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Strokovna ekskurzija SZPV - SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA POŽARNO VARNOST
v Nemčijo in Nürnberg na ogled strokovnega sejma protipožarne gradnje in opreme

Odhod: 20. februar 2018 ● Čas potovanja: 3 dni/2 nočitvi ● Najmanjše št. potnikov: 20, 30 ali 40 ● 
Čas za prijavo: drugi prijavni rok in rok plačila najkasneje do 26. januar 2018

Torek, 20. 2. 2018
04.00 Odhod avtobusa (sendviči in pijača na avtobusu) iz Podgorice–Lj.–Šentvid–Karavanški predor–
Avstrija–Bavarska mimo Münchna do Ingolstadta ob Donavi. Ob 12.00 ogled Audi Center*, Neuburger 
Str. 75, Ingolstadt. Po končanem ogledu ob pribl. 15.00 odhod v Nürnberg, nastanitev v hotelu Ibis v 
središču mesta. Zvečer sprehod po mestu in nočitev.
● 
Sreda, 21. 2. 2018
Po zajtrku vožnja z mestno železnico U-bahn iz mesta direktno do sejma pribl. 10 minut in celodnevni 
ogled sejma Feuertrutz. V hotel oz. mesto se vsak vrne sam. Zvečer opcija večernega programa 
“Messe Afterparty” (organizira FeuerTRUTZ v PARKS, Berliner Platz, 90409 Nürnberg, 45 EUR/osebo). Nočitev.
● 
Četrtek, 22. 2. 2018
Po zajtrku oddaja prtljage v avtobus, ob 16.00 odhod s sejma v Nürnbergu proti domu;
a) nadaljavanje ogleda sejma Feuertrutz (prevoz z avtobusom)
b) ogled “Dokuzentrum Reichsparteitagsgelände” dokumentacijskega centra iz obdobja vzpona in 
padca Nacizma (zunanja povezava) - prevoz z avtobusom s spremljevalcem
c) ob 13.30 strokovni ogled gasilske enote “Feuerwache/Fire Sation Nr. 5”, ki se nahaja blizu sejmišča 
“Nürnberg/Langwasser”. Ogled bo trajal 2 uri, ogledali si boste vozila, spoznali organizacijo Bavarske 
gasilske zveze in lahko zastavili strokovna vprašanja.
Na poti mimo Münchna (med 18.30-19.00 uro) opcija večerje v pivnici v okolici (doplačilo), povratek proti 
domu in pozen večerni prihod v Ljubljano.

Cena vključuje: prevoz s turističnim avtobusom na omenjeni relaciji, stroški cestnin, pristojbin, parkirnin 
in voznikov, 2 x nočitev z zajtrkom v izbrani sobi (prha, wc, TV WLan), strošek organizacije potovanja s 
spremstvom iz Slovenije in DDV.
Doplačila:
- za enoposteljno sobo 84 EUR na osebo.
- *ogled glede na razpoložljIvost oz. potrditev
- ogledi v Nürnbergu - srednjeveški grad 6 EUR, DB muzej 5 EUR, DokuCenter 5 EUR, vse na osebo
- kosilo v pivnici v povratku v okolici Münchna pribl. 15-20 EUR na osebo
- ob naročilu aranžmaja lahko rezervirate sejemske vstopnice po predprodajni ceni; 27 EUR dnevna vstopnica.

Prijave in informacije: Matej Trpin, sejemska potovanja, telefon 040 295 491, 041 321 868, 
01 300 27 05, matej@sejmi.si, info@sejmi.si.  

Po potrditvi rezervacije odpoved oz. spremembe niso možna brez stroškov, veljajo
“Splošni pogoji poslovanja”, ki so sestavni del programa, objavljeni na spletni strani www.sejmi.si

Izvajalec potovanja: Sejmi, turistično podjetje, d. o. o., Dunajska 10, 1000 Ljubljana.
V Ljubljani, 18. januar 2018

info o sejmu ➪ 
Feuertrutz-messe.de

program pootovanja z avtobusom ● nočitev v hotelu v središču Nürnberga ● 1 dan ogleda sejma

Cena aranžmaja na osebo z avtobusom - nočitve v hotelu Ibis Nürnberg Plärer
Najmanjše št. seb v avtobusu (običajni 

49-sedežni turistični bus)
20 30 40

 272 EUR 239 EUR 222 EUR
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