PROGRAM IZLETA - EVROPSKE INSTITUCIJE
(AMSTERDAM , HAAG, BRUSELJ, STRASBOURG)
1.dan: LJUBLJANA – AMSTERDAM Odhod v poznih popoldanskih urah iz kraja po želji skupine. Vožnja z udobnim
turističnim avtobusom v smeri Salzburga, Münchna proti Nizozemski. Na poti krajši postanki za osvežitev.
2. dan: AMSTERDAM V dopoldanskem času bomo prispeli v Amsterdam, prikupno mesto, ki se ponaša s svojimi
kanali, zanimivimi muzeji, ‘rdečo ulico’... Krožna vožnja in ogled znamenitosti: cvetlična tržnica, trg dam, kraljeva
palača, nekdanja borza, pristanišče, stolp jokanja, območje nekdanje židovske četrti .... Obiskali bomo tudi brusilnico
diamantov, se sprehodili skozi njihove razstavne prostore in si ogledali demonstracijo obdelave (možen tudi nakup
diamantov), nato pa sledi čas namenjen za ogled muzejev (priporočamo ogled Van Goghovega muzeja ali Rijksmuzeja,
kjer se nahaja Rembrandtovo delo nočna straža). Po ogledih pa odkrivamo čarobnost mesta tudi z vožnjo z ladjico po
amsterdamskih kanalih. Še čas za individualno okrepčilo. Vožnja do hotela, nastanitev. Individualen večer. Nočitev v
hotelu.
3.dan: DEN HAAG – BRUSELJ Po zajtrku se bomo zapeljali v mesto Den Haag, ki je upravno središče kraljevine
Nizozemske in sedež mnogih mednarodnih inštitucij. Ogledali si bomo vladni predel s številnimi ministrstvi, sedež
nizozemskega parlamenta, Mauritshuis ter se za kratek čas ustavili ob Palači miru. Sledi strokovni del obisk institucije
MEDNARODNO KAZENSKO SODIŠČE ZA PODROČJE BIVŠE JUGOSLAVIJE. V popoldanskih urah se vožnja
nadaljuje do Bruslja, nastanitev v hotelu, nočitev.
4.dan: BRUSELJ Po zajtrku sledi strokovni del. Obisk EVROPSKE KOMISIJE. Sledi panoramski ogled mestnih
znamenitosti: Atomium, ki je nekoč veljal za čudež tehnike , Kraljeva palača, Stolnica, Mestna hiša, Sodna palača,
vodnjak Maneken Pis,…Glede na dogovor lahko obiščemo muzej ČOKOLADE. Vrnitev v hotel. Individualni večer.
Nočitev v hotelu.
5.dan: BRUSELJ – STRASBOURG Po zajtrku sledi strokovni del OBISK EVROPSKEGA PARLAMENTA. Po
dogovoru nadaljujemo z vožnjo do Strasbourga. Sledi panoramska vožnja mimo evropskih institucij. Nato se še
sprehodimo po mestnem jedru ,ki je veliko več , kot samo okrogla lečasta stekelca in gotski šilasti loki, predalčna gradnja
in folklora, kislo zelje in rizling. Uživali bomo na sprehodu po idilični četrti LA PETITE FRANCE – nekdanja obrtniška
četrt. Toda že nekaj ulic proč zaidemo med stavbami ob ulici Grand Rue do ROTOVŽA in v francosko zaznamovano
18.stoletje. Vožnja do hotela, nastanitev, nočitev.
6.dan: STRASBOURG – NEMČIJA – SLOVENIJA Po zajtrku se vračamo v središče Strasbourga. Sledi strokovni
del ekskurzije – EVROPSKEGA SODIŠČA ZA ČLOVEKOVE PRAVICE. Še nekaj prostega časa za individualno
osvežitev. Glede na dogovorjeno uro nadaljujemo s potovanjem v smeri Nemčije, Avstrije. Nočna vožnja se počasi
nadaljuje proti Sloveniji. Na poti krajši postanki za osvežitev.
7.dan: SLOVENIJA Predviden prihod v jutranjih urah.

CENA: 274,00 EUR PO OSEBI PRI UDELEŽBI NAJMANJ 48 OSEB
CENA VKLJUČUJE: Prevoz z udobnim turističnim avtobusom, nastanitev v dvo- in troposteljnih TWC sobah v hotelu
**/***, 4x nočitev z zajtrkom, zunanji ogledi po programu, nezgodno zavarovanje, vodenje in organizacija potovanja.
Doplačilo po želji: enoposteljna soba 100 €, vstopnine po želji, topel obrok 15€. Splošni pogoji so sestavni del programa!

