
 
 
 
 
 

VABIMO VAS NA STROKOVNO EKSKURZIJO V NEMČIJO 
 

WIESBADEN KÖLN BRÜHL WUPPERTAL SOLINGEN 
 

 
 
ODHOD:09.10.2019 5 DNI 2 NOČI 
 
PROGRAM POTOVANJA: 
 
1.dan:  
V večernih urah odhod z dogovorjenega mesta. Vožnja po Gorenjski, skozi karavanški predor, preko 
Avstrije in Nemčije. 
2. dan: 
V jutranjih urah prihod v Wiesbaden: Ogledali si bomo nemško podjetje za penino, vino in žgane 
pijače Henkell & Co., ki ima sedež v Wiesbadnu. Podjetje je aktivno v 22 državah z lastnimi proizvodi 
in prodaja svoje blagovne znamke v več kot 100 državah po vsem svetu. Od leta 1986 pripada skupini 
Dr. Avgust Oetker KG. Poslovno leto 2017 so zaključili s prometom 702 milijonov evrov .  
Pot bomo nadaljevali do mesta Köln in si ogledali Muzej čokolade Lindt v Kölnu (Lindt 
Schokoladenmuseum Koln). Razstava v muzeju čokolade prikazuje celotno zgodovino čokolade, od 
začetka Majev in Aztekov do sodobnih izdelkov in njihovih metod proizvodnje. Miniaturni proizvodni 
obrat se razprostira na 4000 m². Sprehod skozi tropsko hišo prikazuje drevesa kakavovcev vrste 
Theobroma cacao in Theobroma grandiflorum. Posebna atrakcija je tri metre visok čokoladni vodnjak. 
Ob vhodu v muzej se nahaja trgovina z čokoladami vseh vrst, s poudarkom na Lindt & Sprüngli izdelki.  
V popoldanskih urah si bomo ogledali mesto Köln, ki je četrto največje mesto v Nemčiji, z okoli 
milijonom prebivalcev. Smatra se kot eno izmed turističnih in poslovnih središč v državi. Leži ob reki 
Ren. Je eno izmed najstarejših nemških mest. Zgodovina mesta sega vse do časov rimskega cesarstva, 
kar dokazujejo tudi arheološki ostanki. Glavna atrakcija je Kölnska katedrala (Kölner Dom); najbolj 
prepoznavna znamenitost, za katero so potrebovali več kot 630 let, da so jo dokončali. Med značilno 
hrano, ki jo lahko dobimo na krožniku najdemo: kuhane ali pa na žaru popečene svinjske tačke, kuhan 
bel fižol s koščki slanine, ocvrte krompirjeve tortice z različnimi nadevi... Med najbolj priljubljene 
pijače v Kölnu spada pivo. Najbolj tipično pivo se imenuje "Kölsch", ki ga po celem mestu servirajo v 
majhnih 0.2 L kozarčkih imenovanih "Stangen"."  
Ob 18.00 sledi ogled najstarejše pivovarne Sünner s proizvodnjo piva »Kölsch«. Spremljali bomo 
proces varjenja surovin do končnega izdelka in poskusili »Kölsch pivo« direktno točeno iz skladiščnih 
sodov. Prevoz do hostla, prenočevanje. 
 

 
 
 



 
 
3. dan: 
Zajtrk v hostlu. Odhod v zabaviščni in tematski park Phantasialand-Brühl. Phantasialand obljublja 
dan neskončne zabave. Je drugi najbolj obiskani park v Nemčiji. Ponuja super-navdušujoče vožnje, 
kot so Black Mamba, Talocan in River Quest. Zvečer prihod v Wuppertal, nastanitev v hostlu.  
Zvečer vožnja z visečo železnico peljali do centra mesta Wuppertal, ki je mesto s približno 360.000 
prebivalci v nemški zvezni deželi Severno Porenje-Vestfalija. Današnje ime je dobilo leta 1930. Leži 
na reki Wupper. Posebnost mesta je javno prevozno sredstvo, ki je križanec med tramvajem in žičnico 
in je eno najvarnejših na svetu. Z visečo železnico se bomo zapeljali do centra mesta in imeli nekaj 
prostega časa. Prenočevanje. V primeru, da se za Phantasialand ne boste odločili se bo za ta dan 
pripravil dodaten program ogledov.  
 

 
 
4. dan:  
Zajtrk v hostlu. Odhod v Solingen, kjer je tovarna Haribo. HARIBO je leta 1920 ustanovil Hans Riegel 
starejši in po drugi svetovni vojni sta ga brata Hans in Paul Riegel razvila v kulturno in svetovno 
blagovno znamko. Začetni kapital je bila vreča sladkorja, marmorna plošča, stolček, zidana peč, 
bakreni lonec in valj. Danes HARIBO zaposluje več kot 6000 ljudi in proizvaja na 15 lokacijah po vsem 
svetu. Ena od teh lokacij proizvodnje je Solingen s pripadajočo tovarniško prodajalno, ki jo bomo 
obiskali. Na 350 m2 površine najdejo ljubitelji te kultne blagovne znamke vse izdelke znamke HARIBO, 
MAOAM kot tudi Dulcia. Solingen je znan po proizvodnji kvalitetnega jeklenega pribora. Preostanek 
dneva bo potekal na podlagi dogovora z vodnikom in organizatorjem. Pozno popoldne odhod proti 
domu. 
5. dan:  
Po nočni vožnji skozi Nemčijo in Avstrijo prihod domov v zgodnjih jutranjih urah. 
 
Cena strokovnega potovanja: 

279 EUR na osebo pri minimalno 35 potnikih v avtobusu 

309 EUR na osebo pri minimalno 30 potnikih v avtobusu 

349 EUR na osebo pri minimalno 25 potnikih v avtobusu 

 

Obvezno doplačilo: približno 10 eur na osebo. Točen znesek bo znan po potrditvi izbrane tovarne. 

Cena vključuje: prevoz z udobnim turističnim avtobusom (minibusom) po programu, stroške cestnin, 

predorov, cestnih taks, dveh voznikov, 2x nočitev z zajtrkom v hostlu v Kölnu in Wuppertalu 1x večerja 

v hostlu v Kolnu in Wuppertalu, vstopnino za ogled pivovarne, muzej čokolade in vožnjo z visečo 

železnico ter stroške vodenja in organizacije potovanja in DDV. 

Doplačila: vstopnina v park Phantasialand Brühl 

Rok za potrditev naročila po tej ponudbi: do 20.junija, priporočamo čimprej 

Program je pripravljen po pogojih na dan 17.5.19. Rezervacije niso narejene 

Splošni pogoji Kompasa d.d za potovanja so sestavni del programa 
 

POTRUDILI SE BOMO, DA BSOTE Z NAMI TUDI TOKRAT PRIJETNO POTOVALI 
                                KOMPAS D.D., Dunajska 117, Petra Ahčin 012006222 


