
 

 

SPLOŠNI POGOJI TA KLAS SO SESTAVNI DEL PONUDBE. Najdete jih na spletni strani www.apms.si ali na prodajnem mestu. 

PROGRAM VELJA KOT KONČNO OBVESTILO! Pridružujemo si pravico do spremembe programa. Možno doplačilo RIZIKA 

ODPOVEDI, ki velja v primeru nezgode, uradnih pozivov in elementarnih nesreč. Vsak potnik je dolžan pred odhodom preveriti 

veljavnost osebnega dokumenta oz. potnega lista. 

 

INFORMACIJE IN REZERVACIJE 

TA KLAS, Tel: 02 / 530 16 52 ali 02 / 530 16 90 

e-mail: info.klas@apms.si 

 

www.apms.si 

 

 

 

BAVARSKI GRADOVI - romanje 

2. – 4. 6. 2017 

 

ODHOD: 2. 6. 2017 OB IZ AP M. SOBOTA 
 

1. dan: Murska Sobota – Kimsko jezero - Ettal 

Vožnja z vmesnimi postanki mimo Salzburga do Kimskega jezera. Najprej se 

bomo z ladjico odpeljali na otok, kjer sta Gorazd (sin) in Hotimir (nečak) kneza 

Boruta sprejela krščansko vero, kar je imelo velik vpliv na pokristjanjevanje 

naših prednikov. Na otoku je Ludvik II Bavarski dal zgraditi čudovit – po 

vzorcu Versaillesa narejen grad Herrenchimsee. Sprehodili se bomo skozi 

čudovite sobane in vrtove, ki nas bodo ponesli v čaroben čas gradov.  

Sledila bo pot po čudoviti bavarski do kraja Ettal, kjer si bomo ogledali 

priljubljeno romarsko središče in čudovito baziliko, ki jo krasita znameniti kip 

Ettalske matere božje in replika kupole Božjega groba v Jeruzalemu. Poskusili 

boste lahko tudi zeliščni liker, ki ga pripravljajo tamkajšnji benediktinci. 

Sledi maša, nato vožnja proti hotelu, nočitev, večerja. 

 

     2. dan: Neuschwanstein – Weis – Oberammergau - Linderhof 

Po zajtrku v hotelu se bomo podali novim doživetjem naproti. Pot nas bo vodila 

na južno bavarsko, kjer si bomo ogledali pravljični grad Neuschwanstein. Po 

ogledu se bomo odpeljali do romarskega središča Wies, kjer si bomo med 

drugimi sakralnimi umetninami ogledali tudi sliko trpečega Kristusa, na kateri 

so verniki videli solze. Tam bomo imeli tudi mašo. Po maši se bomo odpeljali v 

Oberammergau, kjer si bomo ogledali čudovito mestno jedro. Sledi ogled še 

zadnjega gradu Ludvika Bavarskega – Linderhofa, urejenega v slogu 

francoskega rokokoja. Obiskali bomo še Venerino votlino in Mavrski paviljon. 

Sledi vrnitev v hotel, večerja in nočitev. 
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3. dan:  Marktl am Inn – Salzburg – Murska Sobota 

Po zajtrku v hotelu sledi pot do rojstnega kraja papeža Benedikta XVI – Marktl 

am Inn, kjer si bomo ogledali čudovito bavarsko mesto in se sprehodili po poteh, 

kjer se je sprehajal papež. Nato sledi pot proti Salzburgu do benediktinskega 

samostana in romarske bazilike Maria Plain (maša) v kateri se je Anton Martin 

Slomšek pripravljal na škofovsko posvečenje. V kolikor nam bo čas še dopuščal 

si lahko med drugim ogledamo jedro in glavne znamenitosti Salzburga: 

frančiškansko cerkev, pokopališče, opatijo Sv. Petra, Mozartovo rojstno hišo, 

staro apoteko, Florjanov vodnjak… 

Sledi povratek proti domu, kamor se bomo vrnili v poznih nočnih urah.  

 
   

CENA NA OSEBO: 

235,00 € pri udeležbi 45 in več oseb          244,00 € pri udeležbi 40-44 oseb 

261,00 € pri udeležbi 35-39 oseb 

(V primeru večjega oz. manjšega števila potnikov se cena ustrezno preračuna.) 

 

Cena zajema: avtobusni prevoz, cestnine, tunelnine, parkirnine, strokovno vodenje, 

vstopnino v gradove Ludvika Bavarskega, plovbo z ladjico, 2x polpenzion v hotelu ***/****, 

osnovno nezgodno zavarovanje potnikov, strošek drugega voznika, organizacijo potovanja in 

DDV. 

 

Doplačila na željo stranke: enoposteljna soba 50 €,  rojstna hiša papeža 3,5 €, vožnja do 

gradu Neuschwanstein 2,60 € 
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