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TUM-Tech GmbH 
Slovensko-nemška gospodarska zbornica v Sloveniji 

 

Bavarska – Fit for Partnership  
Projekt „Trajnostni turizem“ 

 

Program obiska slovenske delegacije v aprilu 
 

 

1. dan:   
   
 Prihod delegacije in srečanje na letališču Letališče 

München 
   
 Pozdrav in predstavitveni govori pri podjetju Bayern 

Tourismus Marketing GmbH 
 
Pregledno predavanje Bayern Tourismus Marketing 
GmbH (www.bayern.by) 

München 
 
München 

   
 Obisk podjetij Osram in Siteco (https://www.osram.de/cb/) 

(Osrednja tema: tehnika razsvetljave) 
München 

   
 Večerja  
   
   

2. dan:   
   
 Obisk hotela Hotelkompetenzzentrum GmbH, ogled in 

predstavitev različnih podjetij. 
(www.hotelkompetenzzentrum.de) 
 
Hišni sejem v mestu Oberschleißheim mit s prib. 5-8 
izbranimi bavarskimi podjetji na temo turizem, hotelirstvo in 
gastronomija. 

Oberschleiß
heim 
 
 
Oberschleiß
heim 

   
 Večerja  
   

 
3. dan:   

   
 Obisk podjetja E. M. Group Holding AG (www.em-

group.de) (Osrednja tema: Tehnike poslovne postrežbe in 
ponudbe prenočišča) 

Wertingen 

   
 Obisk podjetja Rational AG (www.rational-online.com) 

(Osrednja tema: Tehnike obratov javne prehrane) 
Landsberg a. 
Lech 

  
 

  

https://www.osram.de/cb/
http://www.hotelkompetenzzentrum.de/
http://www.em-group.de/
http://www.em-group.de/
http://www.rational-online.com/
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Slovensko-nemška gospodarska zbornica v Sloveniji 

 

 Obisk mesta Schongau, predstavitev regije in turističnega 

koncepta 
Schongau 

   

 Zaključek večera v Münchnu München 
 
 

4. dan:   
    
 Obisk podjetja Motel One Development GmbH 

(https://www.motel-one.com/de/) (Osrednja tema: hoteli) 
München 

   
 Sklepni pogovor na bavarskem Ministrstvu za 

gospodarstvo, razvoj zvezne dežele in tehnologije 

(Ministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und 
Technologie) 

München 

    

 Prosti čas v Münchnu München 
   
 Odhod proti letališču München 
   

 Povratek Letališče 
München 

 

Opombe: 

 Vsi udeleženci se morajo udeležiti vseh uradnih programskih točk (srečanja s 
podjetji, institucijami). 

 Vse dni (do sklepnega pogovora) bo popoldne in zvečer poskrbljeno za hrano 
in nastanitev (z izjemo zadnjega večera, ki je prost) 

 Obiski so deloma povezani z obiski proizvodnje, zato je priporočena primerna 
in udobna obutev. 

 Stroški prenočišč in hrane med delegacijo na Bavarskem bodo kriti s strani 
podjetja bavarskega ministrstvo za gospodarstvo, razvoj zvezne dežele in 
energetike Bayern International (Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, 
Landesentwicklung und Energie). 

 Gosti sami krijejo stroške za minibar, telefon in druge storitve v hotelu ali izven. 

 Prenočišča bodo organizirana na različnih lokacijah na poti čez Bavarsko. 
Udeleženci se morajo sami odjaviti iz hotela in njihovo prtljago prinesti na 
avtobus (premestitev iz hotela v hotel ni mogoča) 

https://www.motel-one.com/de/
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