. Vožnja v hotel, večerja, prenočevanje. 

 

HOTEL IBIS BREGENZ, St. Anna Strasse 11 · 6900 Bregenz 

Po zajtrku se odpravimo na pot proti Sloveniji. Postanek za oglede Innsbrucka, glavnega mesta avstrijske zvezne 
dežele Tirolske ob reki Inn. Od leta 1669 je tudi univerzitetno mesto. Mesto je znano tudi kot zimsko športno  
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središče, saj je kar dvakrat gostilo zimske olimpijske igre.  Na sprehodu po mestu so nanizani spomeniki iz 
gotike, baroka in renesanse, zato se zdi, kot bi čas zavrteli nazaj. Med znamenitostmi je na prvem mestu Zlata  
strešica (Goldenes Dachl), ne prav velik, a čisto posebni in neverjetno razpoznavni znak Innsbrucka. Gre za 
streho, pokrito s 2.657 pozlačenimi bakrenimi opekami, ki je bila narejena za cesarja Maksimilijana I., da je 
lahko z balkona pod streho opazoval in užival v dogodkih, ki so se odvijali na trgu pred njim. Po ogledu mesta 
sledi vožnjam proti domu z vmesnimi postanki in predvidenim povratkom v poznih večernih urah.  
 
CENA VKLJUČUJE: Prevoz po programu s turističnim avtobusom, Namestitev po programu – 3 x polpenzion v 
hotelih 3* (več-posteljne sobe), Vožnja z ladjico na Herreninsel z ogledom gradu, Vstopnina v Kriminalmuseum 
v Rothenburgu, Ogled Renskih slapov z razgledne ploščadi in ogled Historame – zgodba gradu Laufen, Voden 
ogled spominskega parka Dachau, Strokovno vodenje, organizacija, ddv, Zunanji ogledi po programu, 
Spominska majica s potiskom, Strošek spremljevalcev 1/15 dijakov 

 
Pridržujemo si pravico do prilagoditve vrstnega reda ogledov v skladu z razpoložljivostjo. 

 

Nekaj drugih napotkov za potovanje: 
 Za potovanje potrebujete veljavni osebni dokument (potni list ali osebno izkaznico). Prosimo 

preverite veljavnost pred odhodom 

 Nemčija  je v monetarnem euro območju, valuta je € 

 Švica  - valuta švicarski frank CHF, 1€ = ca. 1.07 CHF 

 Obutev naj bo udobna in uhojena (ne novih čevljev!) ter primerna za vremenske razmere.  

 Iz EU kličete v Slovenijo 00386, omrežna skupina brez ničle, številka.   

 Za klice in pošiljanje SMS sporočil velja enotna EURO tarifa – Nemčija, Švica – obračun po 

cenikih mobilnih operaterjev – 3.države! 

 V primeru kakršnih koli zdravstvenih težav in zahtev potnika nam to obvezno sporočite pred 

potovanjem. 

 Potnik mora dosledno upoštevati navodila vodnika in spremljevalcev in se ne sme oddaljevati 

od skupine, razen kadar ima prosto na primernem in varnem mestu. Prav tako naj pazi na svoje 

osebne predmete. Alkohol in uporaba kakršnihkoli drog sta pri mladoletnikih strogo 

prepovedana. Kršitev bo ustrezno sankcionirana s strani institucije. Prav tako so potniki 

finančno in kazensko odgovorni za morebitne namerne poškodbe stvari na poti in v hotelu. 

 

Veleposlaništvo Republike Slovenije 

Hausvogteiplatz 3-4 

D-10117 Berlin 

Nemčija 

T: (+) 49 30 206 145 0 

 

Veleposlaništvo Republike Slovenije 

Schwanengasse 9/II 

3011 Bern 

Švica 

T: (+) 41 31 310 90 00 

SLO: (01) 478 6580 
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Vremenska napoved (okvirno): za vaše obdobje potovanja je predvideno pretežno oblačno vreme s 

padavinami in temperaturami čez dan okrog 10°C. Svetujemo udobno, nepremočljivo obutev in topla, 

zračna, večplastna oblačila, primerna vremenskem obdobju. 

 

Posebna opozorila: mesta, ki jih boste na potovanju obiskali veljajo za varna, vendar previdnost, kot v 

vsakem večjem mestu, vsekakor ni odveč. Svetujemo, da denarnice ne nosite na vidnejših mestih, prav 

tako pazite na torbice. 

Še enkrat Vas opozarjamo, da pred začetkom potovanja PREVERITE VELJAVNOST OSEBNEGA  

DOKUMENTA in seveda - NE POZABITE GA DOMA! 
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