
Ekskurzija Stuttgart, Frankfurt in Nürnberg 

Ekskurzija je potekala od 4. do 7. junija 2015. Prelepa nemška mesta smo si pod vodstvom vodičke 

Lidije in dveh profesoric, Nataše Sekula Zupančič in Eve Starič, ogledali dijaki prvih, drugih in tretjih 

letnikov. 

Pripravljeni na spanje v avtobusu smo v četrtek ob enajstih zvečer odrinili s postajališča pri Tušu. S 

krajšimi postanki smo se peljali skozi Karavanški predor, mimo Beljaka, Salzburga, Münchna do mesta 

Stuttgart. Mesto je znano kot mesto avtomobilov, kulture in športa ter je domovina najstarejšega 

proizvajalca avtomobilov s 115-letno zgodovino. Ob tovarni smo si ogledali nov moderni muzej 

Mercedes Benza, kjer je v osmih nadstropjih prikazana celotna zgodovina avtomobilizma. Nato smo 

se odpeljali do mestnega jedra, kjer smo si ogledali veliki trg Schlossplatz z baročnim gradom Neues 

Schloss ter Schillerjev trg s Starim gradom, v katerem se danes nahaja deželni muzej. Ko smo se 

naužili lepot mesta Stuttgart, nas je avtobus odpeljal proti Frankfurtu, kjer smo imeli dogovorjen 

ogled frankfurtske borze, ki je največja borza v Nemčiji. Po obisku borze smo se po vročem dnevu, ki 

nas je grel s stopinjami nad 30, odpravili proti hotelu. Zaradi pretekle noči na avtobusu smo sladko 

zaspali v hotelski postelji, ki je bila mnogo bolj udobna od sedeža v avtobusu. 

Naslednji  dan smo si s polno energije, ne da bi pristali z letalom, ogledali letališče Frankfurt, ki zaradi 

svoje osrednje lege v Zahodni Evropi igra pomembno vlogo v mednarodnem letalskem prometu. 

Mnogi od nas smo že leteli z letalom, vendar smo bili vseeno presunjeni nad velikostjo letališča in 

števila letal, ki tam pristajajo kar iz 160 držav. Sledil je voden ogled frankfurtskega mestnega jedra, 

pomembnih stavb in obrežja reke Majne. Za tem smo imeli na razpolago dovolj prostega časa, ki smo 

ga različno izkoristili. Tako je vsakdo lahko začutil utrip življenja velika mesta, kot je Frankfurt. Sledil 

je ogled hiše velikega pesnika Johanna Wolfganga Goetheja, kjer smo poleg poslovnega in 

gospodarskega značaja mesta spoznavali še njegovo kulturno plat. V poznih popoldanskih urah smo 

se povzpeli še na Main Tower, ki nam je z 200 metri višine postregel s čudovitim razgledom na to 

veliko nemško mesto.   

Naslednji dan smo zjutraj v recepcijo hotela poleg svojih nahrbtnikov nosili še svoje kovčke. Marsikdo 

se je razveselil še obiska gospe Gehrke, ki nas je prijazno prišla pozdravit. Veseli smo je bili tako dijaki, 

ki nas je učila leto ali dve, kakor tudi profesorice, ki so z njo kar nekaj let delale. Rekli smo besedo ali 

dve, časa le ni bilo veliko, vendar nas je vseeno pohvalila, da z nemščino lepo napredujemo. Nato je 

sledila vožnja proti Nürnbergu in sprehod po ulicah nemškega bisera z najlepšimi zgodovinskimi 

spomeniki, nad katerimi se še vedno ponosna dviga stara utrdba. Z grajskega griča smo uzrli mogočno 

mestno obzidje in cerkvene zvonike. Ustavili smo se še v domačiji, kjer je bival renesančni umetnik 

Albrecht Dürer, obiskali njegov muzej, videli zanimivo fontano ter reko Pegnitz, ki teče skozi mesto. 

Vodička nam je omenjala znane mestne medenjake, ki pa si jih zaradi zaprtja večine trgovin nismo 

mogli privoščiti. Sledila je vožnja proti domu, kamor smo prispeli okoli polnoči. 

Vrnili smo se utrujeni, vendar polni novih spoznanj, doživetij in prelepih spominov z naše kratke 

ekskurzije po Nemčiji. 

Luka Špoljar, 3. a 

 


