
                                             

 

Vsi študentje vabljeni v München 
 

 
V mesecu aprilu Oddelek za mednarodno sodelovanje ŠOUM  v sodelovanju s Popotniškim 
združenjem Slovenije organizira strokovno ekskurzijo v München. 
 
München velja kot eno dražjih in večjih mest v Nemčiji in kontinentalni Evropi nasploh, zato smo se 
odločili, da pripravimo kakovosten program, primeren za vsak študentski žep. 
 

1. dan:  
 
Prvi dan si bomo ogledali nekdanjo koncentracijsko taborišče Dachau v mestu Dachau. Dachau velja 
za prvi večji tovrstni objekt nacističnega režima. Taborišče so takrat opisovali kot prvo 
koncentracijsko taborišče, v katerem so »prevzgajali« politične nasprotnike (antinaciste). Zgrajeno je 
bilo na območju zapuščene tovarne streliva, na severovzhodnem delu mesta Dachau v južni Nemčiji. 
Za naciste je bil Dachau model za kasnejših več sto drugih koncentracijskih taborišč kot "šola nasilja". 
V 12 letih obstoja je bilo v Dachauu in njegovih številnih pomožnih taboriščih zaprtih več kot 200.000 
Judov, homoseksualcev, Romov, političnih nasprotnikov in drugih iz vse Evrope. Več kot 43.000 jih je 
bilo ubitih ali pa so umrli zaradi lahkote ali bolezni, preden so taborišče 29. aprila 1945 osvobodili 
ameriški vojaki. Letno sedaj ta spominski center obišče okoli 800.000 ljudi iz vsega sveta.  
 
Odpravili pa se bomo tudi v tehniški muzej. Nemški muzej je največji muzej v Münchnu in eden 
največjih tehničnih muzejev na svetu. Na leto ga obišče več kot 1,3 milijona obiskovalcev. Stalno 
razstavno območje obsega 55,000 kvadratnih kilometrov.  
 
Ostalo pa nam bo še nekaj časa za raziskovanje  centra mesta München. 
 
Sledi večerja v hostlu in nočitev. Seveda pa se po večerji ne bomo nehali družiti    
 

2. dan malo manj naporen, ampak še vedno zelo zanimiv: 
 
Po zajtrku se bomo odpravili v živalski vrt München. Živalski vrt Hellabrun v Münchnu je eden 
največjih, najlepših in najbolj urejenih živalskih vrtov na svetu. Trenutno se v živalskim vrtom 
ponašajo z rojstvom dvojčkov severnega medveda. Medvedka imenovana Giovanna je 9. decembra 
postala mamica dvojčkom, katerim pa se še spola trenutno ne da določiti. Zanimivi posnetki na: 
http://www.youtube.com/watch?v=UHZE_kwHwSI . 
 
Nato pa nas še čaka popoldanski sprehod po Olympiaparku München.  
 
Ljubitelji avtomobilov se bodo lahko odpravili v BMW WELT. BMW Welt je srce vseh blagovnih znamk 
BMW Group in najbolj priljubljena atrakcija na Bavarskem. Obiskovalci lahko pričakujejo pester 
program dogodkov, kulture, umetnosti, zabave in jedilnico v številnih restavracijah.  
 
Seveda pa ne smete zamuditi čudovitega razgleda s 190m visokega stolpa Olympiaturm.  Na vrh se 
povzpnete z dvigalom, kjer vas čaka čudovit razgled vse do Alp in okusna kavica. 
 

http://soum.si/sl-SI/Content/Details/117
http://www.youth-hostel.si/
http://www.youth-hostel.si/
http://www.youtube.com/watch?v=UHZE_kwHwSI


                                             

 
 

 

Ekskurzija bo potekala od 4. do 5. aprila 2014. 
 

 
Ob prijavi je potrebno poravnati prispevek za izvedbo v višini 65€. Višina prispevka pokriva 
polpenzion v vrhunskem Youth Hostlu v Possenhofnu pri Münchnu, ogled koncentracijskega 
taborišča Dachau, izvedbo programa ter avtobusni prevoz, cestnine in parkirnine. 

 
Ekskurzija je namenjena samo študentom. 

 
Vsi prijavljeni boste brezplačno,  prejeli izkaznico Popotniškega združenja Slovenije, ki vam omogoča 
cenejše bivanje v preko 4000 Youth Hostlih po vsem svetu do konca aprila 2014. 
 
Opcijsko in priporočljivo -  obisk tehniškega muzeja 3€ po osebi in obisk živalskega vrta Hellabrunn 
8,5€ na osebo, audio vodič v Dachau 2,5 €. Pri sebi imejte veljavno študentsko izkaznico, saj so 
zgornje cene študentske! 
 
Prijavite se lahko na info točki ŠOUM (Gosposvetska cesta 86, Maribor). 
 
V ČASU: 

- ponedeljek, torek, četrtek in petek od 9.00 do 14.00 ure 
- v sredo od 9.00 do 15.00 ure 

 
Prijave se pobirajo najkasneje do petka 28. februarja 2014!!! 
 
Za prijavo potrebuješ številko osebnega dokumenta, ki ga boš imel/a  pri sebi na ekskurziji 
 
Strošek odpovedi udeležbe do 28.2. je 7,5 €, po 28.2. pa vseh 65 €.  
Strošek zamenjave udeleženca z drugim študentom do 4.4. do 13. ure: 7,5 €. 
 
Za več informacij preko telefona 02 228 56 00 ali elektronske pošte mednarodna@soum.si.  
 

http://www.jugendherberge.de/Jugendherbergen/Possenhofen643/Portraet
http://www.globetrotter.si/vsebina.asp?id=23
mailto:mednarodna@soum.si

