NEMČIJA: STROKOVNA EKSKURZIJA V BERLIN
Ljubljana – PRAGA – BERLIN – POTSDAM

4 DNI

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.

KULT316 šolska turistična agencija | T: 01 235 52 60 | E: kult316@bic-lj.si
B i ot e h n i š k i i zo b r a ž e va l n i c e n t e r L j u b l ja n a

