
STROKOVNA  EKSKURZIJA  V  AMSTERDAM IN MÜNCHEN 

1. dan: Maribor - Amsterdam 

Iz Maribora smo se ob 18:00 uri odpravili proti Avstriji in Nemčiji 

do Nizozemskega glavnega mesta. Amsterdam, največje 

nizozemsko mesto, je nastalo ob nasipu (dam) ob reki Amstel, 

od tod tudi ime Amstel-Dam. V samem mestu živi okoli 700.000 

prebivalcev h katerim se pridžijo še številni turisti - zlasti 30. 

aprila, na "kraljičin dan", ko se v mesto zgnete tudi milijon 

obiskovalcev. Glavna privlačnost Amsterdama, so za obiskovalce 

slikoviti kanali in mestna arhitektura z značilnimi ozkimi hišami 

iz 17. in 18. stoletja.  

 

2. dan: Amsterdam 

Ogledali smo si tipične vasice Zaanse Schans, kjer smo 

občudovali mline na veter ter coklarno, saj izdelovanje teh 

lesenih obuval sodi med tradicionalne nizozemske obrti. Za 

vse ljubitelje sira so bile zanimive tudi sirarne, kjer smo 

lahko izvedeli veliko več o proizvodnji sira. 

 

 

3. dan: Amsterdam 

Amsterdam ima veliko izbiro, ko pride do znamenitosti in zanimivosti, pa naj bodo to starejše 

zgodovinske stavbe ali pa nenavadni muzeji (Hash Marihuana muzej). Ker ni zelo veliko mesto je ena 

izmed njegovih največjih prednosti prav to, da nikdar ne veš, kaj te čaka za vogalom. 

Muzeji so glavna atrakcija za turiste, saj skorajda vsakdo že ve za Rijksmuseum, Van Goghov muzej ali 

Stedelijk muzej, pa čeprav je celo mesto en sam velik muzej na prostem. Zato je zelo priporočljivo, da 

se po mestu odpravite peš ali s kolesom. 

Ožji center, ki je glavno »zbirališče« turistov, se razpenja med kanali, in se imenuje tudi Staro mesto, 

je mesto, kjer se je Amsterdam »začel«. 

 

 

 



4. dan: Amsterdam – München 

Na programu so bila predavanja Microsoftovih strokovnjakov in ogled Microsoftovega centra v 

Amsterdamu. Na poti proti Münchnu pa smo si pogledali še botanični vrt v Amsterdamu. 

 

Tulipane so prvič opazili nizozemski diplomati v 

Turčiji. Na Nizozemsko so prinesli okoli 1600 čebulic 

in kmalu potem je leidenski botanik odkril načine 

spreminjanja oblike in barve tulipanov. Ljudje so se 

hitro navdušili za njihovo gojenje in cene so 

poskočile, tako da je bilo potrebno za eno samo 

čebulico odšteti do 3000 guldnov. Nastopila je 

tulipomanija – doba tulipanov, ki je trajala vse do 

leta 1637. Nekatere čebulice so menjali celo za hiše, 

živino ter vozove in naslikanih je bilo nešteto cvetnih 

tihožitij, da bi najlepše cvetove ujeli tudi na platno. 

 

5. dan: München 

Obiskali smo naravoslovno tehniški muzej 

"Deutsches Museum" in  tovarno BMW.  

BMW je znan kot eden najuspešnejših 

izdelovalcev avtomobilov. Začetek sega v 1913, 

ko je Karl Friedrich Rapp, znani in uspešni 

inženir v nemški letalski družbi, v Münchnu 

ustanovil lastno podjetje. Delavnica se je 

usmerila v izdelovanje letalskih motorjev. 

Zaradi vedno večjih finančnih težav, se je Rapp 

odločil za prodajo podjetja. Tovarno sta kupila 

Avstrijca Franz Josef Popp in Max Friz, ki sta jo 

preimenovala v Bayeriche Motoren Werke, 

krajše BMW. Tako je šel 1917 v proizvodnjo 

prvi avtomobil znamke BMW. Logotip podjetja 

je bil zasnovan po letalskem propelerju in sicer 

znak pomeni bel propeler na modrem nebu. 

Skozi vsa desetletja je avtomobil sinonim 

kakovosti in zanesljivosti. 

 

 

 

 

 

 



6. dan: München- Maribor 

Po zajtrku so sledila predavanja in ogled Intelovega centra v Münchnu nato pa predavanja in ogled 

Microsoftovega centra v Münchnu. 

V popoldanskih urah smo se odpravili nazaj proti Mariboru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jasmina Sinkar, študentka smeri MIEP 

 

 

 

 


