
 
 

Datum izleta: 17.9./subota & 24.9./subota & 1.10.2022./subota 

Program izleta: 

Polazak iz Zagreba (južna strana Gradskog poglavarstva) u 1:00 sati. Ugodno putovanje preko Slovenije i 
Austrije uz povremena zaustavljanja radi odmora. Dolazak u München predviđen je u jutarnjim satima. 
München ili bavarski Minga, glavni je grad savezne pokrajine Bavarske, a površinom je jedan od najvećih 
gradova Njemačke. Smješten je na rijeci Isar koja protječe kroz područje grada u dužini od 13,7 km što 
mu daje poseban šarm. Po dolasku razgled grada autobusom i pješice: Königsplatz, muzejska četvrt sa 
starom i novom pinakotekom – Hofgarten – Prinzregentenstrasse – Ludwigstrasse sa sveučilištem – 
Maximilianeum – obala rijeke Isar – Marienplatz – gradska vijećnica – katedrala Frauenkirche… Slijedi 
posjet Oktoberfestu (odlazak javnim gradskim prijevozom iz središta grada), najposjećenijem pivskom 

festivalu u svijetu, kojeg svake godine pohodi oko 6 milijuna posjetitelja. Slobodno vrijeme za uživanje 
do 21:00 sati kada je predviđen polazak prema Zagrebu. Uz kraća zaustavljanja tijekom putovanja, 
dolazak na mjesto polaska u ranim jutarnjim satima sljedećeg dana. 

 

CIJENA ARANžMANA IZNOSI 380 KN PO OSOBI 

Cijena aranžmana uključuje: 
 Prijevoz autobusom turističke kategorije 
   Licenciranog turističkog voditelja putovanja 
   Razgled Münchena autobusom i pješice 
 Jamčevno osiguranje i osiguranje od odgovornosti agencije 
   Troškove organizacije 

 
 
 
 
 

 
NAPOMENA: 

Cijena karte za javni gradski prijevoz (metro): cca 3 eura. Cijena piva (1L):cca 13 eura. Oktoberfest se nalazi na Terezijanskim 
poljanama, radno vrijeme subotom je od 9:00 sati do ponoći, osim na dan službenog otvaranja kada se šatori otvaraju u 11:00 sati, a 

točenje pive započinje u 12:00 sati! Kalkulacija je rađena na bazi 40 osoba min. U slučaju manjeg broja putnika agencija zadržava 

pravo promjene cijene/otkaza putovanja. Ostali uvjeti prema „Općim uvjetima agencije“.Organizacija i realizacija putovanja su u 
skladu s propisima „Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom 
prometu“. Od 07.04.2017. u primjeni je novi, stroži sustav granične kontrole, što može uzrokovati duža čekanja. Agencija nema 
saznanja o vremenu čekanja i nije u mogućnosti utjecati na isto. Za ovo putovanje potrebna je važeća osobna iskraznica ili putovnica. 

 
U TRENUTKU IZRADE PROGRAMA(26.07.2022.) NA SLUŽBENIM STRANICAMA OKTOBERFESTA NISU NAVEDENE COVID MJERE 
ZA POSJET MANIFESTACIJI. 

REZERVACIJE I UPLATE: 

AUTOTURIST d.o.o. 
Poslovnica turističke agencije: Junija Palmotića 3, 10000 Zagreb 
Radno vrijeme poslovnice: ponedjeljak do petak 9-19 sati, subotom 9-13 sati 
OIB: 68668769149  HR-AB-01-080015747 MB: 1151908 

Tel: 01/4814-643, 4829-474 Fax: 01/4814-660 
e-mail: autoturist-park@inet.hr web: www.autoturist.com.hr 
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