
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  POSEBEN PROGRAM  ZA  
     GIMNAZIJO CELJE - CENTER  
 
 

 
 

 

AMSTERDAM (AJAX STADION-MADAME TUSSAUDS)-KÖLN- 
ZAANSE SCHANS-DEN HAAG-DELFT-ROTTERDAM  

   (BUS-BUS) 
 

Skrita za številnimi kanali, ko so se mehko zarezali v zeleno pokrajino in v 
pomladnem vetru, ki se zaganja v velika kolesa mlinov. Njeno bistvo se prikazuje 
nekje med tisočerimi glavami tulipanov in pritajenim ropotom lesenih cokel ob 
dotiku s tlakovano ulico. Širokogruda mati ţe z časov hipijev n boemov, drugače 
mislečih, večnih upornikov. Mladi so v »odštekani« sceni Amsterdama vedno našli 
poseben naboj. Atmosfera naprednega se širi okoli nasmejanih domačinov. Sladki 

prepovedani sadeţ. So cooool!!! 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

AMSTERDAM-KÖLN- ZAANSE SCHANS-DEN HAAG-DELFT-
ROTTERDAM  

 

ODHOD: 22. september 2017 (bus-bus) 
 

1. DAN: CELJE-AVSTRIJA-NEMČIJA 
Iz Celja bomo krenili ob 19.30. Posladek ob odhodu. Avstrija. Noč nas bo spremljala     
proti severu Nemčije. 
 

2. DAN: KÖLN-ZAANSE SCHANS-AMSTERDAM 
Jutro v Kölnu. Ogled slovite katedrale in starega mestnega jedra. Nekoliko daljši postanek 
na tej vožnji se bo prav prilegel- se strinjate? Kosilo (lunch 

paket-slovenski). Nadaljevanje poti proti severu. Po prihodu na 
Nizozemsko se bomo podali do stare ribiške komune na reki 
Zaan – Zaanse Schans. Pozdravili nas bodo mlini na veter ter po 
želji coklarna in sirarna. Amsterdam. Nastanitev. Popoldne obisk 
brusilnice diamantov in ogled mestnih znamenitosti - 
Rembrandtova hiša, Munttorn, Kalverstraat, cerkev Sv. Nikolaja, 
Waag, Dam s Kraljevo palačo, Begijnhoof, Borza, Rijkmuseum… 
Večerja in nočitev. Amsterdam by night-zabava v klubu. 
 

3. DAN: AMSTERDAM-AALSMER-HAAG- SCHEVENINGEN–DELFT-ROTTERDAM 
Zajtrk. Dopoldne ogled največje cvetlične borze na svetu v kraju Aalsmer. Nato Den Haag. 

Kraljeva palača, Palača miru, Palača vitezov, Mauritshuis,... 
Proti severnemu morju! Utrinek v največjem nizozemskem 
letovišču Scheveningen, kjer boste lahko poskusili 
temperaturo Severnega morja, naredili kakšen posnetek…. 
Nato slikoviti Delft, ki je s svojim starim jedrom  znan po 
izdelovanju keramike. Kosilo (lunch paket). Skok do 
Rotterdama. Na krožni vožnji boste videli Borzo, Mestno hišo, 
Univerzo, povzpeli pa se bomo na sloviti 185 m visoki stolp 

Euromast, od koder bo Rotterdam kot na dlani. Vrnitev v Amsterdam. Večerja in nočitev. 
Večerna zabava v klubu.                     
                    
4. DAN: AMSTERDAM-MADAME TUSSAUDS-STADION AJAX 
Zajtrk v hotelu. Peš in z javnim prevozom si bomo ogledali še preostale glavne  

mestne znamenitosti:, Židovsko četrt, cvetlično tržnico 
Bloemenmarkt ... Kosilo. Podali se 
bomo na ogled AMSTERDAM 
ARENE, kjer domuje nogometni 
klub AJAX (VIP prostori, 

slačilnice, igrišče…), zatem pa 
boste spoznali številne svetovne 
zvezdnike v muzeju voščenih lutk 
MADAME TUSSAUDS, kjer se boste                  

                         lahko slikali ob Bradu Pittu, Angelini  
                      Jolie, Messi-ju, Beckham-u, Lady Gaga… Počasi se   
                        bomo poslovili od Amsterdama in se po najkrajši poti  
                       peljali proti domu, kamor bomo prispeli v dopoldanskih  
                              urah naslednjega dne (okoli 11.00)-trajanje 89 ur.              
                                                                                                     
 
 



 

  
 

 
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, cestnine in parkirnine, 2 polna penziona v tri in 
štiriposteljnih sobah 2** ter dodatno kosilo 1. dan (slovenski lunch 
paket), vse zunanje oglede po programu, vstopnino za ogled cvetlične 
borze Aalsmer, vstopnino za ogled Amsterdam Arene (Ajax stadion-
ogled možen, če ni tekme), vstopnino za Madame Tussauds, vstopnino 
za stolp Euromast, Rijksmuseum je brezplačen, odlično vodenje in 
organizacijo potovanja, prosta mesta in stroške za profesorje-
spremljevalce kot predpisuje šolska zakonodaja, nezgodno zavarovanje 
turistov in izletnikov, odstopnino-zavarovanje rizika odpovedi, 
CORIS-zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini, posladek ob 
odhodu, brezplačni predboţični izlet za vsaj 2 dijaka na vsakem 
busu ter NOVO: brezplačna majica GALILEO 3000 za vse goste. 

CENA NE VKLJUČUJE: vstopnin po želji, osebnih stroškov. 
 

CENA:  

 273 EUR Pri najmanj 75 dijakih v avtobusu  

  295 EUR Pri najmanj 45 dijakih v avtobusu 

 
Kot prejemniki SLOVENSKE NAGRADE ZA DRUŢBENO ODGOVORNO  PODJETJE, 
bomo od vsakega dijaka, ki bo potoval z agencijo GALILEO 3000, namenili 3 EUR, 
kot prostovoljni prispevek  za  
VELIKI DOBRODELNI KONCERT GIMNAZIJE CELJE CENTER 2017.   
 

PRIJAVA: V poslovalnici GALILEO 3000. Ob prijavi izpolnite pogodbo o potovanju in 
plačate aro v sorazmernem deležu cene potovanja.  
 

Splošni pogoji so sestavni del programa in so vam na voljo v agenciji GALILEO 3000 ali na 
www.galileo3000.si  
 

Potovanje se poravna v 8. obrokih marec-oktober 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.galileo3000.si/


 

 
 
 
 
PRILOGA-PREHRANJEVANJE in časovnica:  
 
PRILOGA-PREHRANJEVANJE:  
1.DAN: (odhod ob 19.30-nočna voţnja) 
posladek ob odhodu 
2.DAN: (začetek programa ob 09.00-14.00 in od 16.00-19.00) 
- kosilo (lunch paket)   
- večerja v hotelu  
3.DAN: (začetek programa ob 09.00-konec ob 15.00) 
-  zajtrk v hotelu,  
-  kosilo (lunch paket)  

-  večerja v hotelu 
4.DAN: (odhod ob 09.00, program do 17.00) 
- zajtrk, 
- kosilo  
prihod v Celje 26.09. ob 11.00 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


