HAMBURG –
“NEMŠKA VRATA V SVET”
Drugo največje mesto v Nemčiji, vendar med Nemci najbolj priljubljeno, šteje skoraj 2
milijona prebivalcev. V preteklosti je bil Hamburg pomembno trgovsko mesto, danes pa je
to drugo največje pristanišče v Evropi. Je mešanica modernosti, tradicionalnosti in bogate
zgodovine. Močno ga je zaznamovala angleška kultura, kar se kaže v arhitekturnem slogu.
Je pa tudi mesto z največ mostovi na svetu, šteje jih okrog 2300.
ČAS POTOVANJA: 4 DNI
DATUM POTOVANJA: ŠOLSKO LETO 2016/17
NAČIN POTOVANJA: LETALO – LETALO

1. DAN: SLOVENIJA - HAMBURG
Zbor potnikov v zgodnjih jutranjih urah na dogovorjenem mestu in prevoz na bližnje letališče, od
koder bomo predvidoma ob 14.10 uri poleteli proti Hamburgu. Po pristanku se bomo z vlakom
odpeljali do glavne železniške postaje. Kratek sprehod do mladinskega hotela v bližini, v katerem
bomo odložili prtljago in se peš odpravili na raziskovanje starega mestnega središča. Zunanji
ogled borze in mestne hiše z znamenitim 112 metrov visokim stolpom, na trgu pred mestno hišo
pa bomo lahko uživali v predstavah uličnih umetnikov. Sprehodili se bomo po starih ulicah ter
občudovali desetnadstropno stavbo Chilehaus, ki je pod UNESCO-vo zaščito. Vrnitev v mladinski
hotel, večerja in nočitev.
2. HAMBURG
Po zajtrku se bomo odpravili v zgodovinsko četrt Speicherstadt – “skladiščno mesto”, kjer so v
preteklosti skladiščili blago, ki je v Hamburg prihajalo z vseh koncev sveta. Najprej bomo obiskali
muzej Speicherstadt, ki se nahaja v značilni opečnati stavbi. Osrednja tema muzeja je
skladiščenje, predvsem kave, čaja, kakava ter kavčuka. V muzeju pa nam predstavijo tudi

proces praženja kave, ki jo lahko tudi preizkusimo. Sledi obisk pomorskega muzeja. V devetih
nadstropjih z več kot 26.000 modeli je predstavljena celotna zgodovina pomorstva v Hamburgu,
Nemčiji in svetu. V neposredni bližini Speicherstadta bomo spoznali največji urbanistični projekt v
Evropi, sodoben mestni predel – HafenCity, kjer so bila nekoč različna skladišča, danes pa ta
predel oživljajo z raznimi muzeji, podjetji, agencijami, modernimi stanovanji… Popoldne pa bomo
nadaljevali z ogledi mestnega središča. Po najstarejši mestni ulici Deichstrasse, ki je postala
simbol Hamburga se bomo sprehodili do cerkve Sv. Mihaela, ki velja za eno najlepših in tudi
največjih cerkva v severni Nemčiji. Povzpeli se bomo na zvonik, kjer se nam z višine 82 metrov
odpira čudovit razgled na mesto in pristanišče. Dan lahko zaključimo s sprehodom po čudovitih
zelenih mestnih parkih. Vrnitev v mladinski hotel, večerja in nočitev.
3. HAMBURG
Po zajtrku se bomo s podzemno železnico odpeljali do tropskega akvarija Hagenbeck, v katerem
je našlo svoj prostor kar 14.300 tropskih živali. Čas za opazovanje in spoznavanje živali in
rastlinja. Vrnitev v mestno središče in obisk mestne četrte St. Pauli, ki je med turisti poznana
predvsem zaradi žgečkljivega nočnega življenja. Zloglasni ulici Reeperbahn se bomo sicer
izognili, saj je zaprta za širšo javnost in je dostopna zgolj moškim, starejšim od 18. let. Obiskali pa
bomo prostor, kjer se vsako nedeljo zjutraj dogaja ribja tržnica ter znamenit tunel pod reko Labo.
Hamburg je za New Yorkom in Londonom tretja največja metropola muzikalov na svetu. Večina
gledališč se nahaja prav v St. Pauliju. Zgodnja večerja v lokalni restavraciji, nato pa si bomo v
Stage Operettenhaus ogledali muzikal Hinterm Horizont. Po predstavi vrnitev v mladinski hotel in
nočitev.
4. HAMBURG – SLOVENIJA
Po zajtrku se bomo z ladjico zapeljali po jezeru Alster in spoznali podobo Hamburga še iz druge
perspektive. Sledi še sprehod po Jungfernstieg, kjer lahko najdemo številne simpatične butike in
lokale. Nekaj časa nakupe spominkov ali kakšen prigrizek s stojnice. Morda znamenit
Fischbrötchen – sendvič z ribo in raznimi prilogami. Vrnitev v hotel po prtljago in vožnja do
letališča, od koder bomo v poznih popoldanskih urah, predvidoma ob 16.30 uri, poleteli proti
bližnjemu letališču. Prevoz v Celje in zaključek potovanja v poznih večernih urah.

CENA POTOVANJA:
Pri 45 prijavljenih potnikih
Pri 30 prijavljenih potnikih

484 €
499 €

CENA POTOVANJA VKLJUČUJE:
 povratno letalsko vozovnico samo z ročno prtljago,
 letališke pristojbine,
 prevoz na bližnje letališče in z letališča,
 2 x polpenzion in 1 x nočitev z zajtrkom v mladinskem hotelu v večposteljnih sobah s
kopalnico,
 1 x večerjo v lokalni restavraciji,
 transfer z letališča v mesto in nazaj z vlakom,




2-dnevno vozovnico za javni promet v Hamburgu,
VSTOPNINE: Speicherstadtmuseum (muzej skladiščenja in pražarnica), Internationales
Maritimes Museum (pomorski muzej), zvonik cerkve Sv. Mihaela, Tropen-Aquarium
Hagenbeck (tropski akvarij), muzikal Hinterem Horizont (sedeži PK4 po ceni 49,90 €,
vožnja z ladjico po jezeru Alster,






1 x prosto mesto za spremljevalca na 15 prijavljenih učencev (nastanitev v dvopostelnih
sobah),
slovenskega vodnika,
organizacijo in izvedbo potovanja,
DDV.

DOPLAČILA:
 Obvezna doplačilo: prijavnina – 15 €,
 CORIS zavarovanje – 5,91 € tj. skupinska premija po osebi – zavarovanje do 5 dni, če se za
zavarovanje odloči najmanj 9 oseb,
 Zavarovanje rizika odpovedi (v primeru, da se zavaruje 15 prijavljenih oseb) – 16 €,
 doplačilo za vožnjo po mestnih kanalih namesto jezera Alster – 4 €,
 doplačilo za oddano prtljago – cca. 25 EUR na let.
OPOMBA:
Glede na to, da večina letalskih prevoznikov še ni objavila svojih datumov in časovnih
razporedov za mesec april 2017, so ure letov okvirne. Odhodno in prihodno letališče bodo
predvidoma Benetke ali pa bo eno izmed bližnjih: Zagreb, Graz, Trst, Treviso, Bologna,
Budimpešta, Klagenfurt ali Dunaj.
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
11.8.2016 pri udeležbi – po tabeli. Splošni pogoji so sestavni del tega programa.
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