
Sindikalni izleti in ekskurzije

Program po dnevih

A. Sindikalni izleti, opisni programi

Balkane moj: Sarajevo in Mostar že od 80 EUR
2 dni: 
Ogled centra, burek & čevapi tura po Baščaršiji, vojno Sarajevo, izviri reke Bosne, muzej “Tunel
pod letališčem”, židovsko pokopališče, panoramska cesta, turbo fešta in še kaj. Če ste naviti
lahko nazaj grede za nekaj dodatnih eur skočimo še v Mostar.
3 dni:
Vse našteto zgoraj + sončni zahod ob petju mošej na razgledni trdnjavi, Pale pujs party,
Neretva, Mostar “bez žurbe”, derviška medresa ob izvirih reke Bune, lagano Bosnian style.

Za Beograd že od 90 EUR
2 dni: 
Ogled centra, Kalemegdana, nato ostale točke slovenskih romarjev: Hiša cvetja, stadion
Marakana, Cecina hiša, Skadarlija, splavi … Če ste naviti, lahko nazaj grede skočimo še v Novi
sad.
3 dni:
Vse od prej + izlet v okolico (Oplenac, Topola, Golubačka trdnjava ob Đerdapu, nazaj grede po
želji še Novi sad s Petrovaradinsko trdnjavo).

Dubrovnik in/ali Črna gora že od 90 EUR
2 dni: 
Ogled starega Dubrovnika, obzidja ter toliko cerkvic in samostanov, kolikor vam jih poželi srce.
Nazaj grede možnost ogleda enega od narodnih parkov, Slapovi Krke, Paklenica ali Plitvička
jezera. 3 dni: 
Vse od prej + možnost fakultativnega izleta v Črno goro; Boka (edini fjord v Sredozemlju),
Lovčen, Njeguši, pršut pri Mickotu - legendi, Cetinje, Sv. Štefan. Po želji možna nastanitev v
Budvi (namesto v Dubrovniku).

Vzhodno od raja: Praga in/ali “Češka pivska tura” že od 100 EUR
2 dni:
Klasika: Staro in Novo mesto, Židovska četrt, Hradčani in Mala strana. Predlagamo fakultativno
z ladjico po Vltavi ali ogled pivovarne Staropramen. Če ste naviti tudi Čeških Budejovic z
možnostjo ogleda svetovno znane pivovarne Budweisser.
3 dni:
Vse od prej + možnost fakultativnega izleta v mondeno zdravilišče in prizorišče filmskega
festivala Karlovy Vary (+ destilarna Beherovke). Druga možnost je pivovarski Plzen, lahko pa
skočimo do enega od številnih čeških gradov. Celotno potovanje lahko zastavimo v obliki
„Češke pivske ture“; vsak dan druga pivovarna ali destilarna.

Vzhodno od raja: Bratislava z/ali brez Dunaja že od 90 EUR
2 dni: 
Ogled centra, gradu ter kakšne vinske kleti v bližnjih Malih Karpatih. Tja ali nazaj grede možnost
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postanka za ogled Dunaja ali čokoladnice v bližini Gradca ali kakšnega mesteca oz. gradu na
Gradiščanskem.
3 dni: 
Vse od prej + grad Devin ali Červeny kamen.

Vzhodno od raja: Budimpešta in/ali Balaton že od 90 EUR
2 dni: 
Ogled mesta vključuje: Grajski grič, Kraljevo palačo, Matjaževo cerkev, Ribiško utrdbo, citadelo,
trg Herojev… Tja ali nazaj grede gremo lahko po severni strain Balatona in si pogledamo
polotok in samostan Tihany ali pa si namesto tega privoščimo ladjico na Donavi. Zvečer ne
izpustimo zabave v Čardi.
3 dni: 
Vse od prej + možnost obiska Margaretinega otoka oziroma parka, kjer počivajo odsluženi
spomeniki komunističnih herojev.

Vzhodno od raja: Sofija že od 110 EUR
3 dni: 
Ogled mesta, cerkev Sv. Sofije ter Aleksandra Nevskega, bulevarja Vitoša, parlamenta.
Tradicionalna fešta na kmečkem turizmu, izlet do renesančne mojstrovine, samostana Rila. Tja
ali nazaj lahko pade Beograd ali Niš.

Old skul: Amsterdam že od 130 EUR
3 dni:
Ogled mesta: neorenesančna železniška postaja, trg Dam, ulica Rokin, Stara in Nova cerkev,
kitajska četrt, Rdeča četrt… Možnost vožnje z ladjico po kanalih. Možnost izleta po Holandiji
(prestolnica Den Haag, kopališče Scheveningen, domača keramika v Delftu ter cvetlični vrtovi
Keukenhof) ali obiska katerega od večjih mestnih muzejev (pivovarski Heineken muzej,
Pomorski muzej z repliko velike jadrnice iz 17.stoletja, državni Rijksmuzej, hiša Ane Frank...) ter
etnološke vasice Zaanse Schans (tradicionalna nizozemska prebivališča, starinski mlini na
veter, sirarna...)
4 dni: 
Vse od prej + tja ali nazaj v Bruselj.

Old skul: Bruselj z Luxemburgom že od 130 EUR
3 dni: 
Ogled mesta: Atomium, veličastna bazilika Sacre-Coeur, kraljeva palača, parlament, slavolok
zmage, Jubilejni park, Grand place s cehovskimi hišami, nakupovalna galerija iz 19.stoletja,
starodavna Mesarska ulica ter Manneken pis. Pivovarska tura in/ali ogled pivovarne desertnega
piva, lahko pa raje muzej čokolade. Nazaj grede preko Luxemburga, vožnja skozi evropsko četrt
ter ogled starega dela mesta z mestno hišo, vojvodsko palačo...
4 dni:
Vse od prej + možnost fakultativnega izleta v Bruges oziroma obiska evropskega parlamenta,
Strassbourga, muzeja čokolade ali muzeja piva... Zvečer možnost tradicionalne večerje ali
obiska katerega od pubov.

Old skul: Berlin že od 130 EUR
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3 dni: 
Ogled mesta: Brandenburška vrata - ponosni simbol nekdanje prestolnice imperija, Reichstag,
promenada Unter den Linden, državna opera, Humboldtova univerza, Alexanderplatz, ostanki
Berlinskega zidu, točka Check point Charlie (po želji muzej komunizma). Tja ali nazaj možnost
ogleda čudovitega Potsdama: krasi ga srednjeveško mestno jedro ter park Sanssouci z eno
najlepših rokokojskih palač v Nemčiji in Evropi. 

A poznamo še kaj … ?
Barcelona, Pariz, London, Krakov, Boromejci, Ludvikov Diznilend….

Enodnevni izleti, motivacijski vikendi ali programi in še in še:
Hrvaška Istra (tudi z Brioni), Plitvice, Oglej, Benetke, Benečija, Avstrijska Koroška, Solnograd,
Veliki klek, kajakiranje po Benetkah, kajakiranje po bližnjih lagunah, jadranje po Jadranu …
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