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OBVESTILO O POTOVANJU:  ZGODOVINSKA EKSKURZIJA 

- NIZOZEMSKA 
 

Le še nekaj dni nas loči od odhoda na Nizozemsko. 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: Izletnik Celje d.d. 

VODNIK: ROK NOVAK, gsm +386 51 306 457  
 

 1. dan:  

Odhod avtobusa iz Celja v večernih urah. Nočna vožnja preko Avstrije v Nemčijo proti Trierju… 
 2. dan:  

Prihod v Trier. Mesto je eno najstarejših v Nemčiji in je bilo nekoč severna prestolnica rimskega cesarstva. 
Ogledali si boste središče mesta z mogočnimi Črnimi vrati – Porta Nigra, romansko katedralo z barokizirano 
notranjščino, Konstantinovo baziliko ter rimski amfiteater. Nekaj prostega časa in vožnja do Aachna. V nekdanji 
prestolnici Karla Velikega si boste ogledali mesto s slovito katedralo s Karlovim grbom. Sledi namestitev v 
hotelu, večerja, prenočevanje. 

LEONARDO HOTEL AACHEN 

Krefelder Str. 221, 52070 AACHEN 

 3. dan:  

Po zajtrku vožnja proti severu v mesto 's-Hertogenbosch. Ogled mesta, ki mu zaradi zapletenega imena celo 
domačini pravijo kar Den Bosch. Mogočne stavbe ob glavnem trgu, vključno z veličastno mestno hišo pričajo o 
nekdanjem bogastvu mesta. Središče krasi tudi gotska cerkev svetega Jana (Sint Jan), katere romanska 
predhodnica je stala na istem mestu že v 13. stoletju. Krajša vožnja nas bo pripeljala do mesta Heusden, kjer si 
bomo po ogledih privoščili nekaj prostega časa. Nadaljujemo v Utrecht, kjer obiščemo grad De Haar, ki je s 
svojimi stolpi, zidovi in dvižnimi mostovi največji in najbolj razkošen grad na Nizozemskem, ter nam pričara 
pravo srednjeveško vzdušje. V okolici Amsterdama namestitev v hotelu, večerja, prenočevanje. 

A&O Amsterdam Zuidoost 

Hogehilweg 22, 1101- CD Amsterdam 

 4. dan:  

Po zajtrku se bomo odpravili v središče Amsterdama, v četrt Jordaan, kjer si bomo ogledali hišo, kjer je zadnji 
dve leti svojega življenja preživela židovska deklica, katere dnevnik berejo povsod po svetu – Ana Frank. Sledi še 
ogled najbolj obiskanega muzeja v Amsterdamu – Van Goghovega muzeja. Stalna zbirka nudi ogled približno 
200-tih slik in 550-ih risb, ki prikazujejo vsa Vincentova razpoloženja. Tu so tudi dela njegovih sodobnikov in 
prijateljev ter dokumentacija, ki med drugim vsebuje stotine pisem, ki jih je Van Gogh napisal bratu Teu. Imeli 
bomo nekaj prostega časa, nakar se odpravimo v Zaanse Schans. Vaščani te slikovite vasi so se odločili, da bodo 
svoje hiše iz bivalnih spremenili tudi v turistične atrakcije. Zdi se, kot da smo se vrnili v 17. ali 18. stoletje. 
Idilično vas sestavlja 19 hiš, ki v  zelenju med ribniki in mostički, vabijo k ogledu.  V vsaki hiši se dogaja drugačna 
dejavnost. V prvi demonstrirajo izdelavo tipičnih lesenih cokel, ki jih v najrazličnejših različicah ponudijo v 
prodajo. V naslednji hiši brusijo diamante in si lahko oči napasemo ob velikih in pregrešno dragih 
diamantih. Sirarji v eni od hiš, do katere dostopamo čez romantičen lesen mostič, prikažejo postopek izdelave 
sira in vabijo k pokušini najrazličnejših sirov. Po njih je Nizozemska še posebej prepoznavna. Na poti se bomo 
ustavili še v dveh manjših mestih, Edamu in Volendamu. Večji Volendam leži ob morju in je nekdaj služil kot  
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pristanišče za Edam. Pozneje so do Edama potegnili dovolj širok kanal, da so ladje lahko plule vse do mesta, 
zato pristanišče v Volendamu ni bilo več potrebno. Da bi pridobili še nekaj zemlje za kmetovanje, so del 
pristanišča omejili z jezom in zasuli (od tod tudi ime Volendam, kar v prevodu pomeni "zasuti jez"). Glavni 
gospodarski panogi sta postali ribištvo in kmetijstvo, ki pa ju je danes zamenjal turizem. Volendam je namreč 
izredno priljubljena turistična destinacija (še posebej med domačini), česar niti ni težko razumeti, saj je stari del 
mesta čudovit in odlično ohranjen. Toda zgodaj zjutraj in izven turistične sezone je Volendam še vedno samo 
prijetno ribiško mestece, z majhnimi zelenimi hiškami, obdanimi s kanali in pristaniščem, kjer danes kraljujejo 
galebi. Tlakovana ulica ob morju pelje mimo številnih trgovinic s spominki, pa tudi mimo art hotela Spaander z 
zelo zanimivo zgodovino. Med bolj znanimi imeni gostov hotel sta gotovo Renoir in Picasso, čeprav obsežna 
zbirka več kot 1400 slik priča o številu slikarjev, ki so obiskali to malo ribiško mesto. Vožnja v smeri Kölna, vmes 
namestitev v hotelu, večerja, prenočevanje. 

LEONARDO HOTEL KÖLN BONN AIRPORT  

Waldstrasse 255, 51147 KÖLN 

 5. dan:  

Po zajtrku si bomo ogledali mesto Köln, ki je eno izmed najstarejših nemških mest. Zgodovina mesta sega vse 
do časov rimskega cesarstva, kar dokazujejo tudi arheološki ostanki. Za razliko od ostalih nemških in evropskih 
mest, je Köln že od nekdaj površinsko relativno veliko mesto, tako da se sledi antične zgodovine najdejo skoraj 
na vsakem koraku. Ogled katedrale, ki so jo gradili kar 630 let. Kar štiri leta je veljala za najvišjo stavbo na svetu, 
dokler je nista prehitela Eifflov stolp in washingtonski obelisk. S kar 157 metri višine je katedrala druga najvišja 
na svetu, prednjači samo 5 metrov višja katedrala v Ulmu – ki pa ima le en zvonik. Na voljo bo nekaj prostega 
časa, pred nami pa je le še vožnja proti domu. Predviden povratek v nočnih urah. 

 
CENA VKLJUČUJE: Prevoz s sodobnim turističnim avtobusom, parkirnine, cestnine, strošek 2 voznikov, 3 x 

polpenzion v hotelih turistične kategorije po programu, več-posteljne sobe, Strokovno vodenje, organizacija, ddv, 

Strošek spremljevalcev 1/15 dijakov, Voden ogled gradu De Haar, Vstopnine: Porta Nigra, Hiša Ane Frank, Van 

Goghov muzej*, Zunanji ogledi po programu 

 
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 IN Nizozemska sta v monetarnem euro območju, valuta je € 

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

 Iz EU 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. 
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Veleposlaništvo Republike Slovenije 

Hausvogteiplatz 3-4 

D-10117 Berlin 

Nemčija 

T: (+) 49 30 206 145 0 

Nj. eksc. Marta Kos Marko, veleposlanica 

 

 

Veleposlaništvo Republike Slovenije 

Anna Paulownastraat 11 

2518 BA Haag, Nizozemska 

T: (+) 31 70 310 8 690 

Nj. eksc. gospod Roman Kirn, veleposlanik 

 

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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