
 

 

 

 

 

MÜNCHEN  
– obisk sejma TRANSPORT LOGISTIC 
Sejem TRANSPORT LOGISTIC, ki je organiziran vsako drugo leto v Münchnu, je eden vodilnih svetovnih 
sejmov za logistiko, mobilnost, IT in upravljanje verige dobaviteljev. Preko 2.000 razstavljavcev iz več kot 
60 držav razstavlja na več kot 115.000 m2 razstavnega prostora v devetih dvoranah in na prostem.  
Ključne teme sejma so sledeče: - storitve za tovorni promet in logistiko / - intralogistika, sistemi za 
upravljanje skladišč, avtomatska identifikacija in pakiranje / - sistemi tovornega prometa /  
- IT, telematika, e-poslovanje, telekomunikacije / - raziskave in razvoj ...  Bogat je tudi spremljevalni 
program (konference, predavanja, predstavitve), kjer sodeluje preko 200 strokovnjakov iz vsega sveta.  
 
 

ODHOD: četrtek, 06. junija 2019 
 

1. dan: četrtek, 06.06.2019: Odhod avtobusa iz Ljubljane ob 04.00 uri zjutraj. Vožnja 
preko Karavank v Avstrijo in nadaljevanje poti mimo Salzburga v Nemčijo. V opoldanskem 
času prihod na sejmišče v MÜNCHEN in takojšen obisk sejma TRANSPORT & LOGISTIC, 

kajti ta dan je na slovenskem razstavnem prostoru (hala A4) namenjen slovenskim 
cestnim prevoznikom. Po zaprtju sejmišča sledi vožnja v center Münchna na večerjo v eni 

izmed znanih pivnic. Sledi namestitev v Park hotel Laim**** v bližini centra mesta. 
2. dan: petek, 07.06.2019: Zajtrk v hotelu. Nato vožnja nazaj na sejmišče in ponovno 
čas za obisk sejma TRANSPORT & LOGISTIC- nadaljevanje ogledov. Ob dogovorjeni 

popoldanski uri sledi zbor potnikov in odhod nazaj proti Sloveniji. Povratna vožnja po isti 
poti preko Avstrije in tunela Karavanke v Slovenijo. Predviden prihod nazaj v Ljubljano v 
kasnejših večernih urah. 
 

CENA:  90 EUR pri najmanj 40 potnikih na enem avtobusu (razliko do polne 

cene 200 EUR krijeta Sekcija za promet OZS in Združenje za promet pri GZS); 
 

CENA VKLJUČUJE: prevoz s turističnim avtobusom, vse cestnine in parkirnine, stroške 

šoferja, 1 x nočitev s samopostrežnim zajtrkom v Park hotel Laim**** v sobah 1/2 TWC v 
Münchnu, večerjo v eni izmed znanih pivnic v centru mesta, spremstvo slovenskega 

vodnika in celotno organizacijo. 
 

MOŽNO DOPLAČILO: - za enoposteljno sobo = 70 EUR/osebo, 
Cena ne vključuje vstopnine za sejem (vstopnice za sejem se urejajo v režiji naročnika).  
 

Kontakt za vse informacije: TA SAJKO, (02) 80 51 806, E-mail: marinka@sajko-turizem.si 
 

SAJKO TURIZEM d.o.o., Trg svobode 22, 2310 Slov. Bistrica,   

TRANSAKCIJSKI RAČUN: 04430-0000403149, sklic: SI00 0606-2019  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Za fiksno prijavo je potrebno najkasneje do 15. maja 2019 vplačati 90 EUR/osebo. Obveznost lahko 
poravnate s KLIK-om, položnicami, ipd. na TRR podjetja SAJKO TURIZEM d.o.o. (turistična agencija 
Sajko), pod istim sklicem SI00 0606-2019. 
Ob prijavi je treba navesti polno ime in priimek vseh potujočih, točen naslov za izdajo računa, 
kontaktni telefon in e-mail. Ob prijavi se je treba odločiti tudi za doplačilo za enoposteljno sobo. 
        

Osebni dokument za potovanje: veljavna slovenska osebna izkaznica ali veljaven slovenski 
potni list. Plačilno sredstvo na celotnem potovanju je EUR (evro).    
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