
BERLIN – DRESDEN  
Koordinator ekskurzije: Tim Verstovšek 
TA : Uniturs 
 
Datum: 22. – 26. 4. 2023 
 
 
Program: 
 
 
Odhod avtobusa z Dolgega mostu v zgodnjih jutranjih urah (s petka na soboto). Vožnja skozi Avstrijo proti mestu WEIMAR, rojstno mesto 
arhitekturne struje Bauhaus ter mesto treh svetovno znanih nemških klasikov: J.W. Goethe, J.G. Herder in J.C.F. Schiller; mesto filozofa 

Nietzscheja… Weimarska republika! Mesto je položilo z 
zasedanjem nacionalnega zbora temelje, na katerih se je gradila 
weimarska ustava, ki je predstavljala suverenost nemškega naroda. 
V nadaljevanju vožnja v BERLIN. Prosto za večerjo. Nastanitev v 
hotelu. Prenočevanje.  

  

2.dan: nedelja, 23.04.2023 – BERLIN   
Zajtrk. BERLIN. Panoramska vožnja po avenijah te svetovljanske 
prestolnice: vladna četrt s predsedniško palačo, palačo zveznega 
kanclerja, nemški parlament- Reichstag (po možnosti vzpon na 
kupolo), sprehod do Brandenburških vrat in spominskega 
obeležja holokavstu. Nadaljevanje ogleda na Potsdamerplatz, z 
najmodernejšo arhitekturo, kjer se odvija vsakoletni Berlinale, pa 
najstarejši semafor, Alexanderplatz… Plovba z ladjico po vodnih 
poteh Berlina med svetovno najbolj prepoznavnimi zgradbami 
tega mesta ter skozi celotno vladno četrt, do katere običajno 
sprehod ne zanese. Prosto za večerjo v lastni režiji. Povratek v hotel. 
Prenočevanje.  

  
3. dan: ponedeljek, 24.04..2022  BERLIN  

Zajtrk. Najprej ogled ostankov berlinskega zidu. Na živahnem 
Alexanderplatz-u nas čaka svetovna ura in seveda visoki 
Fernsehturm (razgledni stolp), simbol mesta, s čudovitim 
razgledom nad Berlinom. Sprehod skozi najstarejšo Nikolajevo  
četrt z rdečo mestno hišo do katedrale in Muzejskega otoka ter 
naprej po znani aveniji Unter den Linden s Humboldtovo univerzo, 
knjižnico, gledališčem in ostalimi znanimi objekti v osrčje Berlina. 
Vstop v največjo čokoladnico in malo po mondeni četrti z Galerijo 
Lafayette. Prosti čas za malico, kosilo, kavico… Obisk zgodovinske 
točke Checkpoint Charlie in slavnih Trabijev. Dan bomo zaključili 
v četrti s slavno nakupovalno Kurfϋrstendamm in Kaiser-
Wilhelm-Gedӓchtniskirche ob Bahnhof ZOO, nekdaj prizorišča 
dogajanja vsebine knjige Otroci s postaje ZOO. Prosti čas za 
samostojno raziskovanje, drobne nakupe in večerjo v lastni režiji v 

kateri od mnogih restavracij tega dela mesta.  
  

4. dan: torek, 25.04.2003 BERLIN - DRESDEN  
Zajtrk. Slovo od Berlina. Postanek pri Olimpijskem stadionu, zgrajenem ob letnih olimpijskih igrah 1936, s katerega se je prvič podala na pot 
olimpijska bakla. Danes je ta obnovljeni stadion prizorišče tekem Herte BSC. Vožnja v deželo Saško, v mesto DRESDEN, mesto umetnosti in 
kulture visokega mednarodnega ranga s simbolom mesta 'Frauenkirche', Semper opero in številnimi muzeji. Mestu pravijo 'Firence na Labi'. 
Vsaka stavba je umetnina zase. Še posebej Zwinger, v katerem je med drugim tudi Galerija starih mojstrov, zbirka porcelana in matematično-
fizikalni salon in še veliko dragocenega. Ogled tega baročnega bisera kot še nikoli doslej! Multimedijskim potovanjem skozi nastanek, 
spreminjanja skozi čas in življenja v njem s fascinantno projekcijo panorame, virtualno-reality-postajo in interaktivnim sistemom zvoka. 
Čaka nas še simbol 'ponovnega vstajenja' mesta po 2.sv.vojni: Frauenkirche, v kateri vedno prevzame njena svetlost in lepa poslikava 
kupole. V spodnjih prostorih priča razstava o časih, ko so po močnih bombardiranjih Dresdna ostale le ruševine, kako je obnova s 
katalogiziranimi kamni omogočila 43% originalne gradbene substance. Prosti čas za sprostitev in večerja v lastni režiji v centru mesta. 
Nastanitev v hotelu. Prenočevanje.  
  

  



5.dan: sreda, 26.04.2023 – DRESDEN – NÜRNBERG - LJUBLJANA   
Zajtrk. Slovo od Dresdna.  Vožnja proti NÜRNBERG-u, priljubljenemu mestu cesarjev. Postanek pri največji sodni palači Bavarske, v kateri 
so se vršili Nürnberški procesi proti največjim zločincem pred mednarodnim vojaškim tribunalom. Sledi ogled starega mestnega jedra z 
znamenitostmi. Obisk hiše, v kateri je skoraj 20 let živel in ustvarjal svetovno znani genij, nemški najslavnejši grafik, slikar, matematik in 
teoretik umetnosti: ALBRECHT DÜRER. Dürerjeva žena Agnes nas bo popeljala v čas poslovnega in zasebnega življenja s tem umetnikom. 
Nekaj časa za samostojno doživljanje mesta. V poznih popoldanskih urah vožnja proti domu. Prihod v 
Ljubljano v poznih nočnih urah.  
  

  

CENA:     452 €  minimalno  45 dijakov  

  
 V ceno, ki je izračunana ob minimalni udeležbi 45/40/35 dijakov/avtobus je vključeno: - 

avtobusni prevoz na relacijah po programu   

- vključeni stroški ddv-ja za prevoze po Avstriji in Nemčiji  
- ena nočitev z zajtrkom v hotelu 4* v Dresdnu    

- tri nočitve z zajtrkom v hotelu 4* v Berlinu  

- stroški spremljevalcev - stroški slovenskega vodnika  

- nezgodno zavarovanje Triglav za vse udeležence ekskurzije  

- stroški organizacije ekskurzije in DDV  

  

  

  
V ceno NI zajeto:  
- vstopnine – po dogovoru z organizatorjem - šolo  
- morebitne mestne takse  
   

Cena za minimalno 40 dijakov/avtobus 465 €. Cena za minimalno 35 dijakov/avtobus 499 €.  

SPLOŠNI POGOJI IN NAVODILA ZA POTOVANJE so sestavni del programa in so vam na voljo na naših spletnih straneh ali 

v agenciji ! Za to potovanje veljajo splošni pogoji za strokovne ekskurzije in zaključene skupine.  Opomba: Pridržujemo si pravico 

do spremembe vrstnega reda ogledov  

  

  

  

 
  

  

  

 
Topniška 35, 1000 LJUBLJANA uni-info@siol.net, 
www.unitours.si  


