Salzburg in München
ekskurzija za dijake,
19. in 20. oktober 2018
Spoštovani dijaki!
Vabimo vas, da se nam pridružite na ekskurziji po Avstriji in Nemčiji. Za
vas smo pripravili dvodnevno naravoslovno obarvano ekskurzijo, na
kateri bomo z avtobusom obiskali evropski prestolnici Salzburg in
München, rudnike soli v bližini Salzburga ter živalski vrt in tehnični muzej
v Münchnu.
1. dan
Odhod avtobusa v jutranjih urah (predvidoma ob 05.30) izpred šole.
Vožnjo po slikoviti pokrajini bomo prekinili s kakšnim postankom za
oddih in osvežitev. V starem mestecu Hallein se bomo preoblekli v
zaščitne obleke in se z rudarskim vozičkom spustili globoko v podzemlje
rudnika soli. Vodniki nas bodo popeljali po obsežnem jamskem sistemu
in nam predstavili zgodovino, način pridobivanja in izreden pomen ter
nepredstavljivo bogastvo, ki ga je belo zlato prineslo Salzburškim
nadškofom. Zabaven je spust po rudniških drčah in plovba s splavom po
podzemnem slanem jezeru.
Po krajši vožnji bomo prispeli v romantično Mozartovo mesto Salzburg,
katerega staro jedro je na seznamu kulturne dediščine UNESCA. Ogled
znamenitosti, nekaj prostega časa za oddih, raziskovanje, prigrizek.
Vožnja proti Münchnu. Nastanitev. Večerja.
2. dan
Po zajtrku vožnja do živalskega vrta Hellabrun, ki je eden najlepših,
največjih in najbolj urejenih živalskih vrtov v Evropi in svetu.
Po obisku živalskega vrta se bomo sprehodili po starem mestnem jedru
Münchna. Čeprav je mesto najbrž najbolj znano po vsakoletnem
festivalu piva, se lahko pohvali s celo paleto vrhunskih ustanov, galerij in
muzejev, med katere zagotovo sodi Nemški tehnični muzej na otočku
reke Isar. Z avtobusom si bomo ogledali nekaj najpomembnejših mestnih
znamenitosti (osrednji trg, kraljevi trg z znamenito Ludvikovo cesto ob
katero so bavarska državna knjižnica, univerza, Pinakoteka) in se po
mestnem jedru tudi sprehodili. Po ogledu bogate mestne tržnice,
mestne hiše, stolnice ter renesančne cerkve sv. Mihaela sledi v samem
središču mesta – Marienplatz nekaj prostega časa.
Polni vtisov se bomo v poznih večernih urah vrnili v Ljubljano (med 23.00
in 24.00 uro).
Cena: 124 € pri najmanj 45 potnikih.
Cena vključuje:
prevoz z udobnim turističnim avtobusom po programu, cestnine,
tunelnine, parkirnine, vse zunanje oglede, vstopnino in voden ogled
rudnika soli v Halleinu, vstopnino v živalski vrt Hellabrunn, vstopnino za
Nemški tehnični muzej, 1 x namestitev z zajtrkom in večerjo v hotelu v
več posteljnih sobah, turistično takso, osnovno turistično zavarovanje,
spremstvo turističnega vodnika z licenco, pripravo, organizacijo in
izvedbo izleta.
ŽELIMO VAM PRIJETNO POTOVANJE IN OBLJUBLJAMO VELIKO
NEPOZABNIH TRENUTKOV!
Prijave sprejema Ida Tarman oziroma vaša učiteljica biologije.

