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Vabimo vas v  

Frankfurt na knjižni sejem, v Heidelberg in Paussau 
 

 
 
 
 

 

Datum:  10. – 12. oktober 2014 (petek-nedelja) 
 
1. dan : MARIBOR – CHIEMSEE - FRANKFURT 
 
Odhod avtobusa iz Maribora ob 03.00 uri. Vožnja s postanki mimo Salzburga na Bavarsko v Nemčijo. Prihod v 
Prien am Chiemsee, kjer se vkrcamo na ladjo, s katero se popeljemo na otok Herrenchiemsee, kjer se nahaja 
istoimenski dvorec  kralja Ludvika II. Bavarskega. Prelepa palača je verna kopija tiste v Versailles-u v Franciji. 
Sledi notranji ogled. Po ogledu se vrnemo z ladjo v Prien in se vkrcamo na avtobus. Sledi vožnja proti Frankfurtu, 
kamor bomo prispeli v večernih urah. Nastanitev v hotelu. Večerja in nočitev. 
 
2. dan: FRANKFURT – KNJIŽNI SEJEM 
 
Zajtrk v hotelu in nato vožnja do sejmišča, kjer se v tem času odvija knjižni sejem Buchmesse 2014. Frankfurt v 
tem času postane svetovna prestolnica idej. Sejem obišče več kot 275000 obiskovalcev iz 100 držav ter več kot 
600 literarnih agentov. V popoldanskem času sledi ogled petega največjega mesta v Nemčiji, ki je bil dolga 
stoletja neuradna prestolnica Nemčije. Danes njegovo gospodarstvo temelji na treh stebrih: denarništvo, 
sejmarstvo in transport. Panoramski ogled mesta, ki je eno izmed treh evropskih mest z največjim številom 
nebotičnikov in sprehod skozi staro mestno jedro. Zvečer odhod v tipično restavracijo, kjer bomo imeli večerjo. 
Nočitev v hotelu.  
 
3. dan: FRANKFURT – HEIDELBERG – PASSAU - MARIBOR 
Po zajtrku v hotelu bomo zapustili Frankfurt in se odpeljali do Heidelberga, starega univerzitetnega središča. 
Univerza je bila ustanovljena leta 1386 in je s tem tretja najstarejša nemško govoreča univerza v Evropi za 
Prago in Dunajem. Grad, ki dominira nad mestom, je originalno grajen v renesančnem stilu in je obdan z lepo 
urejenim vrtom. Po želji si bomo ogledali nemški lekarniški muzej! Nekaj prostega časa in nato vožnja proti 
mestu Passau. Slikovito mesto Passau, ki leži ob reki Inn, Ilz in Donavi, je imelo od nekdaj zelo pomembno 
strateško vlogo. Sledi sprehod po starem mestnem jedru, ki stoji na polotoku med rekama. Pozno popoldne 
vožnja proti Sloveniji, kamor bomo prispeli v nočnih urah.  
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Cena:         248   EUR (pri 45  potnikih) 

 259    EUR (pri 40  potnikih) 
 273    EUR (pri 35  potnikih) 

 
Cena vključuje:  

- prevoz z visoko turističnim avtobusom po programu 
- cestnine in parkirnine po programu, nemški prevozni davek 
- nastanitev v hotelu 3* v okolici Frankfurta v dvoposteljnih sobah 
- 2 x nočitev z zajtrkom, 
- 1 x večerja v hotelu 
- 1 x večerja v tipični restavraciji 
- vožnja z ladjo na relaciji Prien – Herrenchiemsee – Prien 
- vstopnino za ogled gradu Herrenchiemsee 
- sejemsko vstopnico za Buchmesse 2014 
- vodenje vodnika z licenco GZS  
- stroške organizacije potovanja  
- nezgodno zavarovanje potnikov 
- ddv 
-  

 
Možna doplačila: 
- Vstopnina za ogled lekarniškega muzeja v Heidelbergu - 6 EUR po osebi 
- Zavarovanje rizika odpovedi: 10,65 EUR po osebi ob prijavi. 
- Enoposteljna soba 60,00 EUR po osebi 
 
Za potovanje je potrebna osebna izkaznica ali potni list! 
 
 
 
Ob prijavi poravnate prvi obrok 50 EUR, preostali znesek pa v štirih obrokih. 
 
Prijave sprejema Sabina Prevorčič do konca junija 2014 (med 7. in 13. uro tudi na tel: 02 23 52 100 ) 
  
 
Veselimo se skupnega druženja! 
 
 
IO DBM   
 
 
Splošni pogoji so sestavni del potovanja in so na voljo v agenciji EUROVAL turizem d.o.o. ali na spletni strani www.euroval.si 

 

mailto:anibas69@gmail.com
http://www.euroval.si/

