BERLIN
NURNBERG - BERLIN - DRESDEN
Berlin je kot prestolnica Nemčije več kot samo to. Mesto daje obiskovalcu vtis, da se nahaja v
središču zgodovine: preko 60 muzejev, galerije, univerze in gledališča na eni strani, ter sodoben utrip
mesta, ki šteje preko 3.5 milijona prebivalcev na drugi.
Od nekdaj je bil središče dogajanja tako mladih kot starih in vedno je bil simbol Nemčije.
Prepričani smo, da vas bomo na tem izletu prijetno presenetili z bogato zgodovino, ki nas bo spremljala
na vsakem koraku.
BRANDENBURŠKA VRATA

PROGRAM ŠTIRIDNEVNEGA IZLETA:

1. In 2. DAN:
Odhod sodobnega avtobusa ob 22.00 uri. Vožnja do mejnega prehoda Karavanke in nadaljevanje po AC...mimo Salzburga in Munchna do "BAVARSKEGA
BISERA GOTIKE - NURENBERG-a. Naš prihod je predviden v zgodnjih dopoldanskih urah, zato se bomo najprej zaustavili za osvežitev, nato pa
pričeli z ogledovanjem tega izjemnega mesta: KATEDRALA SV. LOVRENCA, KATEDRALA SV. SEBALDA (zaščitnika mesta), FRAUENKIRCHE,
gotska fontana SCHENER BRUNER, TUGENDBRUNNEN, PALAČA MAUTHALL, NASSAUER HAUS, RATHAUS (Mestna hiša), ALBRECHT DURERjevo hišo, GRAD KAISERBURG. Nekaj časa prosto tudi za kosilo, nato pa se bomo zapeljali mimo SODNE PALAČE v kateri se je odvijal zgodovinski
"Nurenberški proces" proti vojnim zločincem II. svetovne vojne. Vožnjo bomo nadaljevali mimo Bayerutha in Leipziga do našega končnega cilja tega
dne BERLIN-a. Namestitev v hotel, večerja in nočitev.
3. DAN:
Po zajtrku se bomo posvetili največjemu mestu med Moskvo in Parizom. Najprej vožnja do BRANDENBURŠKIH VRAT (zgornja slika) in nato:
REICHSTAG (slika spodaj levo), BULEVAR POD LIPAMI z najpomembnejšimi zgradbami in trgi - AKADEMSKI TRG (AKADEMIJA ZNANOSTI,
IGRALSKA AKADEMIJA), STARA KNJIŽNICA, NEMŠKA NARODNA KNJIŽNICA, NEMŠKA DRŽAVNA OPERA, HUMBALDTOVA UNIVERZA,
spomenik padlim žrtvam fašizma in OROŽARNA. Po kosilu imamo na programu ogled: MARX-ENGELSOV TRG, STARI MUZEJ, REPUBLIŠKA PALAČA,
KATEDRALA, NIKOLAJEVA ČETRT, ALEKSANDERPLATZ in TELEVIZIJSKI STOLP. Nadaljevanje ogledov z avtobusom: znameniti mejni prehod
CHECKPOINTCHALIE z muzejem, BERLINSKI ZID, lokacija HITLERJEVEGA BUNKERJA, STEBER ZMAGE, DVOREC CHARLOTTENBURG,
OLIMPIJSKI ŠTADION ... Zadnji del dneva se bomo zadržali na svetovno znani ulici KAUFERSENDAMM, kjer je porušena cerkev KAISER
WILHELM in nakupovalno središče EUROPA CENTER. Večerja, nočitev.
4. DAN:
Ta dan bo namenjen dodatnim ogledom mesta po lastni izbiri. Zaradi natrpanega programa prejšnjega dne bo
nekaj ostalo tudi za ta dan, nekaj časa pa bomo namenili za individualne oglede muzejev ali galerij. V vsakem
primeru pa boste imeli nekaj časa tudi za zaslužen počitek in raziskovanje. Po večerji v hotelu, se lahko za nekaj
časa skupaj podamo na sprehod po mestu, saj bo to naš zadnji večer v tem izjemnem mestu.

BERLIN - FRAUENKIRCHE

5. DAN:
Po zajtrku slovo od Berlina in vožnja proti mestu DRESDEN. Dresden je bil pred II. svetovno vojno eno najbolj
priljubljenih mest in so ga poimenovali "Firence na Labi". Mesto beleži najbolj kruto zgodovinsko noč v Nemčiji,
saj so ga zavezniške sile v noči iz 13. na 14. februar 1945 bombardirale z več kot 2000 letali.
Kljub temu so mesto obnovili in je danes eno najlepših mest.Naš obisk je namenjen staremu delu mesta. Začeli
bomo z OPERO, ki slovi kot najlepše operno poslopje v Nemčiji. V neposredni bližini je tudi ZWINGER (nekoč
največji zabaviščni center), danes pa je tu prava zakladnica muzejev in galerij. Tu je tudi NEU MARKT z ostanki
FRAUENKIRCHE. Danes je v razvalinah in jo bodo v kratkem obnovili, je pa kot opomin na minule čase. Muzej
ALBERTINUM slovi kot najpomembnejša galerija v državi. Popoldan povratek nazaj proti domu kjer bomo v
jutranjih urah naslednjega dne.

CENA:
339,00 € -pri udeležbi 45 - 48 oseb
349,00 € - pri udeležbi 40 - 44 oseb
369,00 € - pri udeležbi 35 - 39 oseb
DRESDEN - OPERA

CENA vključuje: najsodobnejši prevoz z avtobusom (klima, video, hladilnik), stroške dveh voznikov, vse takse za ceste in parkiranja,
DDV, 3 x polpenzion (večerja, nočitev in zajtrk) v hotelu 3*, osnovno nezgodno zavarovanje, stroške vodenja in agencije.
DOPLAČILA za vstopnine in ostale storitve lahko vključimo v osnovno ceno.
PRIPOROČAMO sklenitev dodatnega zdravstvenega zavarovanja z asistenco v tujini in zavarovanje rizika odpovedi potovanja.
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA so sestavni del ponudbe !
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www.nata-int.si, e-mail: nata@nata-int.si

