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B i o t e h n i š k i  i z o B r a ž e v a l n i  c e n t e r  l j u B l j a n a  

sTroKoVna eKsKUrZija V berLin

1. dan LJUBLJana-PRaGa-BERLIn

zbor potnikov na odhodnem mestu in avtobusna vožnja 
skozi avstrijo na Češko. Dopoldanski prihod v Prago in 
krajši ogled mestnega središča: karlov most iz leta 1367, 
Staromestni trg s staro mestno hišo in njeno astronomsko 
uro, spomenik jana husa, vaclavske namesti. nekaj 
prostega časa bo za kosilo, nato pa bomo nadaljevali 
pot v Berlin. večerni prihod v glavno mesto nemčije, 
nastanitev v hotelu in nočitev.

2. dan BERLIn

Po zajtrku bo sledil avtobusni ogled Berlina, ki se je iz 
simbola razdeljenega mesta ie v dvajsetih letih po padcu 
berlinskega zidu spremenil v živahno prestolnico, polno 
barv in oblik z neverjetno živahnim nočnim življenjem. 
Panoramski ogled mesta in vožnja mimo mestnih 
znamenitosti: Branderburška vrata so simbol Berlina in 
predstavljajo vhod v mesto, avenija Pod lipami, opera, 
železniška postaja zoo, sedež univerze, vladna četrt 
s predsedniško palačo in rezidenco,  palačo zveznega 
kanclerja in nemškega parlamenta - reichstag. Sledil bo 
sprehod po alexandrovem trgu, ki je eden izmed glavnih 
berlinskih trgov, mimo neo-renesančne rdeče mestne 
hiše, vse do najstarejšega predela mesta - nikolajeve 
četrti. nadaljevanje ogledov po danes prestižni 
Friedrichstrasse, kjer se nahaja checkpoint charlie. nato 
se bomo zapeljali do ohranjenega dela zidu - east Side 

Gallery. 1,3 kilometra dolg zid ob reki Spree je prekrit s 
106 poslikavami umetnikov z vsega sveta. Povratek v 
hotel in nočitev.

3. dan BERLIn 

Po zajtrku se bomo z avtobusom odpeljali do sejmišča. 
najprej bomo pogledali še olimpijski stadion in 
mednarodni kongresni center. nato bo ves dan namenjen 
ogledu turistične borze itB. zvečer bomo po želji obiskali 
eno največjih berlinskih pivnic, kjer bomo uživali ob 
zvokih tradicionalne glasbe, tradicionalne hrane in vrčku 
piva. 

4. dan BERLIn - POTSdaM.

SLOVEnIJa

Po zajtrku vožnja v Potsdam, nekoč drugi sedež pruskih 
kraljev in nemških cesarjev, kjer so si zgradili rezidence.
najprej se bomo ustavili pri cecilienhofu in si ogledali 
njegovo zunanjost. ta rezidenca je leta 1945 gostila 
znamenito potsdamsko konferenco, na kateri so se 
srečali churchill, truman in Stalin, da bi se dokončno 
dogovorili o povojni usodi nemcije. Postanek pri rezidenci 
Sanssouci, nekoč domovanju znamenitega pruskega 
kralja Friderika velikega. rezidenco zaznamujeta rokoko 
in mogočno terasasto stopnišče, ki vodi do obsežnega 
parka. Predviden prihod v poznih večernih urah.

 4 Dni

neMČija: Strokovna ekSkurzija v Berlin
ljuBljana – PraGa – Berlin – PotSDaM


