
 

 

 

POSEBNA PONUDBA ZA GCC 
EKSKURZIJA V AMSTERDAM 

ODHOD: 22. september 2016 ali po dogovoru 

    
 izlet z ladjico po amsterdamskih kanalih 

 obisk tipičnih nizozemskih vasic 

 izlet po južni Holandiji 

 obisk hiše Ane Frank 
 
1. DAN: SLOVENIJA - NIZOZEMSKA nočna vožnja 
Odhod iz Celja v popoldanskih urah (predvidoma ob 17.00) in nočna vožnja proti Nizozemski. 
 
2. DAN: SEVERNA HOLANDIJA IN AMSTERDAM                                                     kosilo, večerja, nočitev 
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 in pokukali še v enega od mlinov, nato pa obiskali 
simpatično ribiško vasico Volendam. Kosilo. Popoldne nastanitev v hotelu v Amsterdamu ali okolici, 
nato pa se bomo podali na prvo spoznavanje nizozemske prestolnice. Sprehodili se bomo po glavni 
mestni ulici, po želji pa tudi po znameniti Rdeči četrti. Zvečer povratek v hotel. Večerja v hotelu. 
Zvečer se bom odpravili na raziskovanje nočnega življenja Amsterdam, in to v stilu: imeli bomo 
Elegance Party! 
 
3. DAN: IZLET PO JUŽNI HOLANDIJI                                                      zajtrk, lunch paket, večerja, nočitev 
Danes se bomo podali na izlet po južni Holandiji.  Obiskali bomo Delft, ki je po svetu znan po odličnih 
izdelkih iz keramike. Sledi obisk Rotterdama, enega največjih pristaniških mest na svetu, ki mu 
poseben pečat dajejo sodobne zgradbe. Popeljali se bomo skozi pristanišče in obiskali tudi nedavno 
prenovljeno živilsko tržnico, ki je nekakšno novo srce. Naslednji na našem izletu je Den Haag, glavno 
mesto južne Holandije, kjer domuje parlament. Kosilo. Za konec še postanek v Scheveningenu, 
največjem nizozemskem letovišču, nato pa nazaj v Amsterdam. Večerja. Zvečer tradicionalni zaključni 
večer: Packa Party! 
 



 

 

 

4. DAN: AMSTERDAM – SLOVENIJA                                                                    zajtrk, kosilo, nočna vožnja 
Zjutraj si bomo ogledali glavne mestne znamenitosti: glavni trg Dam s Kraljevo palačo, Židovsko 
četrt, Rembrandtovo hišo, se ustavili pred hišo Ane Frank, cvetlično tržnico Bloemenmarkt ... Obiskali 
bomo tudi hišo Anne Frank, muzeju, posvečeni pretresljivi zgodbi med drugo svetovno vojno. Kosilo. 
Popoldne bomo Amsterdam spoznali še z drugega vidika: popeljali se bomo z ladjico po znamenitih 
vodnih kanalih, ki so prepredeni po celem mestu. Popoldne prosto na trgu Leidseplein, kjer so 
številne trgovinice s spominki. Pozno popoldne povratek proti Sloveniji in nočna vožnja. 
 
5. DAN:PRIHOD V SLOVENIJO 
Prihod v Slovenijo predvidoma v dopoldanskih urah. (09:00) 
 
ALTERNATIVA: program lahko prilagodimo tudi tako, da se namesto izleta po severni Holandiji obišče 
Bruselj in se enkrat prespi v Bruslju. Cena programa pri tem ostaja nespremenjena. 
 
CENA: 349 € min 45 plačnikov na 51 sedežnem avtobusu 
* V ceno so vračunani profesorji spremljevalci in sicer na 15 vplačanih en profesor spremljevalec, kar je v skladu 
z navodili ministrstva za šolstvo. V primeru manjšega ali večjega  števila dijakov se cena lahko spremeni. 

 
CENA VKLJUČUJE:  

 vse avtobusne prevoze po programu iz Celja, 

 2x nočitev z zajtrkom  v večposteljnih sobah v mladinskih hotelih, 

 dve večerji v hotelih ali restavracijah, 

 dve kosili in en lunch paket, 

 izlet z ladjico po amsterdamskih kanalih, 

 vstopnino v hišo Ane Frank, mlin na veter, 

 dodatno zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini, 

 dnevnice spremljevalcev, 

 zavarovanje rizika odpovedi, 

 zunanje oglede po programu, 

 Palmijadina animacija, odlično vodenje, animacijo, DDV in  

 organizacijo potovanja. 
+ PALMIJADINO DARILO ZA DIJAKE GIMNAZIJE CELJE - CENTER: PALMIJADINA MAJČKA! 
 
NAČIN PLAČILA: Možnost obročnega odplačevanja po položnicah, brez stroškov. 10 % vrednosti 
programa je možno poravnati 15 dni po izvedbi programa. 
Splošni pogoji in navodila za potovanje TA PALME so sestavni del tega programa in jih najdete v vseh naših 
agencijah in na internetnem naslovu: www.palma.si.  
 

Celje, 29.12.2016 

http://www.palma.si/

