
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

EUROVAL TURIZEM d.o.o., Ulica heroja Bračiča 6, 2000 Maribor 

 Tel.: 00386 2 234 90 90  Fax: 00386 2 234 90 92  El. pošta: info@euroval.si  www.euroval.si 

Strokovna ekskurzija OZS v Nemčijo 

21. – 22.03.2019 

MÜNCHEN - GOSHEIM – TUEBINGEN           

                                                                     

 

Vabimo vas na strokovno ekskurzijo z ogledom podjetja HERMLE AG v 

Gosheimu. Proizvodni program in več o podjetju si lahko preberete na: 

https://www.hermlemachine.com/en/hermle_ag/the_company, lahko si tudi ogledate film o 

podjetju na https://www.hermlemachine.com/en/hermle_ag/tour_of_the_company. V času 
ekskurzije bomo obiskali tudi zanimivi mesti Nemčije, ki se ponašata z bogato 
kulturno in zgodovinsko dediščino: München in Tuebingen. 

 

Odhod: 21. marec 2019 (zgodnje jutranje ure)  

Program: 

 

1. dan, MARIBOR (Obrtna zbornica Maribor) – CELJE (dvorana Zlatorog)  -  

LJUBLJANA (parkirišče Atlantis BTC) – AVSTRIJA – München - DONAUESCHINGEN 

Zbor potnikov v Mariboru, odhod izpred Obrtne zbornice ob 02.00 uri in vožnja do Celja, 
odhod izpred dvorane Zlatorog ob 03.00 uri in v Ljubljani ob 04.00 uri na parkirišču 
Atlantisa BTC, kjer bodo vstopili preostali potniki ekskurzije. Nočna vožnja preko Avstrije 
do Nemčije  v mesto München, prestolnico Bavarske zvezne dežele. Najprej se napotimo 
na ogled BMW Welta, sveta, ki nam bo prikazal močno avtomobilsko industrijo BMW. 
Nekaj prostega časa bomo preživeli tudi v Olimpijskem parku, povzpeli se bomo na stolp 
od koder se nam nudi prekrasen razgled na mesto. Sledi vožnja v center  in sprehod po 
starem delu mesta. Nekaj prostega časa in ob 16.00 uri nadaljevanje poti proti našemu 
cilju nastanitve, kraju Donaueschingen. Večerja. Nočitev. 
 

2.  dan, GOSHEIM – TUEBINGEN - SLOVENIJA 

Po zajtrku se odpeljemo do mesta Gosheim, kjer imamo ob 09.30 uri ogled podjetja 

Hermle AG. Prijazni gostitelji nas bodo seznanili z zgodovino podjetja ter nam predstavili 

njihovo proizvodnjo. Mnogi nam lahko povedo, da podjetje proizvaja najbolj kakovostne 

stroje. Po končanem ogledu vožnja do Tuebingena. Sprehod skozi stari center mesta z 

njegovimi znamenitostmi. V mestu je živel in delal naš znani reformator Primož Trubar. 
Kosilo v gostišču. V popoldanskih urah povratek proti domu s postanki za osvežitev. V 

Slovenijo bomo prispeli v poznih nočnih urah. 
 

 

 

https://www.hermlemachine.com/en/hermle_ag/the_company
https://www.hermlemachine.com/en/hermle_ag/tour_of_the_company


 

Cena za člane OZS in pri njih zaposlene*:    

 

129,00 EUR/os (pri najmanj 40 plačanih potnikih) 
131,00 EUR/os (pri najmanj 35 plačanih potnikih) 
135,00 EUR/os (pri najmanj 30 plačanih potnikih) 
144,00 EUR/os (pri najmanj 25 plačanih potnikih) 
 

*Avtobusni prevoz članom OZS in pri njih zaposlenih delavcev financira organizator, Sekcija 

kovinarjev OZS.  

  

Nečlani OZS plačajo polno ceno: 
199,00 EUR/os (pri najmanj 40 plačanih potnikih) 
212,00 EUR/os (pri najmanj 35 plačanih potnikih) 
229,00 EUR/os (pri najmanj 30 plačanih potnikih) 
256,00 EUR/os (pri najmanj 25 plačanih potnikih) 

 

 Cena vključuje:  
- avtobusni prevoz po programu 

- vse parkirnine in cestnine po programu,  

- vse oglede zunanjosti po programu,  

- nastanitev v  hotelu 3* v Donaueschingenu, 

- nastanitev v dvoposteljni sobi, 

- 1 x polpenzion, 

- 1 x kosilo, 

- vstopnina na olimpijski stolp, 

- vodenje vodnika z ustrezno licenco GZS,  

- stroške organizacije potovanja,  
- nezgodno zavarovanje potnikov,  

- ddv 

 

Cena je izračunana pri udeležbi najmanj 40/35/30/25 plačanih potnikov. 
 

Doplačila po želji:  
-zavarovanje rizika odpovedi : 4,05 % vrednosti aranžmana po osebi ob prijavi ! 

-enoposteljna soba:  30 EUR po osebi na noč 

Za potovanje je potrebna osebna izkaznica ali potni list ! 

 

Prijava: Turistična agencija Euroval d.o.o. Maribor   
Ponudba je veljavna do zasedenosti mest, najkasneje do 05.03.2019 ! 

 

Plačilni pogoji: do odhoda ! 

Akontacijo v višini 70,00 EUR po osebi nakažite na TRR pri Sberbank d.d.:  
SI5630000-0008988735, na sklic:  00  19045, kar potrjuje vašo prijavo, in sicer 

najkasneje do  05.03.2019 ! Preostanek do odhoda. 

 

Splošni pogoji Euroval turizem d.o.o.  so sestavni del potovanja in so na voljo v agenciji 

ali na spletni strani www.euroval.si ! 

 

 

 

 

 

 

http://www.euroval.si/

