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NIZOZEMSKA 
 

 

1. DAN: 23.9.2017 odhod ob 17:00  

Odhod iz Slovenije v popoldanskih urah in nočna vožnja proti Nizozemski… 

 

2. DAN: 24.9.2017 

Po prihodu na Nizozemsko bomo najprej obiskali dve tipični holandski 

vasici: prva, Zaanse Schans je znana po dveh nizozemskih simbolih: 

mlinih na veter in stari domači obrti kot sta coklarstvo in sirarstvo. 

Obiskali bomo coklarno in sirarno, pokukali še v enega od mlinov, nato pa 

obiskali simpatično ribiško vasico Volendam. Tipično nizozemsko kosilo 

v restavraciji in vožnja v Amsterdam. Namestitev in peš ogled glavnih 

znamenitosti - glavni trg Dam s Kraljevo palačo, Židovsko četrt, Rembrandtovo hišo. Obisk hiše Ane 

Frank in ogled brusilnice diamantov. Večerja in organizirano druženje. Prenočevanje. 

 

3. DAN: 25.9.2017 
Po zajtrku drugi del ogledov mesta, nekaj prostega časa in kosilo v mestu.. Po kosilu se odpravimo v  

Den Haag, glavno mesto južne Holandije, kjer domuje parlament, postanek v Scheveningenu, ogled 

Delfta, ki je po svetu znan po odličnih izdelkih iz keramike. Namestitev v okolici Rotterdama. 

Večerja v hotelu in družabne aktivnosti. Prenočevanje. 

 

4. DAN: 26.9.2017, povratek 27.9. ob ca. 03:00 uri zjutraj* 

Jutranji sprehod po Rotterdamu, enem največjih pristaniških mest na svetu, ki mu poseben pečat 

dajejo sodobne zgradbe. Ogled predela Cubic houses of Rotterdam. Vožnja v Kinderdijk. Kinderdijk 

je vasica, ki leži ob dveh vodnih tokovih, Noord in Lek. Prav tu se stekata v reko Nieuwe Maas, na 

kateri je tudi rotterdamsko pristanišče. Vasica je znana po mlinih na veter, ki so na seznamu 

UNESCO-ve svetovne dediščine. Ogled mlina – muzeja ter vožnja po kanalu, od koder boste mline na 

veter občudovali še z vodne gladine. Po ogledih se počasi odpravimo na pot proti domu. Na poti 

postanek za kosilo. Vožnja proti Sloveniji. V kolikor bo čas dopuščal večerni sprehod po glavni ulici 

Kölna. Predviden povratek v zgodnjih jutranjih urah prihodnjega dne.  

 

CCeennaa  eekksskkuurrzziijjee  pprrii  uuddeelleežžbbii  ddoo  vvssaajj  4455  oosseebb  jjee  229999€€..  
 
 

Cena vključuje avtobusni prevoz z udobnim avtobusom, s cestninami in parkirninami, 2 prenočevanji v hotelih 
turistične kategorije na osnovi polpenziona, 3x kosilo, od tega 1x tipično nizozemsko, vstopnine po programu, 
stroške 1 učitelja spremljevalca na vsakih 15 prijavljenih, strokovnega vodenja in organizacije ekskurzije ter 
DDV, riziko odpovedi, zdravstveno zavarovanje Coris.  
 
 
 *ura povratka je informativna in je odvisna od nepredvidljivih, trenutnih razmer v cestnem prometu na dan 
potovanja 
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