
 

 

AMSTERDAM IN NIZOZEMSKO PODEŽELJE 
                                              19. 4. – 23. 4. 2023 

5 dni / 3 nočitve 

   
✓ ogled živahnega Amsterdama, ki ga imenujejo tudi severne Benetke 

✓ vključen izlet po severni in južni Holandiji + Keukenhof 
✓ obisk enega najboljših muzejev na nizozemskem – Rijksmuseum in muzeja Anne Frank 

 

1. DAN SLOVENIJA - NIZOZEMSKA         
Odhod iz Slovenije v popoldanskih urah (predvidoma ob 17.00) in nočna vožnja proti Nizozemski. 
 
2. DAN: SEVERNA HOLANDIJA IN AMSTERDAM                                                                                                       (večerja) 
Po prihodu na Nizozemsko bomo najprej obiskali dve tipični holandski vasici: prva, Zaanse Schans je znana po dveh 
nizozemskih simbolih: mlinih na veter in stari domači obrti kot sta coklarstvo in sirarstvo. Obiskali bomo coklarno 
in sirarno, kjer nam bodo prikazali proces izdelave starinskih coklov in odličnih nizozemskih sirov. Popoldne 
nastanitev nato pa se bomo z javnim prevozom podali na prvo spoznavanje nizozemske prestolnice. Sprehodili se 
bomo po glavni mestni ulici in med kanali, ki so del UNESCOVE svetovne dediščine. Zvečer povratek v hotel (z javnim 
prevozom), večerja in nočitev. 
 
3. DAN: KEUKENHOF – ROTTERDAM – DEN HAAG – KINDERDIJK – AMSTERDAM                                (zajtrk, večerja) 
Po zajtrku vožnja v Keukenhof in ogled razstave.  Razstavo pripravijo vsako leto med marcem in majem. Na površini 
32 hektarjev zasadijo več kot 7 milijonov cvetlic, kraljuje seveda nizozemski simbol, tulipan. Naš izlet nadaljujemo v 
Den Haag, politično središče države, kjer domuje parlament in glavno mesto južne Holandije. Ustavili se bomo pri 
Binnenhofu in Palači Miru. Sledi obisk Rotterdama, enega največjih pristaniških mest na svetu, ki mu poseben pečat 
dajejo sodobne zgradbe. Mesto je bilo med II. svetovno vojno skoraj v celoti porušeno in po vojni obnovljeno, danes 
pa velja za akademsko in tehnološko zelo napredno. Popeljali se bomo skozi pristanišče in občudovali mestni simbol, 
več kot 100 m visoki stolp Euromast. Seveda ne bomo izpustili ogleda znamenite pokrite tržnice Markthal, ki 
predstavlja arhitekturni in umetniški presežek. Po otvoritvi v letu 2014 je kaj hitro dobila ime rotterdamska 
Sikstinska kapela, z edinstvenimi stropnimi poslikavami. Odprta vse dni v tednu in letu gosti odlične ponudnike 
svežih dobrot, restavracij, barov, na vrhu pa so modernistična stanovanja z najlepšim možnim razgledom. Za konec 
še postanek v parku Kinderdijku. Povratek v hotel, večerja in nočitev. 
 
4. DAN: AMSTERDAM                                                                                                                                                      (zajtrk) 
Po zajtrku bomo imeli cel dan na voljo za raziskovanje Amsterdama. Ogledali si bomo glavne mestne znamenitosti: 
glavni trg Dam s Kraljevo palačo, Židovsko četrt, Rembrandtovo hišo, cvetlično tržnico Bloemenmarkt in občudovali 
arhitekturo mesta. Popoldne bomo obiskali Rijksmuseum – nizozemski državni muzej kjer lahko najdemo več kot 
milijon umetniških del in eksponatov, med drugim tudi svetovno znano Rembrandtovo Nočno stražo in muzej Ane 



 

 

Frank. Za konec se bomo zapeljali še z ladjico po amsterdamskih kanalih in tako mesto spoznali še z drugega 
zornega kota. Povratek v hotel, večerja in nočitev. 
 
5. DAN: AMSTERDAM/ROTTERDAM - SLOVENIJA 
Zajtrk in vožnja do letališča. Polet proti Sloveniji. Po pristanku organiziran transfer v Slovensko Bistrico. 

 
CENA (na osebo):  
 569 € min 43 plačnikov na 49-sedežnem avtobusu 
 589 € min 37 plačnikov na 49-sedežnem avtobusu 
 618 € min 30 plačnikov na 49-sedežnem avtobusu 
*Cena vključuje 1 prosto mesto za spremljevalce na 15 prijavljenih dijakov, kot to zahteva zakon Ministrstva za šolstvo. 

CENA VKLJUČUJE:  

• vse avtobusne prevoze po programu  

• 3x nočitev z zajtrkom v mladinskem hotelu/hotelu*** v večposteljnih sobah  

• 3x večerja  

• obisk coklarne in sirarne s prikazom procesa izdelave 

• obisk muzeja Rijks 

• vstopnina v muzej Anne Frank 

• vstopnina v park Kinderdijk 

• vstopnina v Keukenhof 

• izlet z ladjico po amsterdamskih kanalih 

•    1 prosto mesto za spremljevalce v dvoposteljnih sobah na 15 prijavljenih dijakov 

• vse zunanje oglede po programu 

• letalski prevoz Amsterdam/Rotterdam - Slovenija z vključeno prtljago 

• spremstvo potovanja 

• organizacijo potovanja. 
 
DOPLAČILA PO ŽELJI, ob prijavi: riziko odpovedi 25€, dodatno zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini 7€. 
 
DOPLAČILA PO ŽELJI, na poti: javni prevozi v Amsterdamu pribl. 6 do 9 € na smer (avtobus ali vlak), vstopnine: 
muzeji v Amsterdamu pribl. 13 - 23,5 € za posamezni muzej;  (možna samo prehodna on-line rezervacija). 
 
ODSTOPNINA* – ZAVAROVANJE RIZIKA ODPOVEDI: Potnik lahko ob prijavi sklene tudi zavarovanje stroška odpovedi 
potovanja za primer, če se zaradi določenih nepredvidenih okoliščin potovanja ne bi mogel udeležiti. Za zavarovanje 
veljajo pogoji iz klavzule o zavarovanju rizika odpovedi z izbrano zavarovalnico, s katerimi se potnik ob sklenitvi 
zavarovanja izrecno strinja in so na voljo v vseh Palminih poslovalnicah. Sporazum o odstopnini se lahko sklene 
samo ob potrditvi rezervacije in velja v primeru uradnih pozivov, nepričakovanega poslabšanja zdravstvenega stanja 
ali smrti v ožji družini (zakonec, starši, otroci) in se lahko uveljavlja le ob predložitvi ustreznega potrdila.  
 

NAČIN PLAČILA: akontacija v višini 30 % do 11. 10. 2022, preostali znesek v mesečnih obrokih. 
 

Po e -mailu vam bomo poslali račun. Plačilo lahko izvedete preko elektronske ali telefonske banke, na poštah/bankah ali v 
katerikoli od Palminih poslovalnic po Sloveniji. Točne naslove boste našli na www.palma.si.   

 

http://www.palma.si/


 

 

Izračun je narejen po cenah in pogojih na dan 05.09.2022. V primeru podražitev storitev, ki so sestavni del 

aranžmaja se cena ustrezno spremeni.  

V času obstoja nevarnosti širjenja virusa Covid-19, bo program izveden v skladu s priporočili NIJZ in 

veljavnimi ukrepi v tej zvezi na celotni poti. Program se lahko izvede po prilagojenem vrstnem redu.  
 

SPLOŠNI POGOJI IN NAVODILA ZA TURISTIČNE ARANŽMAJE, ki so sestavni del programa in pogodbe/voucherja, so vam kot 
posebna tiskana priloga k programu na voljo v vseh poslovalnicah  TA  PALMA ali na www.palma.si. 

http://www.palma.si/

