AMSTERDAM ZA VSAK ŽEP
Rotterdam, Scheveningen, Haag, Delft, Aalsmer, Zaandam, Volendam
ČAS POTOVANJA: 5 DNI
NAČIN POTOVANJA: AVTOBUS

1.dan:

SLOVENIJA – NEMČIJA
Zbor potnikov na dogovorjenem mestu v večernih urah. Odhod turističnega avtobusa in
nočna vožnja po avstrijskih ter nemških avtocestah z rednimi postanki proti Nizozemski.
2. dan: ROTTERDAM - SCHEVENINGEN/HAAG – DELFT – AMSTERDAM
Dopoldanski prihod na Nizozemsko. Najprej se bomo zapeljali do Rotterdama. Panoramska
vožnja skozi največje svetovno pristanišče Rotterdam. Na vašo željo obisk Euromasta –
razglednega stolpa v Rotterdamu. Nato se bomo zapeljali proti obali in letovišču
Scheveningen, kjer se bomo lahko sprehodili po nasipu in obmorski promenadi. Sledi
panoramski ogled Haaga s foto-postanki pri Palači miru ter Parlamentarnih stavbah.
Popoldan se bomo ustavili še v Delftu, lepem in slikovitem nizozemskem mestecu, ki je
znano po “modri keramiki“. Sledi vožnja v Amsterdam ter namestitev v mladinskem hotelu
oz. hostlu. Sprehod po mestnem jedru ter po želji večerja v kakšni od restavracij. Nočitev.
3. dan: AALSMER - ZAANDAM – VOLENDAM - AMSTERDAM
Po zajtrku vožnja do Aalsmera, kjer si bomo ogledali cvetlično borzo. Nato se bomo zapeljali
do stare ribiške komune na reki Zaan, kjer si bomo med drugim ogledali mline na veter,
coklarno, lončarno, sirarno. Sledi še postanek v idilični v pristaniški vasici Volendam. Čas za
samostojne oglede in manjše nakupe spominkov. Po ogledu povratek v Amsterdam, kamor
bomo prispeli popoldan. Sprehodili se bomo mimo glavnih znamenitosti. Po vrsti si bomo
ogledali: trg Dam s kraljevo palačo, osrednja železniška postaja, Borza, cerkev Sv. Nikolaja,
Waag, Kalverstraat, Zgodovinski muzej, Begijnhoof, Munttoren, Rijksmuzej... Po želji
večerja v restavraciji. Nočitev.

4. dan: AMSTERDAM - SLOVENIJA
Zajtrk. Po zajtrku se bomo z ladjico popeljali po amsterdamskih kanalih ter si to unikatno
mesto ogledali iz drugačne perspektive. Nato si bomo ogledali še brusilnico diamantov, kjer
nam bodo predstavili skrivnosti obrti ter pokazali nekaj cenejših in dražjih primerkov. Po
ogledu še čas za zadnje nakupe ter sprehod skozi
mesto, nato bomo zapustili Amsterdam.
5. dan: SLOVENIJA
Po nočni vožnji po nemških in avstrijskih avtocestah z vmesnimi postanki bomo v zgodnjih
jutranjih urah (predviden prihod med 3:00 in 4:00 zjutraj) prispeli nazaj na zbirno mesto.

CENA POTOVANJA VKLJUČUJE:
 prevoz z modernim turističnim avtobusom na omenjeni relaciji, cestnine, parkirnine,
 2 x nočitev z zajtrkom v mladinskem hotelu oz. hostlu v večposteljnih sobah,
 oglede po programu z vstopninami: cvetlična borza v Aalsmeru, brusilnica diamantov v
Amsterdamu in ribiška komuna Zaanse Schans,
 vožnja z ladjico po amsterdamskih kanalih,
 vse ostale oglede (mest) po programu,
 osnovno nezgodno zavarovanje,
 1x prosto mesto za spremljevalca na 15 prijavljenih učencev,
 slovenskega vodnika in njegove stroške,
 organizacijo in izvedbo potovanja
 DDV.
DOPLAČILA:
 Obvezno doplačilo: prijavnina 15 € na osebo
 Večerje od 13 – 18 € (odvisno od menu-ja)
 Vstopnine: Euromast – razgledni stolp v Rotterdamu 8,00 EUR, Rijks muzej 8,50 EUR,
Van Gogh muzej, Keukenhof 8,5 EUR
 CORIS zavarovanje v tujini z zdravstveno asistenco za potovanje do 5 dni znaša 5,91 € na
osebo (osnovno kritje), tj. skupinska premija po osebi, če se za zavarovanje odloči
najmanj 9 oseb
 Zavarovanje rizika odpovedi 11 €
POMEMBNO:
Skladno z 900. členom Obligacijskega zakonika si pridržujemo pravico do zvišanja cene (če pride do sprememb v
menjalnih valutnih tečajih ali do sprememb v cenikih prevoznikov) in skladno z 902. členom istega zakona
pravico do odpovedi potovanja (če se za potovanje ne prijavi vsaj najmanjše število potnikov, potrebnih za
izvedbo potovanja). Cena potovanja je izračunana 19.05.2016 pri udeležbi – po tabeli. Splošni pogoji so sestavni
del tega programa.
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