Termin [bus – 3dni]: 27.-29. 9. 2019

Rok informativne prijave: 5.9.19
1. DAN
Na pot se bomo odpravili ob 4. uri izpred Gimnazije Brežice. Sledi vožnja v smeri
Avstrije in dalje mimo Salzburga, Münchna, Memmingena do Bodenskega jezera, ki je s površino 536
kvadratnih kilometrov, tretje največje jezero v srednji
Evropi. Najprej se bomo ustavili v Friedrichshafnu , ki
slovi tudi kot rojstni kraj
slavnega zrakoplova
Zeppelina. Obiskali bomo več kot imenitni Zeppelinov
muzej letalstva, ki domuje v prenovljeni pristaniški
železniški postaji. Nadaljevanje poti do Bregenza.
Zapeljali se bomo na goro Pfänder z nadmorsko višino 1064 m, od koder bomo imeli čudovit pogled
na dolino reke Ren, na Švicarsko planoto in prečudovito Bodensko jezero z južno Nemčijo. Dan bomo
zaključili z obiskom žepne državice kneževine Lihtenštajn, ki meri le 157 km2. Glavno mesto Vaduz je
prijetno mestece, kjer so ulice polne prodajaln. V gradu na visoki skali, ki se strmo vzpenja nad
mestom
pa
že
250
let
živijo
vladarji
Lihtenštajna.
Namestitev
in
nočitev.
2. DAN
Po zajtrku se bomo odpeljali do slovitih in
mogočnih Renskih slapov, ki so najširši slapovi v Evropi. Široki
so 150 metrov, visoki pa 23 metrov. Postanek za ogled slapov.
Ekskurzijo bomo nadaljevali do največjega švicarskega mesta
Züricha, kjer si boste ogledali ožje mestno središče s stolno
cerkvijo, cerkvijo sv. Petra, mestno hišo in znamenito
»Bahnhofstrasse«. V popoldanskih urah bo sledil še ogled sirarne v kantonu Appenzell. Nočitev.
3. DAN

Po zajtrku vožnja v smeri Innsbrucka, kjer si bomo ogledali znamenitosti mesta: zlato
strešico, stare cehovske hiše, dvorno cerkev. Povzpeli se bomo na olimpijsko
skakalnico Bergisl, od koder se razprostira enkraten pogled na Innsbruck. Po
ogledu vožnja z vmesnimi postanki proti domu mimo Beljaka, Jesenic in
Ljubljane. Prihod v Krško in Brežice okoli 24. ure.
Cena: 2 9 9 €
Informativno prijavo izpolnite na www.bit.ly/SVICABREZICE19

Cena vključuje: avtobusni prevoz po programu • cestnine in ostale pristojbine • dve nočitve z zajtrkom v

mladinskem hotelu (večposteljne sobe posteljne sobe s TWC v sobi) • zunanje oglede po programu •
vstopnine (Zeppelinov muzej, Renski slapovi, žičnica na goro Pfänder, skakalnica Bergisel, sirarna Appenzeller
Schaukäserei) • vodenje in organizacijo potovanja.
Doplačila: a. obvezno: stroški rezervacije 15 € po prijavi, b. po želji: priporočamo odstopnino 17,94 €.

Stroške rezervacije in morebitno odstopnino poravnate ob prijavi.

Plačilni pogoj: akontacijo v višini 90 € in stroške rezervacije poravnate ob prijavi (skupaj 105 €), preostanek do

14 dni pred odhodom.
Posebni pogoji. Pridržujemo si pravico do: 1. zamenjave vrstnega reda ogledov 2. enakovrednega odhoda
tudi v terminu 4.-6.10.19; morebitno spremembo vam sporočimo vsaj 2 tedna pred odhodom 3. cena je

izračunana in program se izvede pri vsaj 40 udeležencih. Končna navodila boste dobili po e-pošti, navedeni na
prijavnici, vsaj 5 dni pred odhodom (če potnik obvestila v tem roku ne prejme, je o tem dolžan obvestiti
organizatorja). Splošne določbe in pogoji poslovanja so sestavni del programa.

Informacije in prijave: Twin · Zemljemerska ul. 12 · 1000 Ljubljana
Tel. 01 280 28 20 • 040 187 830 • e-pošta: info@twintur.com

