BERLIN
ČAS POTOVANJA: 3 DNI
NAČIN POTOVANJA: LETALO

1. dan: SLOVENIJA – IZBRANO LETALIŠČE - NEMČIJA
Odhod modernega turističnega avtobusa izpred dogovorjenega mesta in vožnja do izbranega
letališča. Jutranji let proti Berlinu. Oglede bomo pričeli s krožno vožjo po Berlinu. Zapeljali
se bomo mimo palače Charlotenburg, ki je bila priljubljeno zatočišče kraljice SophieCharlotte, nato po dolgi aveniji mimo Stolpa zmage do Reichstaga, mimo ostankov
Berlinskega zidu, do Aleksandrovega trga. Odpeljali se bomo do televizijskega stolpa in se po
želji z dvigalom povzpeli na višino 365 metrov. Od tod bomo imeli lep razgled na mesto.
Vožnja po aveniji Under den Linden skozi Brandenburška vrata nazaj v bivši zahodni Berlin.
Sledi še sprehod po K-dammu in ogled katedrale, do znamenite postaje ZOO. Prevoz do
hotela in nočitev.
2.dan: BERLIN
Zajtrk. S podzemno železnico se bomo odpravili do trga Potsdamer, kjer je bil Hitlerjev
bunker. Ogled zgodovinske točke Checkpoint Charlie in priložnost ogleda muzeja Checkpoint
Charlie, kjer je zelo dobro prikazana zgodovina Berlinskega zidu, enega izmed najbolj znanih
mejnih prehodov med vzhodnim in zahodnim Berlinom v času konca II. svetovne vojne do
padca zidu, 9. Novembra 1989. Počitek na modernem Potsdamer Platzu, kjer vsako leto
poteka znameniti Berlinski filmski festival. Občudovali bomo stavbe »manhattenskega« tipa,
ki so zrastle visoko v nebo okrog slavnega Sony Centra. Nato se bomo z javnim prevozom
zapeljali do Muzejskega otočka, kjer si bomo po želji in doplačilu ogledali Pergamon in Neus
museum. Po želji tudi Narodno Galerijo. Sprehod mimo protestanske Katedrale do avenije
Unter den Linden. Sledi ogled veličastnega spomenika holokavstu. Prosti čas za manjše
nakupe po znameniti Friederichovi ulici. Vrnitev v hotel, večerja in nočitev.

3. dan: BERLIN – IZBRANO LETALIŠČE – SLOVENIJA
Zajtrk. Vožnja z metrojem do znamenitega Reichstaga, ki ga je 1933 zasedel Adolf Hitler.
Danes je obnovljeni Reichstag zopet sedež nemškega parlamenta. Pri končni obnovi so mu
dodali še arhitekturno veličastno stekleno kupolo, kamor se bomo po želji in doplačilu med
ogledom parlamenta tudi povzpeli. Od tod bomo imeli enkratnen panoramski razgled še po
“zahodnem “predelu Berlina. Popoldan še čas za samostojne oglede ali nakupe spominkov.
Odhod na letališče. Popoldan predviden let na izbrano letališče. Sledi še transfer do doma,
kamor bomo prispeli v poznih večernih urah.

CENA POTOVANJA VKLJUČUJE:













letalski prevoz na omenjeni relaciji z letališkimi pristojbinami z osebno prtljago,
transferje z modernim avtobusom po Berlinu,
karte za metro (po programu),
2x nočitev z zajtrkom v več posteljnih sobah v Berlinu v hostelu,
2 x večerja v lokalni restavraciji ali hostelu,
vsi ogledi zunanjosti kot omenjeno v programu,
1 x prosto mesto za spremljevalca na 15 prijavljenih učencev,
slovenskega vodnika,
osnovno nezgodno zavarovanje,
organizacijo in izvedbo potovanja
DDV.

DOPLAČILA:
 obvezno doplačilo: prijavnina 15 €/na osebo
 CORIS zavarovanje
 Oddana prtljaga do 20 kg od 35 € dalje,
 zavarovanje rizika odpovedi 16 €
 televizijski stolp,
 muzeji od 5 € dalje.
Odhod/povratek je mogoč iz letališč: Trst, Treviso, Graz, Celovec, Salzburg, Dunaj, Zagreb, Ljubljana, Bratislava,
Budimpešta.
Posebni pogoji: Pridržujemo si pravico do: a. zamenjave vrstnega reda ogledov; b. ime in priimek morata biti enaka kot na
osebnem dokumentu s katerim boste potovali ( osebna izkaznica ali potni list); c. sprememba imena povzroči stroške
spremembe imena d. polet je na redni liniji, na letalu ni obroka, časi poletov so informativni.
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 dne 26.05.2016 pri udeležbi – po tabeli. Splošni pogoji so sestavni del tega programa.
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