
 

Splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje družbe Kompas d. d. so sestavni del ponudbe 
oziroma programa ter pogodbe/voucherja in splošno dostopni na www.kompas.si 

 

Munchen • 2 dni 
 
DATUM ODHODA: 16.5.-17.5.2019 

MINIMALNO ŠT.POTNIKOV: 20 

 

 

 

 

1. dan: LJUBLJANA—MUNCHEN 

Odhod avtobusa ob 4.00 iz dogovorjenega mesta v Ljubljani in vožnja z vmesnimi postanki po 
avtocesti mimo Salzburga v smeri Bavarske prestolnice. Po prihodu v München udeležba na 
tiskarskem sejmu - sejem FESPA. Vožnja v hotel in prenočevanje. 
 

2. dan: MUNCHEN – LJUBLJANA 

Po zajtrku možnost obiska sejma ali ogled Munchna. Panoramski ogled mesta: staro 

mestno jedro z ostanki mestnih vrat, Kraljevi in Odeonski trg, Ludvikova in 

Maksimiljanova cesta, Ludvikova univerza, stara, nova in moderna Pinakoteka,... nekaj 

prostega časa. Sprehod po središču mesta z obiskom Marijinega trga s staro in veličastno 
novo mestno hišo, Mihaelsko cerkvijo, stolnico vse do Karlovih vrat. Nato vožnja do 
bližnjega Olimpijskega parka, sprehod po olimpijskem parku, ogled olimpijskega 

stadiona, kjer so leta 1972 potekale olimpijske igre. Oglede zaključite z  vzponom na 
Olimpijski stolp od koder se razprostira razgled na Munchen. Vožnja proti domu, prihod 

v poznih večernih urah. 
 

Cena na osebo: 

 

Polna cena za nečlane OZS: 129 € pri udeležbi najmanj 30 oseb,za člane OZS je le 62€   

Polna cena za nečlane OZS: 145 € pri udeležbi najmanj 25 oseb,za člane OZS je cena le 65€ 

Polna cena za nečlane OZS: 169 € pri udeležbi najmanj 20 oseb,za člane OZS je cena le 69€  

 

CENA VKLJUČUJE: prevoz s sodobnim turističnim avtobusom, cestnine in parkirnine po 
programu, 1 nočitev z zajtrkom v hotelu 3* v dvoposteljnih sobah v Münchnu, ogled po 

programu, slovensko vodenje, organizacijo potovanja in DDV.  

MOŽNA DOPLAČILA (ob prijavi): enoposteljna soba 20 €; Olimpijski stolp 9€ 

 

*OPOMBA: vstopnica za tiskarski sejem ni vključena v ceno. 
 

http://www.kompas.si/
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Program je pripravljen po pogojih na dan  13.2.2019 in velja do 22.2.2019. 

 

Rezervacije še niso narejene in bodo takoj po vaši pisni potrditvi, po poslanem seznamu 
potnikov in po plačani akontaciji. Vljudno prosimo za čimprejšnjo potrditev, da bomo lahko 
zagotovili vse storitve cene, ki so v ponudbi. Hvala za razumevanje.  

 

Dolžni smo Vas opozoriti, da v primeru Vaše potrditve stornacija aranžmaja brez stroškov ni 
možna (stroški so lahko tudi 100 %). V primeru potrditve Vam zato predlagamo, da ob prijavi 

vplačate odstopnino za primer odpovedi zaradi višje sile (nenadne bolezen, nezgode, smrti v 
ožji družini…), ki znaša 4,046 % celotne vrednosti aranžmaja. 
 

 

Program lahko še spremenimo, dopolnimo, radi bomo upoštevali Vaše želje. Veselimo se 
sodelovanja z Vami.  

 

 

Skladno z 900. členom Obligacijskega zakonika si pridržujemo pravico do zvišanja cene (če 
pride do sprememb v menjalnih valutnih tečajih ali do sprememb v cenikih prevoznikov) in 

skladno z 902. členom istega zakona pravico do odpovedi potovanja (če se za potovanje ne 
prijavi vsaj najmanjše število potnikov, potrebnih za izvedbo potovanja). 
 

 

Končno obvestilo o podrobnostih programa, ceni in točnem odhodu boste prejeli najkasneje 5 

dni pred odhodom. Če obvestila v omenjenem roku ne boste prejeli, se prosimo oglasite na 
prijavnem mestu, osebno ali po telefonu. 

 

 

Prisrčen pozdrav!                                                                          
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