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PRVI DAN: SLOVENIJA - NEMČIJA 
Odhod z dogovorjenega mesta v popoldanskih urah. Nočna vožnja skozi Nemčijo. 
DRUGI DAN: STRASSBOURG - PARIZ 
Jutranji postanek za osvežitev v Strassbourg-u in nadaljevanje po pokrajini Champagne  proti PARIZU, kamor 
boste prispeli v popoldanskih urah in že na poti do  hotela ogledi znamenitosti. Ob prihodu v mesto luči se 
bomo nastanili v  hotelu. Zvečer se bomo napotili do griča umetnikov  Montmartra in si ogledali Sacre Coeur. 
Večerjo bomo imeli ob vznožju Montmartra. Vrnitev v hotel in nočitev. 
TRETJI DAN: PARIZ 
Zajtrk. Dan bomo namenili celodnevnim ogledom mestnih znamenitosti. Vožnja do otoka na Seni – Ille de la 
Cite s katedralo Notre-Dame, ki bo v letu 2013 praznovala 850 let zgodovine umetnosti in duhovnosti, Sainte 
Chapelle,  Palais de Justice, Prefecture … , naprej se bomo sprehodili po Latinski četrti, Saint-Germainu,  videli 
bomo znametito univerzo Sorbono in seveda  znano ulico Rivoli. Popoldan bomo namenili  ogledu Orsayjskega 
muzeja ali muzeja Louvre.  Da bomo Pariz doživeli v popolnosti se bomo po večerji povzpeli na Eifflov stolp in se 
nato popeljali z ladjico po Seni. Nočitev.  
ČETRTI DAN: ….PARIZ – LA DÉFENCE - VERSAILLES 
Po zajtrku bomo po želji obiskali Rodinov muzej, se sprehodili po Elizejskih poljanah. Opoldan vožnja mimo 
moderne poslovne četrti La Defense, v  Versailles, največjo stvaritev  Ludvika XIV, ki je tako rekoč svet zase. 
Sprehod po čudovitih grajskih vrtovih in po želji ogled notranjosti. Pozno popoldan slovo in počasi vrnitev proti 
domu. Nočno potovanje. 
PETI DAN: SLOVENIJA  
Po nočni vožnji opoldanski prihod v Slovenijo. 
CENA: 287 € - min. 45 dijakov      299€ -min. 40  dijakov            319 € - min. 30 dijakov         
• CENA VKLJUČUJE:  

o prevoz z udobnim turističnim avtobusom na navedenih relacijah,  
o z vključenim prevozom v Versailles, 
o cestnine in ostale pristojbine, 
o dve  nočitvi z zajtrki v hotelu ** sup.  
o dve večerji v restavraciji v mestu,  
o zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini,  
o riziko odpovedi (odstopnina),  
o vožnjo z metrojem (tri vožnje) 
o vodenje in organizacijo izleta 

 
• DOPLAČILA: vstopnino za  vzpon na Eifflov stolp 14€ , vožnja z ladjico po reki Seni 10€. 
- vstopnine v posamezne muzeje (do 26 let brezplačno), sicer pa se gibljejo 3 - 8 € za dijake. 
Cena je izračunana na min. 35, 40 in 45 prijavljenih oseb. Na 15 plačnikov priznavamo 1 prosto mesto za 
profesorja – spremljevalca, kar je v skladu z navodili ministrstva za šolstvo. Program je veljaven skladno s 
splošnimi pogoji TA PALMA. 
 


