BAVARSKA in DACHAU – 2 dni
druženje taboriščnikov in njihovih svojcev
Odhod: 02. maj – 03. maj 2015 / z avtobusom
1. DAN / sobota / Slovenija – Rosenheim – Augsburg
Odhod ob 05. uri s PARKIRIŠČA izpred DVORANE TIVOLI v LJUBLJANI (možnost vstopa;
napovedati ob prijavi / KRANJ – BAUMAX PRIMSKOVO ob 05.30 uri, TRŽIČ – PETROL
DETELJICA ob 06. uri in JESENICE – PETROL na AVTOCESTI ob 06.30 uri). Vožnja z
vmesnimi postanki čez Avstrijo ter dalje po Bavarski do mesta ROSENHEIM. Sprehod med
mestnimi znamenitostmi in nekaj malega prostega časa. Pot nadaljujemo do čudovitega mesta
AUGSBURG, ki je tretje največje bavarsko mesto. Njegova bogata zgodovina sega daleč v
preteklost, ko je bil ustanovljen kot AUGUSTA VINDELICORUM. Nato je svoj vrh dosegel šele
okrog leta 1500 po zaslugi pomembne družine FUGGER, ki se je v tistem času ukvarjala z
bančništvom. Z njihovim prihodom je mesto postalo eno glavnih političnih in finančnih središč pozno
srednjeveške Evrope. Sprehod med mestnimi znamenitostmi. Ne pozabimo pokukati tudi v
legendarni FUGGEREI, ki slovi kot najstarejša socialna ustanova na svetu. Najemniki še danes
plačujejo stanarino določeno pred stoletji. Povratek proti kraju DACHAU, ki je eden najbolj žalostnih
opomnikov človeškega trpljenja v času vojne (po želji udeležba slovesnosti ob 17. uri). Vožnja
do kraja nastanitve. Sprehod. Večerja. Nočitev.
2. DAN / nedelja / Dachau – Oberammergau – Ettal – Slovenija
Po zajtrku povratek v kraj taborišča - DACHAU, kjer smo prisotni na slovesnostih in prisrčnem
srečanju preživelih in njihovih svojcev. Kosilo v organizaciji skupnosti. Sledi polaganje venca
pri obeležju na LAITENBERGU. Popoldne povratek proti domu skozi slikovito bavarsko
pokrajino do vasice OBERAMMERGAU, ki slovi po pasijonskih igrah, rezbarskih mojstrih ter
čudovito poslikanih hišah. Za konec dneva nas navduši ETTAL, ki slovi po odličnih zeliščnih
likerjih. Pokušina likerja pri lokalnem prodajalcu. Ogled cerkve benediktinskega samostana.
Vožnja z vmesnimi postanki proti Sloveniji. Na vrata svojih domov bomo polni vtisov potrkali v
poznih večernih urah.
*vrstni red ogledov se lahko spremeni

CENA: 135 eur / vse vključeno (najmanj 45 prijavljenih na avtobus)
Cena vključuje:
- avtobusni prevoz,
- eno nočitev s samopostrežnim zajtrkom v hotelu***/**** (dvoposteljna soba),
- eno večerjo v hotelu,
- pokušino likerja,
- vstopnino v FUGGEREI,
- vodstvo in organizacijo izleta.
DOPLAČILI (neobvezno):
- enoposteljna soba – 30 eur,
- zavarovanje vplačila v primeru odpovedi – 6 eur (v primeru bolezni).
Splošni pogoji so sestavni del programa.

PRIJAVE IN INFORMACIJE:
Turistična agencija / ZVEZDICA ZASPANKA
Slovenska cesta 54
SI - 1000 Ljubljana
Slovenija - Europa
Mobile: ++386 40 195 411
Tel.: 059 96 92 80 ali (01) 230 68 37
bozena@zvezdicazaspanka.si

