
 

 

STROKOVNA EKSKURZIJA ZA GIMNAZIJO LAVA 

NIZOZEMSKA IN BELGIJA – 5 DNI 
Odhod: 18. marec 2017 

 

 obisk parlamenta v Bruslju 

 vožnja z ladjico po amsterdamskih kanalih 

 obisk ribiške vasice Volendam in Delta projekta 

 postanek v Rotterdamu in Kölnu 
 

1. DAN SLOVENIJA - NIZOZEMSKA        nočna vožnja 
Odhod iz Slovenije v popoldanskih urah (predvidoma ob 17.00 iz Celja) in nočna vožnja proti Nizozemski. 
 
2. DAN AMSTERDAM       nočitev 
Dopoldne prihod v nizozemsko prestolnico in celodnevni ogled mesta. Sprehodili se bomo po glavni mestni ulici 
do glavnega trga Dam, kjer je tudi Kraljeva palača. Nadaljevali bomo do hiše Ane Frank (notranji obisk), se 
sprehodili mimo cvetlične tržnice Bloemenmarkt in Rembrandtove hiše, pa obiskali Židovsko četrt … Sprehodili se 
bomo po živahni ulici Leidseplein, kjer so številne trgovinice s spominki, nato pa se podali na 1-urno vožnjo z 
ladjico po amsterdamskih kanalih. Pozno popoldne prevoz do mladinskega hotela in nastanitev ter nočitev. 
 
3. DAN AMSTERDAM – RIBIŠKA VASICA VOLENDAM – DELTA PROJEKT – GHENT – BRUGGE zajtrk, nočitev 
Zjutraj se bomo najprej podali v Severno Holandijo, ki je znana po nizozemskih simbolih kot sta mlin na veter in 
sir. Obiskali bomo simpatično ribiško vasico Volendam in se sprehodili po njej. S potjo bomo nadaljevali proti 
jugu. Po ogledu se bomo podali na raziskovanje jugozahodnega dela države, ki ga zaznamujejo številni gradbeni 
projekti, imenovani Delta projekt. Gre za obsežen sistem jezov in nasipov na delti rek Ren, Meuse in Scheldt, ki 
služi kot obramba pred poplavami, hkrati pa omogoča večjo izrabo površin v kmetijske namene oziroma nastanek 
t.i. polderjev. Pozno popoldne vožnja proti Belgiji. Obiskali bomo Gent s svojo elegantno katedralo, operno hišo in 
cehovskimi zgradbami velja za eno najlepših belgijskih mest. Razvejeno omrežje srednjeveških ulic velja za 
največje območje za pešce v Evropi. Ustavili se bomo tudi pred simbolom mesta: 91 m visokim zvonikom s 
pozlačenim zmajem, Belfort. Po ogledu nadaljevanje v Brugge, nastanitev v mladinskem hotelu in nočitev. 
 
Nastanitev v mladinskem hotelu v okolici mesta. 
 



 

 

4. DAN: BRUGGE – BRUSELJ               zajtrk, nočitev 
Zjutraj kratek ogled Bruggeja. Zaradi številnih kanalov in cvetoče trgovine so ga imenovali tudi severne Benetke in 
je veljalo za eno najbolj cvetočih evropskih mest, ki je Evropo zalagalo s čipkami. V mestu si bomo ogledali 
srednjeveško središče mesta - mestni trg in  prvo borzo na svetu. Vožnja v Bruselj. Po prihodu sestanek v 
Evropskem parlamentu nato ogled centra mesta:  kraljevska palača, katedrala, pravosodna palača, mestna hiša in 
slikovite cehovske hiše na Velikem trgu. V bližini se nahaja simbol Bruslja, drobni bronasti kipec Manneken Pis. 
Popoldne bomo obiskali evropski parlament, skočili pa bomo tudi v Parlamentarij ni šli mimo zgradb, kjer delujejo 
različne komisije. Popoldne nekaj prostega časa, nato pa povratek v hotel in nočitev. 
 
5. DAN BRUSELJ – KÖLN – SLOVENIJA  
Zjutraj slovo od Bruslja in vožnja proti Nemčiji. Tu bomo obiskali Koln. Sledi ogled kulturne in ekonomske 
prestolnice Porenja. Četrto največje mesto v Nemčiji je danes znano po svoji osupljivo lepi gotski katedrali, s 
stolpi, visokimi 157 m. Za časa svojega nastanka je bila najvišja stavba na svetu Ogled najpomembnejših 
znamenitosti in čas za kratko osvežitev, nato pa nadaljevanje proti Sloveniji, kamor bomo prispeli v nočnih urah. 
 
CENA: (na osebo): min 45 dijakov na avtobusu 259€ 
* Cena vključuje eno prosto mesto za profesorja/spremljevalca na vsakih 15 dijakov. 

 
CENA VKLJUČUJE:  

 vse avtobusne prevoze po programu iz Celja, 

 3x nočitev z zajtrkom v več posteljnih sobah v hotelih 2/3* ali mladinskih hotelih, 

 izlet z ladjico po amsterdamskih kanalih, 

 vstopnino v hišo Ane Frank, 

 vse zunanje oglede po programu, 

 zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini, 

 odlično slovensko vodenje, 

 DDV in organizacijo potovanja. 
 
DOPLAČILA PO ŽELJI, ob prijavi: zavarovanje rizika odpovedi 9 € 
DOPLAČILA PO ŽELJI, na poti: vstopnine (okvirne cene, se lahko spremenijo): vozovnica za javni promet 5-7 € na 
vožnjo. 
NAČIN PLAČILA:        1. OBROK: 25.1.                 2. OBROK: 20.2.                     3. OBROK: 10.3.  
Po e -mailu vam bomo poslali račun. Plačilo lahko izvedete preko elektronske ali telefonske banke, na 
poštah/bankah ali v katerikoli od Palminih poslovalnic po Sloveniji (Sežana, Koper, Portorož, Ljubljana – točne 
naslove boste našli na www.palma.si).  
V ceni je upoštevana  subvencija Evropskega Parlamenta. 
Splošni pogoji in navodila  TA PALMA so sestavni del programa in so na voljo na naših prodajnih mestih ter na spletni strani 
www.palma.si 

http://www.palma.si/

