
 

 
STROKOVNA EKSKURZIJA   
SŠJJ IVANČNA GORICA  

Odhod: 17.maj 2018  
 

 

1.dan,četrtek 17.05.2018 

IVANČNA GORICA – AMSTERDAM  

Odhod iz Ivančne Gorice v popoldanskih urah. Avtobusna vožnja skozi Avstrijo in Nemčijo proti Nizozemski. 
  

2.dan:petek 18.05.2018 AMSTERDAM 

V jutranjih urah prihod v AALSMEER, kjer bomo vstopili svetovno znano Borzo cvetja – svet fasciniranih barv, vonjav in čustev z 

izredno logistiko in racionalnimi procesi, združenje, na katerega so ponosni že preko 100 let. Dnevno na borzi zamen ja svojega 
lastnika več milijonov rastlin. Samo v letu 2016 so prodali na tej borzi kar 
12,5 milijard cvetja in rastlin, za kar poskrbi skoraj 3000 zaposlenih. Po 
ogledu vožnja v hotel v AMSTERDAMU, nastanitev in odhod v sam 

center mesta, kjer bomo preživeli nekaj časa z domačinom, ki nam bo 
razkazal tiste 'skrite posebnosti' mesta, ki jih resnično poznajo samo 
domačini. Obiskali bomo tudi najpomembnejše turistične točke mesta na 
Amstelu: trg Dam s Kraljevo palačo, Židovsko četrt, Rembrandtplein, 
Beursplein, cvetlično tržnico Bloemenmarkt, železniško postajo s tisoči 
koles na parkirišču. Pokukali bomo v BRUSILNICO DIAMANTOV in se 

čudili natančnosti mojstrov pri brušenju diamantov ter se naučili 
prepoznavati njihovo obliko in vrednosti 
Nekaj prostega časa za sprostitev v tem čudovitem mestu 'na  vodi'. 
Povratek v hotel, večerja in prenočevanje. 

 
3.dan:sobota 19.05.2018 AMSTERDAM –ZAANSE 

SCHANS - AMSTERDAM  

Po zajtrku se bomo Pot nas bo vodila dalje do vasice Zaanse Schans, severno od mesta, v kateri je ohranjenih precej mlinov na 

veter in tradicionalnih nizozemskih hiš. Tukaj prepoznamo še dve domači obrti: sirarstvo in 
izdelava lesenih cokel. Polni lepih vtisov se bomo vrnili v Amsterdam. Nekaj prostega časa oz., 
če bi nam uspelo vstopiti v  hišo ANNE FRANK, kjer je spisala svoj 'Dnevnik', a svoje življenje 

žal zaključila v Bergen-Belsen, bomo to tudi storili. Za zaključek dneva se lahko še vkrcamo na 
ladjico in se zapeljemo na ogled teh t.i. Severnih Benetk še z druge perspektive (doplačilo). 

Večerja in prenočevanje v hotelu. 
  

4.dan:nedelja,20.05.2018 AMSTERDAM – IVANČNA GORICA  

Po zajtrku se bomo od Amsterdama poslovili. Čaka nas vožnja proti domu preko Nemčije in 
Avstrije..V Ivančno Gorico bomo prispeli v nočnih urah. 

 

CENA:         273 EUR minimalno 45 dijakov 
V ceno, ki je izračunana ob 
minimalni udeležbi 45 
dijakov je vključeno: 

- avtobusni prevoz na 
relacijah po programu  
- dva polpenziona v 
mladinskem hotelu – hostlu v 
Amsterdamu 

- stroški slovenskega vodnika 
- stroški profesorjev spremljevalcev 



 
- nezgodno zavarovanje Triglav za vse udeležence ekskurzije 
- stroški organizacije ekskurzije in DDV 
 

V ceno NI zajeto: 
- vstopnina za borzo cvetja 
- vstopnina za ogled stadiona nogometnega kluba AJAX 
- vožnja z ladjico po Amsterdamu  
- stroški lokalnega prevoza (po potrebi) 
- vse, kar ni navedeno v rubriki v ceno vključeno  
 

OPOMBE: 
Cena je izračunana 26.marca 2018.  
Cena ob minimalni udeležbi 35 dijakov je  315,- EUR. 
 

Priporočamo ZAVAROVANJE RIZIKA ODPOVEDI, ki znaša 4,42% cene 
celotnega aranžmaja in ga je potrebno vplačati OB PRIJAVI na potovanje. 

Zavarovalnica Triglav krije stroške odpovedi v primeru nepričakovanega 
poslabšanja zdravstvenega stanja potnika (ne kronične bolezni), smrti v ožji družini 
in klica na vojaške vaje. Podrobnosti si prosimo predhodno preberite na naši 
spletni strani v rubriki Splošni pogoji – Zavarovalnica Triglav. 

 

SPLOŠNI POGOJI IN NAVODILA ZA POTOVANJE 
so sestavni del programa in so vam na voljo na naših spletnih straneh. Za ta program 
veljajo spremenjeni administrativni stroški odpovedi in pogoji člena 7., ki se nanašajo na 
potnikovo odpoved . Podrobnosti so navedene v prijavnici. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

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

Email: info@unitours.si 
www.unitours.si 

mailto:info@unitours.si

