
Spoštovane tovarišice in tovariši, cenjeni prijatelji! 
 

SPOMINJAJMO SE, naših dedkov, babic, očetov, bratov, sester, stricev….. 
 

vseh tistih, ki so za vedno ostali na tujem, vseh tistih, ki niso preživeli nečloveškega trpljenja, 
ponižanja, zaničevanja……vseh katerim so vzeli lastna imena in jim dodelili le številke.  
 

Spoštovani prijatelji,  
letos beležimo 75. obletnico osvoboditve taborišča Dachau. 
 

Prav je, da se  poklonimo spominu naših domoljubov na spominski svečanosti, ki bo potekala 
v SPOMINSKEM PARKU DACHAU, 3. maja 2020. 
 

Da pa nebo vse tako duha moreče si bomo ogledali še nekaj drugih znamenitosti po programu 

ROMANTIČNA CESTA / Bamberg - Wurzburg - Rothenburg / očarljivi LANDSHUT - 

zakaj NURNBERG v terminu od 01.05. - 03.05.2020 (petek - nedelja) 
 

Vsekakor vabljeni tudi vaši najbljižnji , prijatelji, sosedje……skratka vsi, za katere veste, da jim 
je mar in ohranjajo spoštljiv spomin na našo zmagovalno zgodovino. 
 

Čas za Vašo cenjeno prijavo je do 21. februarja 2020 oziroma do zasedbe prostih mest.  
 

Vesela bom, če me pokličete v najkrajšem možnem času / prostem trenutku / morda v 
kratkem.  
 

Za vsa morebitna vprašanja sem vam na voljo na tel. 040 508 602 ali na  
info@skupnostdachau.si  
 

Prepričana sem, da se zberemo prijetna in številčna družba, tako kot vsakič do sedaj. 
 

Vaša Vesna Dobre    
 
 

ROMANTIČNA CESTA  

Bamberg - Wurzburg - Rothenburg  

očarljivi LANDSHUT - zakaj NURNBERG in  

obisk osrednje prireditve ob 75. obletnici  

OSVOBODITVE TABORIŠČA DACHAU   
3 dni / z avtobusom / polpenzion / vse vključeno 

Odhod: 01.maj / petek  Prihod: 03. maj / nedelja 2020 
 

1. dan / petek / 01. maj 2020 / Slovenija - Landshut - Nurnberg (700 km) 
 

Odhod avtobusa ob 4. uri zjutraj iz Slovenije. / Vstopna mesta: Ljubljana / Kranj / Tržič / 
Jesenice. Sledi vožnja preko Avstrije v Nemčijo. Kaj hitro nas preseneti mestece LANDSHUT, ki 
slovi po cerkvi Sv. Martina, ki se ponaša z najvišjim zvonikom na BAVARSKEM. Sprehod skozi 
staro mestno jedro nam odkrije številne renesančne zgradbe, ki pričajo, da je bilo mestece okoli 
leta 1500 prestolnica Bavarske. Pot nadaljujemo do mesta NURBERG, kjer so potekali NURN-
BERŠKI PROCESI. Ogledamo si MUZEJ, ki nam podrobno predstavi kako so sodili NAJVEČJIM 
VOJNIM ZLOČINCEM. Staro mestno jedro v sebi skriva marsikatero zanimivost; glede na to, da je 
vstalo iz ruševin druge svetovne vojne. Sledi sprehod skozi grajski kompleks, mimo hiše Albrechta 
Dürerja ter dalje do trga z znamenitim vodnjakom. V prostem času boste lahko poskusili nürnbeške 
klobasice z zeljem ali s krompirjevo solato. Mestu je v 20. stoletju vtisnil svoj pečat tudi Hitler z 
zbori nacistične stranke - ostanke tega je še vedno moč videti na obrobju mesta. Vožnja do hotela. 
Večerja. Nočitev. 
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2. dan / sobota / 02. maj 2020 / Bamberg - Wurzburg - Rothenburg ob reki Tauber (550 km) 
 

Po zajtrku bomo obiskali eno najpomembnejših zgodovinskih mest - BAMBERG. Staro mestno 
jedro se ponaša z mogočno katedralo Sv. Petra, kjer posebej izstopa kip viteza na konju, imenovan 
BAMBERŠKI JEZDEC, ki je postal tudi simbol mesta. Med ogledi srečamo tudi: slikovito mestno 
hišo na otoku sredi reke, baročne palače, trge....Nato se podamo v mesto WURZBURG, ki leži ob 
reki Maini in nas preseneti s svojim izgledom. Na ROMANTIČNI CESTI pa je pravi biser romantični 
ROTHENBURG ob reki Tauber, ki slovi kot eno najbolje ohranjenih srednjeveških mest v Evropi, 
kjer se vse od 16. stoletja do modernih časov ni kaj dosti spremenilo. Sprehod po mestu, kjer je 
nekaj časa deloval tudi PRIMOŽ TRUBAR, bomo začeli znotraj mestnega obzidja. Po romantičnih 
uličicah z gotskimi in renesančnimi stavbami bomo prispeli do glavnega trga, kjer stoji ena naj-
lepših mestnih hiš daleč naokoli z enkratno uro. Cerkev sv. Jakoba hrani v svoji notranjosti več 
sijajnih umetniških del. Po končanih ogledih se odpravimo do kraja nastanitve. Večerja. Nočitev.  
 

3. dan / nedelja / 03. maj 2020 / DACHAU / OBISK OSREDNJE PRIREDITVE - Slovenija (550 km) 
 

Zajtrk. Vožnja v mesto DACHAU. Dokler ni ime tega mesta postalo SINONIM ZA NACISTIČNI 
REŽIM, so ga ljudje obiskovali zaradi renesančnega dvorca ter zanimivih pročelji hiš v pastelnih 
barvah s tlakovanimi dvorišči in ulicami ob reki Amper. Leta 1933 pa so tukj postavili PRVO KON-
CENTRACIJSKO TABORIŠČE. Ogled. Prisostujemo OSREDNJI PRIREDITVI ob 75. OB-
LETNICI OSVOBODITVE TABORIŠČA DACHAU (pričetek okoli 11. ure). *Kosilo v organizaciji 
prireditelja svečanosti. Na koncu dneva se odpravimo na LEITENBERG, kjer stoji SLOVENSKA 
SPOMINSKA PLOŠČA. Polni vtisov “SPOMINJAMO SE” se odpravimo proti DOMOVINI. Vožnja z 
vmesnimi postanki preko Avstrije v Slovenijo. Na vrata svojih domov boste potrkali okoli 23. ure.  
 

*VRSTNI RED OGLEDOV SE LAHKO SPREMENI in NE VPLIVA NA KVALITETO PROGRAMA.  
 

CENA / VSE VKLJUČENO / POLPENZION:  

275 EUR / NAJMANJ 45 POTNIKOV 

285 EUR / NAJMANJ 40 POTNIKOV 

295 EUR / NAJMANJ 35 POTNIKOV 
 

VKLJUČUJE:   
- prevoz z visoko turističnim avtobusom,  
- vse cestnine, takse, tunelnine, vstopne takse v mesta in parkirnine na poti, 
- dve nočitvi s samopostrežnim zajtrkom v hotelu***/**** po programu, 
- dve večerji / v hotelu ali izbrani restavraciji, 
- vstopnino v MUZEJ NURNBERŠKIH PROCESOV,  
- vstopnino v katedralo / Bamberg, 
- vse turistične takse, 
- prigizek na poti ob odhodu, 
- vse ostale zunanje ogled znamenitosti,  
- osnovno nezgodno zavarovanje, 
- strokovno vodstvo in organizacijo izleta. 

*Kosilo v organizaciji prireditelja svečanosti / 3.DAN. 
 

DOPLAČILI / NEOBVEZNO:  
- zavarovanje vplačila v primeru odpovedi (bolezen....)  – 12 € - !!!PRIPOROČAMO !!!,  
- enoposteljna soba – 60 € / dve noči.          SPLOŠNI POGOJI so sestavni del progama.  

 

ODGOVORNI ORGANIZATOR / KONTAKT / BOŽENA POGRAJC 040 195 411 

bozena@zvezdicazaspanka.si 

Veselimo se vaših prijav / vprašanj v času uradnih ur od ponedeljka do petka 

med 10:00 in 16:00 

 
PRIJAVNICE V PISNI OBLIKI POŠLJITE NA NASLOV: 

Turistična agencija, ZVEZDICA ZASPANKA,Slamnikarska cesta 3b SI - 1230 Domžale, Slovenija    

mailto:bozena@zvezdicazaspanka.si


PRIJAVNICA  
 

Izlet je plačljiv v treh obrokih (3x) in sicer do 21. februarja 2020 oziroma do zasedbe 

prostih mest 1. obrok v višini - 75 eur oziroma ob prijavi + morebitno zava-

rovanje vplačila v primeru odpovedi - 12 eur PRIPOROČAMO !!!, 2. obrok 

do 30. marca 2020 v višini 100 eur in 3. obrok do 20. aprila 2020  v višini 

100 eur (oziroma obračun glede na število prijavljenih gostov). 
 

Ime in priimek:        

______________________________________________________________________________________ 

Naslov, poštna številka in pošta:   

______________________________________________________________________________________ 

Telefonska številka:_______________________________________________________________________ 

Vstopno mesto:__________________________________________________________________________ 

 
Član SID-a  ( OBKROŽITE ):      DA       NE     
……..…………………………………………………….Odreži………………………………………………………… 
 

Ime in priimek:   

______________________________________________________________________________________ 

Naslov, poštna številka in pošta:   

______________________________________________________________________________________ 

Telefonska številka:_______________________________________________________________________ 

Vstopno mesto :_________________________________________________________________________ 

Član SID-a  ( OBKROŽITE ):      DA       NE     
……..…………………………………………………….Odreži………………………………………………………… 
 

Ime in priimek:   

______________________________________________________________________________________ 

Naslov, poštna številka in pošta:   

______________________________________________________________________________________ 

Telefonska številka:_______________________________________________________________________ 

Vstopno mesto :_________________________________________________________________________ 

Član SID-a  ( OBKROŽITE ):      DA       NE   
 

ODGOVORNI ORGANIZATOR / KONTAKT / BOŽENA POGRAJC 040 195 411 
bozena@zvezdicazaspanka.si 

Veselimo se vaših prijav / vprašanj v času uradnih ur od ponedeljka do petka med 10:00 in 16:00 

 
Za vsa morebitna vprašanja vam je na voljo tudi Vesna Dobre na tel. 040 508 602 ali na  

info@skupnostdachau.si  
  

 
PRIJAVNICE V PISNI OBLIKI POŠLJITE NA NASLOV / PRIJAVE : 

Turistična agencija, ZVEZDICA ZASPANKA,Slamnikarska cesta 3b SI - 1230 Domžale, Slovenija    
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