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VVAASS  VVAABBII  NNAA  SSTTRROOKKOOVVNNOO  EEKKSSKKUURRZZIIJJOO   
NA SEJEM »AVTOMECHANIKA« 2022 v FRANKFURTU 

 

DATUM POTOVANJA – CONFORTNI AVTOBUS:  
- odhod – četrtek, 15.9.2022 ob 23.00 uri iz Novega mesta  
- prihod – sobota 17.9.2022 v večernih urah  
 
Vožnja z vmesnimi postanki mimo Jesenic (z pobiranjem prijavljenih potnikov),  Salzburga, Munchna in 
prihod v jutranjih urah v Frankfurt na Majni.  
Najprej se bomo odpravili na slovito frankfurtsko sejmišče, kjer si bomo ogledali sejem Avtomechanika 
2022, ki poteka vsaki dve leti že od leta 1971 in velja za vodilni mednarodni strokovni sejem za 
avtomobilsko industrijo in avtomobilski poprodajni trg na svetu. Na sejmu si bo mogoče ogledati dodatno 
opremo in predelave, alternativni pogoni in goriva, kleparstvo in ličarstvo, pranje, čiščenje in nega 
avtomobilov, vodenje in upravljanje avtomobilskih salonov, servisnih delavnic, diagnostika in popravila, 
elektronika, pnevmatike, starodobniki, itd. 
 
Po ogledu sejma se bomo podali na raziskovanje Frankfurta na Majni, katero bomo izvedli s krožno 
panoramsko vožnjo po mestu in si ogledali nekatere bolj oddaljene znamenitosti. Potem sledi vožnja do 
hotela kjer bo namestitev in se bomo lahko malo osvežili ter odpočili. Pozno popoldne se bomo peš 
odpravili v središče mesta in si ogledali nekaj njegovih znamenitosti.  
Ob dogovorjeni uri se bomo skupaj ogledali  mestno četrt Sachsenhausen – očarljivi tlakovani stari del 
mesta v katerem so številne živahne gostilne in pivnice. V tradicionalni pivnici bomo imeli skupno večerjo, 
kjer bomo poskusili lokalne specialitete in jih zalili z znamenitim tukajšnjem jabolčnim vinom. Po večerji bo 
možna nočitev, »kdor jo bo želel«. 
 
Naslednji dan po zajtrku bo nekaj prostega časa za samostojni potep po mestu, sproščanje ob kavici ali 
kozarčku pijače in opazovanju mestnega vrveža. Po želji boste lahko obiskali katerega od številnih 
frankfurtskih muzejev ali »bovšjega« trga na obrežju Schaumainkai. Ob dogovorjeni uri sledi slovo od 
Frankfurta in vožnja proti domu.  
 
 
 
 
 



 
 
Cena ekskurzije je odvisna od števila prijavljenih in znaša  350 EUR na osebo (do 30 oseb), ob večjem številu 
prijavljenih se bo cena znižala. Sekcija avtoserviserjev OOZ Novo mesto bo svojim članom prispevala 
kotizacijo v višini 60  EUR, ki pa je lahko tudi višja kar je odvisno od števila prijav.  
 

V CENO JE VKLJUČENO:  
- Avtobusni prevoz na navedeni lokaciji  
- Vodenju po programu 
- Izvedba in organizacija ekskurzije  
- Vstopnina za ogled sejma 
- Večerja v tradicionalni pivnici 
- Nočitev z zajtrkom  
- Nezgodno zavarovanje potnikov 

 

POMEMBNO:  
Prijave zbiramo najkasneje do 16.8.2022 na zbornici tel. 07 33 71 580 ali 041 350 001 ali pri Zdravku 
Klevišarju na 041 616 151 in na e-pošto: ksenija.klobucar@ozs.si.  
 
Prosimo vas, ne čakajte s prijavami zadnji trenutek, saj je od tega odvisna izvedba in organizacija 
ekskurzije zaradi zasedenosti hotelov in pivnic.  
 
 

Vabljeni tudi vaši partnerji in zaposleni! 
 
 

           
                                                                                                                 Zdravko Klevišar,  
                predsednik sekcije avtoserviserjev 
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