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11..  ddaann::IIVVAANNČČNNAA  GGOORRIICCAA  --  ........  
Odhod iz Ivančne Gorice v popoldanskih urah in nočna vožnja 
preko Avstrije in Nemčije proti Franciji.  
22..  ddaann::  ......  ––  PPAARRIIZZ  
Ob prihodu v PPAARRIIZZ se bomo zapeljali do hotela, kjer bomo pustili 
prtljago in se nato se bomo odpravili na obisk katakomb Pariza. Po 
katakombah se bomo povzpeli na EEiiffffeelloovv  ssttoollpp, ki ga je za 
svetovno razstavo leta 1889 zgradil inženir Gustave Eiffel, ter se 
seveda nanj tudi povzpeli. Nadaljevali bomo s sprehodom po 
Marsovih poljanah do mogočnega objekta Invalidi, kjer počiva 
Napoleon. Vstopili bomo še v muzej slavnega kiparja Rodin-a. 
Sledi večerja v restavraciji. Večerja v restavraciji. Ob doplačilu 
možen ogled kabareja. Povratek v hotel in prenočevanje.. 

33..  ddaann::  PPAARRIIZZ 
Po zajtrku sledi avtobusni ogled mesta med katerim bomo videli 
nekatere glavne znamenitosti Pariza; TTrrgg  BBaassttiillllee, NNoottrree DDaammee, 

NNaappoolleeoonnoovvoo ggrroobbnniiccoo, TTrrgg CCoonnccoorrddee, cceerrkkeevv MMaaddeelleeiinnee, OOppeerroo 

GGaarrnniieerr, EElliizzeejjsskkee ppoolljjaannee, SSllaavvoollookk zzmmaaggee, EEiiffffeelloovv ssttoollpp,... Vožnjo 
bomo zaključili na Elizejskih poljanah. Povzpeli se bomo na 
Slavolok zmage. Po čudovitem razgledu se zapeljemo še na levi 
breg Sene, kjer se za nekaj ur podamo v svet impresionistov. 
Uživali bomo v  umetninah Van Gogha, Tuluz Lutreca, Moneta, 
Redona, Boudina, Cezannea, Paula Gaugina, Renoira, Maneta in 
številnih drugih umetnikov /Muzej Orsay/. Nekoč je to bil hotel in 
železniška postaja, danes pa čudovito urejen muzej, posvečen 
likovni in uporabni umetnosti. Večerja v restavraciji. Obiskali bomo 
še znameniti MMoonnttmmaarrttrree, katerega vijugaste uličice se vzpenjajo k 
belim, rimsko bizantinskim kupolam bazilike SSVVEETTOO SSRRCCEE. 
Montmartre pa je tudi zbirališče mnogih umetnikov, in množice 
lokalov. Po večerji vožnja z ladjo po Seni. Pozen povratek v hotel 
in prenočevanje. 

44..  ddaann::  PPAARRIIZZ  ......  
Po zajtrku nadaljujemo z ogledom mesta: ustavili se bomo v 
muzeju, ki postaja največji muzej na svetu -  LLoouuvvrree. Simbol sedmih 
stoletij in 17- ih  vladarjev se je razvil iz trdnjave iz 12. stoletja. V 
renesančnem slogu pa ga je predelal Ludvik XIV. V muzeju je 
danes razstavljenih 30.000 del (od prvih civilizacij do umetnosti 19. 
Stoletja, ter seveda Mona Lisa). V nadaljevanju se bomo ustavili v 
Latinski četrti in nato na rečnem otoku pri cerkvi NNoottrree  DDaammee,, 
videli številne znamenite hiše in trge, LLeess HHaalllleess (»Trebuh Pariza«, 
E. Zola), moderni kulturni center GGeeoorrggeess  PPoommppiiddoouu  ((zzuunnaannjjii  oogglleedd))  . Vmes bo kratek čas za kosilo in drobne nakupe,... 
V zgodnjih večernih urah povratek proti Ivančni Gorici. Nočna vožnja preko Nemčije in Avstrije. 

55..  ddaann::  ......  ––  IIVVAANNČČNNAA  GGOORRIICCAA  
Prihod v Ivančno Gorico bo predvidoma v zgodnjih popoldanskih urah. 
 
DODATNI PROGRAM ZA 6-DNEVNO EKSKURZIJO: 
Po zajtrku vožnja v Versailles, do kraljeve rezidence Ludvika XIV – Sončnega kralja. 
Sprehodili se bomo še v središče Versaillesa, do pisane in živahne tržnice. Francija je 
prva kmetijska država v Evropi in bo sprehod po tržnici manjšega kraja zanimivo 
doživetje. Povratek v Pariz do opere Garnier, ob kateri bomo vstopili v slavno 
veleblagovnico galerije Lafayette in v bližini z vodenim ogledom spoznali recepturo in 
značilnosti parfumov. 



Na željo skupine si lahko v zameno za ogled Versaillesa ogledamo največji stadion Stade de France (ogled stadiona je 
seveda možen v kolikor na ta dan ni na stadionu prireditev)  
 
 

 
CENA: 227788  €€  mmiinniimmaallnnoo  4455  ddiijjaakkoovv  //  229933  €€  mmiinniimmaallnnoo  4400  ddiijjaakkoovv        

zzaa  55  ddnneevvnnii  pprrooggrraamm  
      

            334488  €€  mmiinniimmaallnnoo  4455  ddiijjaakkoovv//  336666  €€  mmiinniimmaallnnoo  4400  ddiijjaakkoovv    

zzaa  66  ddnneevvnnii  pprrooggrraamm  
  

 
V ceno, ki je izračunana za minimalno 45,40 prijavljenih dijakov je vključeno: 

- avtobusni prevoz na relaciji po programu 
- namestitev v hotelu kat 3* na območju Pariza, na osnovi dveh nočitev z zajtrkom  
- dve večerji v restavracijah v Parizu  
- vsi ogledi po programu z vstopnino za Eifflov stolp (2.nivo) in Katakombe 
- vožnja z ladjo po Seni 
- vozovnice za vožnjo s podzemno železnico (do 6 vozovnic) 
- prosta mesta za 3 profesorje spremljevalce  
- stroški slovenskega vodnika z licenco 
- zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini Coris 
- nezgodno zavarovanje Triglav 
- odpovedno zavarovanje izbrane zavarovalnice 
- stroški organizacije in DDV 
 
Možna doplačila (v ceno ni zajeto): 
- odpovedno zavarovanje Triglav (stroški so navedeni v prilogi) 
- morebitne druge vstopnine (navedeno v prilogi) 

 
 
OPOMBE: 
Cena je izračunana 20.maja 2015. 
PRIDRŽUJEMO SI PRAVICO DO ZAMENJAVE VRSTNEGA REDA OGLEDOV. 
PROGRAM LAHKO POPOLNOMA PRILAGODIMO ZAHTEVAM ŠOLE. 

Vse informacije o pogodbenih razmerjih so navedene v SPLOŠNIH 
POGOJIH IN NAVODILIH ZA POTOVANJE, ki so sestavni del programa in 
si jih lahko preberete na naših spletnih straneh. 

 
 
 
 
 
 

 UUNNIITTOOUURRSS  dd..oo..oo..     
Topniška 35, 1000 LJUBLJANA 

telefon: 01/ 437 54 31, fax: 01/ 437 54 32 
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