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O redkokaterem mestu je bilo že toliko povedanega in napisanega kot o Parizu. Mesto svetlobe, kot ga tudi 

imenujejo, je brez dvoma eno najprivlaènejših in najbolj obiskanih mest na svetu. Široki bulevarji, zasanjana 

obrežja reke Sene in èudovito urejeni parki že od nekdaj privlaèijo številne obiskovalce. Èe komu ni do 

velemestnega vrveža, se lahko spoèije v kateri od neštetih kavarnic v Latinski èetrti ali èetrti Marais, ki sta 

ohranili še nekaj starega šarma, kot ga je poznal Pariz 18. stoletja. Številni sijajni muzeji hranijo izjemne 

kulturne zaklade od antike  

do današnjih dni. Vabimo vas, da z nami obišèete francosko metropolo in razvozlate nasmešek Leonardove 

Mone Lise, razmišljate skupaj z Rodinovim Mislecem ter posedite ob Manetovem Zajtrku na travi. 

(1. IN) 2. DAN                             

LJUBLJANA-PARIZ 

(--, V)                                                             1250 
KM 

Odhod iz Ljubljane v večernih urah in začetek 
vožnje proti Franciji. Nočna vožnja čez Avstrijo, 
Nemčijo in francoske pokrajine Alzacijo, Loreno in 
Šampanjo. Po prihodu v PARIZ se bomo z 
metrojem odpeljali v središče mesta in začeli s 
spoznavanjem francoske prestolnice. V okviru 
velikanskega kompleksa Hôtel des Invalides, bomo 
obiskali slovito cerkev L'Eglise du Dôme, ki jo je 
zasnoval Mansart. Cerkev velja za vrhunec sakralne 
arhitekture v obdobju Ludvika XIV. V njej so bili 
kasneje pokopani Napoleon I. in še nekateri 
pomembni francoski vojskovodje ter pripadniki 
družine Bonaparte. Popoldne si bomo najprej 
privoščili počitek v živahni Latinski četrti, nato pa 
se po ulicah sprehodili mimo slovite univerze 
Sorbone do pariškega Pantena, kjer so svoje 
poslednje počivališče našli velikani francoske 
literature, znanosti in politike. Zanimiva je tudi 
sama stavba, saj gre enega zgodnejših primerov 
neoklasicizma v Franciji. Po zaključenih ogledih 
namestitev v hotelu in veèerja. Po večerji se bomo 
z metrojem odpeljali proti enemu najbolj ikoničnih 
delov Pariza, hribu Montmartre, na vrhu katerega 
se dviguje cerkev Sacré Coeur in od koder se 
odpira lep razgled na Pariz. Sledi spust proti ob 
večerih vselej živahnemu Pigallu. Nastanitev v 
hotelu, noèitev. 

3. DAN          PARIZ: LA VILLETTE IN 

LETALSKI MUZEJ 

(Z-V)                                                       30 KM 

Po zajtrku bomo nadaljevali z ogledi v okolici 
francoske prestolnice, dan pa bo obarvan 
naravoslovno. Najprej se bomo podali v La Villette. 
Mesto znanosti in industrije je kulturno središče, ki 
se nahaja v Parc de la Villette, severovzhodno od 
Pariza. Mesto znanosti in industrije, specializirano 
za razširjanje znanstvene in tehnične kulture, želi 
ozaveščati odrasle in otroke o izzivih družbe, 
povezanih z znanostjo, raziskavami in industrijo. 
Zgradili so ga v osemdesetih letih prejšnjega 
stoletja, a ga vseskozi nadgrajujejo in posodabljajo. 

Vsako leto privabi več kot milijon obiskovalcev. 
Kompleks ponuja več stalnih razstav, ki so 
osredotočena na različne teme od razvoja robotike 
do video iger, od razvoja in delovanja naših 
možganov do podobe Vesolja. Stalne postavitve se 
ukvarjajo s problematiko transporta, energije, 
življenja v Sredozemskem morju ter izpostavljajo 
tudi bolj kompleksne teme, vezane npr. na 
matematiko. Sledi krajša vožnja do Muzeja 
letalstva in Vesolja, ki so ga uredili na območju 
nekdanjega letališča. Tam se bomo spoznali z 
razvojem letalstva in vesoljskih poletov ter si 
ogledali vrsto znamenitih letal, med katerimi sta 
gotovo najzanimivejši Boeing 747 in Concorde. Po 
obisku Mesta znanosti in Letalskega muzeja se 
bomo vrnili v hotel. Večerja in noèitev. 

T              NAVODILA ZA PRIJAVO IN PLAČILO 

Na ekskurzijo se prijavite na gimnaziji (preko šolske 

spletne učilnice). Ko nam bo šola posredovala seznam 

prijavljenih, bomo na e-naslov plačnika poslali vse 

podatke za plačilo potovanja. 

Za udeležbo na potovanju veljajo splošni pogoji, ki so objavljeni 
na spletnih straneh www.arslonga.si. V primeru bistvenega dviga 
cene avtobusnega prevoza in hotelskih storitev si pridržujemo 
pravico do dviga osnovne cene potovanja. Pri pripravi ponudbe 
smo upoštevali cene storitev, ki veljajo na dan priprave ponudbe. 

4. IN 5. DAN     PARIZ-STRASBOURG-

LJUBLJANA 

(Z-V, Z)                                                       1250 KM 

Po zajtrku se bomo odpeljali do Eifflovega stolpa 
ter se ozrli na mesto še s ptičje perspektive. Nato se 
bomo odpeljali proti Strasbourgu. Nastanitev v 
mladinskem hotelu, večerja in nočitev. Po zajtrku 
se bomo podali v staro mestno jedro in obiskali 
stolnico Notre-Dame, ki ima dograjen samo en 
zvonik in predstavlja pravi simbol mesta 
Strasbourg. Mogočna zgradba iz značilnega 
rdečkastega vogeškega kamna popolnoma 
obvladuje veduto mesta in kljub modernim 
urbanističnim projektom ostaja najvišja zgradba v 
Strasbourgu. Čeprav je bila stolnica v času 
francoske revolucije hudo poškodovana, velja za 
enega najdragocenejših sakralnih spomenikov 
evropske gotike. V notranjosti izstopajo vitraži s 
podobami nemških cesarjev, ki so nastali med 12. 

in 15. stoletjem. Mesto si bomo ogledali tudi iz 
rečne perspektive in se po reki Roni podali vse do 
Evropskih institucij. Med sprehodom po mestu 
bomo nato občudovali bogato arhitekturno 
dediščino, katere del so tako številne predalčasto 
grajene hiše kot sodobne palače, v katerih domujejo 
evropske ustanove. Sprehodili se bomo tudi skozi 
četrt La Petite France, ki s svojimi starimi hišami 
spada med najslikovitejše predele mesta. Po 
zaključenih ogledih sledi vožnja skozi Nemčijo in 
Avstrijo. Prihod v Slovenijo v nočnih / jutranjih 
urah. 

T      ODHODI, CENA POTOVANJA, POGOJI, 
DOPLAČILA 

ODHOD:                                  16. junij 2023 ob 18h  

CENA:         489.- € ob udeležbi najmanj 45 dijakov                       
509.- € ob udeležbi najmanj 40 dijakov                      
539.- € ob udeležbi najmanj 35 dijakov 

  579.- € ob udeležbi najmanj 30 dijakov 

PLAČILO POTOVANJA:             Potovanje lahko plačate 
v več zaporednih mesečnih obrokih. Izbrana 
doplačila po želji se prištejejo prvemu obroku. 
CENA VKLJUÈUJE:        prevoz s sodobnim turistiènim 
avtobusom po programu, 3 nočitve z zajtrkom v 
hotelu turistične kategorije in v mladinskem hotelu 
ob namestitvi v večposteljnih sobah (prha, wc), 2 
večerji v restavraciji, 1 v mladinskem hotelu, stroške 
za profesorje spremljevalce (en na 15 dijakov), 
organizacijo, kompetentno vodstvo, 60.- € za 
prevoze z metrojem in stroške vstopnin vodniku na 
poti (cene 2022: La Villette 9.-€, Letalski muzej 6.- 
€, Eifflov stolp 14,5.- €, ladja v Strasbourgu 14.- €, 
ostale vstopnine imajo dijaki zastonj, stroški 
vstopnin za profesorje spremljevalce) nezg. zavar. in 
DDV. 
DOPLAÈILA PO ÞELJI:              5% od obračunane 
cene  za zavarovanje rizika odpovedi, 7,14 € za 
zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini 
(upoštevana je skupinska tarifa, ki pa velja le, če se 
za zavarovanje odloči sedem ali več oseb; v 
nasprotnem primeru velja cena 10,20 €). 

 


