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Strokovna ekskurzija Sekcije lesarjev OOZ Škofja Loka v Rehau 
Firma REHAU AG & Co in tri dežele Frankovska, Saška, Češka  

 

Čas potovanja  4 dni, 21.-24.10.2021 
 
1.dan: četrtek, 21.10.2021                    
 620 km 
ŠKOFJA LOKA - REGENSBURG - REHAU 
Zbor skupine v Škofji Loki ob 05.30 uri pred bivšim 
hotelom Transturist ter nadaljevanje proti predoru  
Karavanke in po turski avtocesti na Bavarsko do 
Regensburga, ki leži v sotočju Donave in Regna in je s 
svojim starim jedrom na Unescovem seznamu evropske 
kulturne dediščine. Zgodovina Regensburga se začenja z 
Rimljani ter nadaljuje v čas nemških cesarjev ter doživi 
višek kot bogato srednjeveško trgovsko stičišče. Med 
ogledom mesta bomo videli Kamniti stari most, 
najstarejšo nemško leseno hišo zvezdoslovca Johannesa 
Keplerja, gotsko katedralo in dvorec St. Emmerama, ki še 
sedaj pripada najbogatejši nemški plemiški rodbini 
Thurn und Taxis. Ponos mesta je tudi tempelj Walhall z 
galerijo portretov »velikih Nemcev«. Po ogledu in 
počitku v Regensburgu, bomo zapustili Bavarsko ter se 
zapeljali v sosednjo deželo Frankovsko v mesto Rehau, 
namestitev v hotelu in večerja. 
 

2.dan: petek, 22.10.2021 
REHAU - KARLOVY VARY – DRESDEN                  270 km 
Po zajtrku bomo večji del dneva v Rehauu posvetili 
našemu strokovnemu srečanju v firmi REHAU AG & Co. 
Družinsko podjetje, oziroma zdaj že družbo Rehau, je 
daljnega leta 1948 osnoval gospod Helmut Wagner, 
takrat le z dvema zaposlenima, sedaj pa zaposlujejo 
preko 20.000 delavcev v več kot 50. državah sveta. Firma 
Rehau ponuja preko 40.0000 inovativnih izdelkov, 
predvsem izdelkov iz polimernih umetnih mas. Celoten 
letni bruto promet znaša približno 3,5 bilijona evrov. Mi 
bomo obiskali prav kraj Rehau, kjer je sedež njihove 
proizvodnje za avtomobilsko industrijo, naš strokovni 
interes pa bo predvsem ogled proizvodnje robnih trakov 
in proizvodnje ploskovnih materialov za pohištveno 
industrijo. Naši gostitelji nas bodo popeljali na ogled 
tistih prostorov, kjer imajo razstavljen velik del 
eksponatov  svoje obsežne industrijske produkcije, da si 
bomo lahko vsaj približno predstavljali, kako obsežna in 
raznovrstna je ponudba podjetja, ki je ostalo  še vedno v 
družinskem lastništvu. Popoldne bomo nadaljevali v 
dolino reke Ohře na Češko ter tako prečkali pot do 
nemške Saške. Ta dolina je zanimiva zaradi številnih 
gradov in toplic, med katerimi so najbolj znane Karlovy 
Vary, kjer bomo imeli postanek za potep po znamenitem 
zdraviliškem mestu. Toplice je 1730. leta ustanovil 
avstrijski cesar Karel IV. Habsburški, nakar so začeli rasti 
secesijski hoteli kot gobe po dežju, med njimi tudi 
prestižni hotel Pupp, kamor so se  
 
vpisali med letoviščarje tako slavni obiskovalci, kot so 
bili ruski car Peter I., pesnika Turgenjev in Goethe, 
skladatelja Chopin in Beethoven ter turški državnik 

Kemal Atatürk. Mesto je zaslovelo tudi po steklarski 
manufakturi Moser in po likerju družine Becherov. 
Slikoviti prizori tega topliškega kraja, so pogosto 
privabili k snemanju evropske in hollywoodske filmarje, 
današnji Karlovy Vary pa gosti internacionalni filmski 
festival. Nato se bomo poslovili od Češke ter se zapeljali 
na Saško v mesto Drezden, hotelska namestitev in 
večerja, po njej pa želji še večerni potep po starem 
mestnem središču. 
 

3.dan: sobota, 23.10.2021                                                 360 
km 
DRESDEN - BAYREUTH - BAMBERG - NURNBERG 
Po zajtrku bomo naredili krog  za ogled mesta v nabrežju 
reke Elbe ali Labe. Dresden je zgodovinsko mesto 
mnogih vzponov in padcev vse do 1945 leta, ko so ga 
Rusi spremenili v ruševine. Povojna obnova mesta je bila 
zelo strokovna in danes so Nemci še kako ponosni na 
svoj Dresden, ki zopet kaže baročno podobo iz zlatih 
časov in ponuja na ogled znamenitosti kot so Avgustov 
most, grajski kompleks Zwinger, Semper opera, stari 
rotovž ter nekdanja orožarna Albertinum. Glavno 
občudovanje bomo namenili iz ruševin obnovljeni cerkvi 
Fraunkirchen, ki nas bo prevzela s svojim barokom, za 
najlepši panoramski pogled po mestu ob Labi, pa se 
bomo povzpeli  na 90 metrov visoko kupolo. Pot nas bo 
nato vodila s Saške nazaj na Frankovsko  v mesto 
Bayreuth, slavno po najbolj prestižnem poletnem 
opernem festivalu in po obeh velikih glasbenikih 
Richardu Wagnerju in Franzu Listu, ki sta živela in umrla 
v Bayreutu. Nas pa bo kot lesarje najbolj zanimala 
dvorana stare Margravial opere, kjer so mizarji in drugi 
rokodelci pred 270 leti 5 let rezljali in zlatili leseno 
okrasje baročno okrašene cesarjeve operne hiše, ki je 
sedaj velika Unescova znamenitost Byreutha. Nadaljevali 
bomo v naslednje Unescovo mesto Bamberg z vrsto 
samostanov ter množico cerkva,  med katerimi je glavna 
stolnica bamberške škofije, ki jo je ustanovila sv. 
Kunigunda. Najlepše od vsega pa bo verjetno mestece 
samo, ki se stiska ob reki Regnitz in s svojimi številnimi 
mostovi ustvarja romantično podobo nemških Benetk. 
Sledila bo vožnja proti Nürnbergu, kjer se bomo 
namestili v hotelu in se nato kar peš odpravili na večerjo 
v pivnico Heilig-Deist-Spital, najstarejšo in najbolj 
pristno v tem mestu. 
 

4.dan: nedelja, 24.10.2021                                                580 
km 
NÜRNGERG - ŠK. LOKA 
Po zajtrku bomo še enkrat odšli na ogled nürnberških 
znamenitosti znotraj mestnega obzidja. Vstopili bomo pri 
mestnih vratih Königstor, nadaljevali na trga pred 
cerkvijo Sv. Lovrenca in naprej na most Museumbrücke, 
od koder bomo imeli lep pogled na otoček s špitalom, 
sledila bo fontana na  glavnem trgu pred Marijino 
cerkvijo, kjer se vsako leto odvija ena največjih 
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adventnih tržnic v Evropi. Potem se bomo podali še 
naprej do gradu Kaiserberg in starega rotovža ter 
renesančne hiše nürnberškega umetnika Albrechta 
Dürerja, ki je tukaj v letih okrog 1500 ustvaril svoje 
največje umetnine. Po končanih ogledih srednjeveškega 
jedra, si bomo vzeli čas za odmor in prigrizek znamenitih 
»nürnberških klobasic«. Nazadnje bomo naredili še 
krožno vožnjo in se spominjali Nürnbergu še iz časov 
Hitlerjevih parad, snemanja nacističnih filmov slavne 
režiserke Leni Riefenstahl in arhitekta Alberta Speera, ki 
je zgradil  pompozni Zeppelinfield, pa tudi Wagnerja s 
pesnitvijo Mojstri pevci nürnberški. Mesto je zaključilo to 
svoje nacistično poglavje z  ameriškim bombandiranjem 
in z nürnberškim sodnim procesom, ki se je odvijal 1946. 
leta v znameniti stavbi, ki je  prav gotovo ne bomo 
spregledali. Sledilo bo le še vračanje preko Bavarske in 
mimo Salzburga proti Karavankam in domu. 
 
 
 CENA : 430 Eur                                        najmanj 40 oseb 

 

CENA VKLJUČUJE: 
- avtobusni prevoz po programu potovanja, cestne takse,  
  predori,  stroški voznika  
- 3 x namestitev z zajtrkom v Hotelu/Gasthaus, 
dvoposteljne sobe 
- 2 x večerji v Hotelu/ Gasthof 
- 1 x večerja v pivnici Heilig-Geist-Spital Nürnbeg 
- slovensko vodenje, licenca GZS 
- nezgodno zavarovanje in organizacijski stroški in DDV 
 

CENA NE VKLJUČUJE:  
- enoposteljna soba                   77 Eur 
- vstopnine                                                                     cca 20 Eur 
   kupola Frauenkirche  Dresden, Margravial Opera Bayreuth,  
   katedrala Bamberg 
 

DODATNA ZAVAROVANJA 
- odpovedni riziko v primeru višje sile  24 Eur 
- zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini  
 (individualno/skupinsko) 

-celosten paket zavarovanja (odpovedni riziko + zavar.  
 z asistenco v tujini) 
 

ROK PRIJAVE do 15.09.2021  
 

SEDEŽNI RED na avtobusu po zaporedju prijav oziroma 
po razporedu organizatorja skupine. 
 

PRIJAVA je veljavna z izpolnitvijo prijavnega lista in 
podpisa pogodbe o potovanju, na podlagi katere 
prejmete predračun za plačilo stroška prijave in 
obrokov. 
 

ROKI PLAČIL: 
- ob prijavi 100 Eur oziroma znesek po vrednotnici 
- drugi obrok do odhoda 
Pri plačilu akontacije se obračuna tudi strošek 
odpovednega rizika, če ga stranka naroči v prijavnem 
listu 
 

PORAČUN: v primeru manjše udeležbe od 40 potnikov, se 
napravi pri plačilu zadnjega obroka poračun, glede na 
dejansko število udeležencev po naslednji cenovni 
lestvici: 

      455  Eur / nad 35 oseb  
490  Eur / nad 30 oseb  
530  Eur / nad 25 oseb 
580  Eur / nad 20 oseb 
Potniku ob prijavi izstavimo predračun po najnižji ceni 
aranžmaja, ki je predviden za najvišjo udeležbo. Potnik 
nepreklicno soglaša, da ne more odstopiti od pogodbe, če 
bo ob koncu razpisa manjša udeležba od predvidene in 
mu bo obračunana cena aranžmaja, ki je navedena v 
razpredelnici glede na število prijav. 
 

POTOVALNI DOKUMENT: osebna izkaznica ali potni list, 
ki mora biti veljaven vsaj še 90 dni po koncu potovanja 
 
SPLOŠNI POGOJI so sestavni del programa in pogodbe, ki 
je sklenjena z izpolnitvijo prijavnega lista in so vam na 
voljo v poslovalnici kot priloga programa, objavljeni so v 
katalogu oziroma na naši spletni strani. 
 

 
 

 
 


