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OBVESTILO O POTOVANJU:   
 

Le še nekaj dni nas loči od odhoda v Berlin. S tem obvestilom vam posredujemo še zadnje informacije 

in napotke, brez katerih skorajda ne morete na pot. 

 

ODHOD AVTOBUSA: 30.03.2016 ob 21.00 uri  - Arena Petrol / Dvorana Zlatorog 

Celje 

PREVOZNIK: MIBUS, Milan Padežnik, s.p. Bukovlje 57, Stranice 

VODNICA: GORIŠEK KSENIJA, gsm +386 40670006  
 

Namestitev: A&O BERLIN MITTE 

Köpenicker Str. 127-129, 10179 BERLIN 

ISTA NAMESTITEV VSE 3 NOČI! 

 

 1. dan: 30.3.2016-odhod ob 21.00 uri /31.3.2014 

Zbirališče udeležencev potovanja ob 21.00 uri na dogovorjenem mestu. Vožnja v Avstrijo in po Turski avtocesti 
mimo Salzburga proti Nemčiji. Med potjo postanki za osvežitev. V jutranjih urah prihod v 
svetovljanski Berlin, kjer se stikajo številni svetovi, kulture in življenjski stili. Ogled pet milijonske 
nemške prestolnice Berlin, ki jo bomo občudovali v vsej njeni razsežnosti in je nista mogla uničiti 
niti bombardiranje leta 1945 niti postavitev Berlinskega zidu, ki je mesto kruto prerezalo na 
dvoje. Mesto, ki velja za eno najhitreje razvijajočih se evropskih metropol si bomo ogledali tako z 
avtobusom kot peš. Najprej obisk olimpijskega stadiona (ogled notranjosti za doplačilo), ki je bil zgrajen za 
olimpijske igre 1936, nato pa bomo nadaljevali z legendarno ulico Kurfurstendamm – Ku-dam, enega največjih 
bulvarjev v Evropi; Spominska cerkev, ki jo je v drugi svetovni vojni porušila bomba, razvaline starega stolpa pa 
so dopolnili z moderno arhitekturo; železniška postaja Zoo, kjer so se, ko je mesto še delil zid, končevala 
potovanja v Zahodni Berlin, obisk nemškega parlamenta in steklene kupole*, ki se bohoti v ultra-moderni stavbi 
tik ob Brandenburških vratih, prestižna promenada Unter Den Linden (Pod lipami) - srce Berlina in osrednja os 
mesta; državna opera; stavba Humboldtove univerze; trg Bebelplatz, kjer v spomin na nacistično požiganje knjig 
stoji »Prazna knjižnica«… Namestitev, večerja in prenočevanje. 

 2. dan: 1.4.2016 

Po zajtrku se bomo sprehodili skozi Nikolajevo četrt, ki je ohranila nepričakovano podeželsko podobo sredi 
mesta. Ohranjeni so ostanki nekaterih najstarejših stavb v mestu, skupaj z Nikolajevo cerkvijo iz leta 1230 do 
Aleksanderplatza, arhitektonskega središča bivšega Vzhodnega Berlina. Sledi obisk ostankov Berlinskega zidu 
ter Checkpoint Charlie, znameniti prehod med obema stranema Berlina v času hladne vojne. Sledi sprehod do 
Brandenburških vrat – ponosnega simbola nekdanje prestolnice imperija, ki so jih zgradili leta 1788 kot slavolok 
zmage po zgledu atenskih Propilej; ogled vse do Potsdamskega trga z modernim kompleksom uradov, trgovin in 
stanovanj. Popoldne vožnja z ladjico po reki Spree.  Po želji in za doplačilo boste lahko obiskali berlinski muzej 
voščenih lutk Madame Tussauds in se spoznali s svojimi idoli in znanimi osebnostmi iz različnih sfer družbe. 
Večerja  in nočitev. 

 3. dan: 2.4.2016 

Zjutraj po zajtrku ogled enega izmed bogatih berlinskih muzejev. Začeli bomo na Muzejskem otoku. V  
Pergamonskem muzeju nas čaka vrsta dragocenih ostankov antike in kultur Bližnjega vzhoda. Posebej 
dragocena so Ištarina vrata iz Babilona ali ogled bližnjega Novega muzeja, ki je bil po obnovi odprt pred 5. leti.  
Muzej hrani predmete iz egipčanskega, predzgodovinskega in obdobja zgodnje zgodovine. Najznačilnejši je 
doprsni kip Nefertiti, žene egipčanskega faraona iz 1345 pr. n. št. Prosto za individualno okrepčilo. Sledi ogled 
berlinskega  
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živalskega vrta, ki je najstarejši v Nemčiji in najbolj obiskani živalski vrt v Evropi. Razprostira se na 35 hektarjih 
in ima okoli 1.500 različnih vrst živali, vsega skupaj pa okoli 20.500 živali, kar ga uvršča med najobširnejši 
živalski vrt na svetu. Večerja in prenočevanje. 
 

 4. dan: 3.4.2016 

Po zajtrku se boste odpravili proti Firencam na Labi, saški prestolnici Dresdnu, ki je eno najlepših nemških mest 
z dragocenimi zgodovinskimi stavbami. V 16.st. je postalo prestolnica saških volilnih knezov in tedaj se je začelo 
naglo razvijati. V času vladavine Avgusta II. je doseglo svoj višek in takrat je zraslo največ novih stavb, med 
katerimi je najimenitnejša Zwinger. Danes je to obsežen arhitekturni kompleks, ki ga sestavljajo galerije, 
paviljoni, dvorane z bogatim plastičnim figuralnim okrasjem. Po ogledu boste nadaljevali raziskovanje mesta z 
Operno hišo, odlično stvaritvijo arhitekta G. Semperja iz leta 1878. Občudovali boste tudi največjo nemško 
baročno cerkev Naše ljube gospe (Frauenkirche), ki je bila uničena v bombnem napadu 1945 leta, danes pa je 
pravi ponos zaradi uspešnih obnovitvenih del. Prosto za individualni ogled živahnih ulic in sprehod po 
Terrassenufer ob Labi ter individualno okrepčilo. Popoldan se boste odpravili proti odhodnemu mestu, kamor 
boste prispeli v nočnih urah. 
 

Cena vključuje: prijavnino, avtobusni transfer, z vključenimi parkirninami, cestninami, taksami in DDV, 

zunanje oglede po programu, tri polpenzione v penzionu v Berlinu, prenočevanje v več posteljnih sobah, vožnja 
z ladjico po reki Spree, ogled kupole, muzejev in cerkve po programu, obisk živalskega vrta, stroške 1 učitelja 
spremljevalca na vsakih 15 prijavljenih, strokovnega vodenja in organizacije izleta. 

 
Pridržujemo si pravico do prilagoditve vrstnega reda ogledov v skladu z razpoložljivostjo. 

 

Nekaj drugih napotkov za potovanje: 
 Za potovanje potrebujete veljavni osebni dokument (potni list ali osebno izkaznico). Prosimo 

preverite veljavnost pred odhodom 

 Nemčija je v monetarnem euro območju, valuta je € 

 Obutev naj bo udobna in uhojena (ne novih čevljev!) ter primerna za vremenske razmere.  

 Iz Nemčije kličete v Slovenijo 00386, omrežna skupina brez ničle, številka.   

 Za klice in pošiljanje SMS sporočil velja enotna EURO tarifa: 

 V primeru kakršnih koli zdravstvenih težav in zahtev potnika nam to obvezno sporočite pred 

potovanjem. 

 Potnik mora dosledno upoštevati navodila vodnika in spremljevalcev in se ne sme oddaljevati 

od skupine, razen kadar ima prosto na primernem in varnem mestu. Prav tako naj pazi na 

svoje osebne predmete. Alkohol in uporaba kakršnihkoli drog sta pri mladoletnikih strogo 

prepovedana. Kršitev bo ustrezno sankcionirana s strani institucije. Prav tako so potniki 

finančno in kazensko odgovorni za morebitne namerne poškodbe stvari na poti in v hotelu. 

 

Veleposlaništvo Republike Slovenije 

Hausvogteiplatz 3-4 

D-10117 Berlin 

Nemčija 

T: (+) 49 30 206 145 0 

Nj. eksc. Marta Kos Marko, veleposlanica 
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Vremenska napoved (okvirno): za vaše 

obdobje potovanja je predvideno pretežno 

oblačno vreme s padavinami in 

temperaturami čez dan okrog 8°C. Svetujemo udobno, nepremočljivo obutev in topla, zračna, 

večplastna oblačila, primerna vremenskem obdobju. 

 

 

 

Posebna opozorila: mesta, ki jih boste na potovanju obiskali veljajo za varna, vendar previdnost, kot v 

vsakem večjem mestu, vsekakor ni odveč. Svetujemo, da denarnice ne nosite na vidnejših mestih, prav 

tako pazite na torbice. 

Še enkrat Vas opozarjamo, da pred začetkom potovanja PREVERITE VELJAVNOST OSEBNEGA  

DOKUMENTA in seveda - NE POZABITE GA DOMA! 
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