
 

 

                            PARIZ IN LOARA 
DATUM: predvidoma april 2019 

1.dan: NOVO MESTO – STARSBOURG 

Odhod v zgodnjih jutranjih urah. Vožnja z udobnim turističnim avtobusom v Avstrijo mimo Salzburga, 

Münchna, Stuttgarta  do Strasbourga.  Predviden prihod v zgodnjih popoldanskih urah in že 

občudujemo različne zgradbe Evropske unije, kot so: Evropska palača, Evropski parlament, Palača 

človekovih pravic,… Veliko bolj pa nas očara stari del mesta, kjer se vse poti začnejo in končajo. 

Občudovali bomo STOLNICO, kar tri stoletja nastajajočo stvaritev srednjeveškega stavbarstva. Uživali 

bomo na sprehodu po idilični četrti LA PETITE FRANCE – nekdanja obrtniška četrt. Toda že nekaj ulic 

proč zaidemo med stavbami ob ulici Grand Rue do ROTOVŽA in v francosko zaznamovano 18.stoletje. 

še čas za osvežitev. Vožnja do hotela, nastanitev, topel obrok, nočitev. 

2. dan: PARIZ 

Po zajtrku  nadaljujemo s potovanjem do Pariza. V zgodnjih popoldanskih urah že sledi krožna vožnja 

po mestu z izjemnim utripom.  Zapeljali  se bomo čez trg Bastilie, ki  nas opozarja na začetek 

francoske revolucije. Nadaljujemo  mimo znamenitosti: mestna hiša , muzej Louvre, trg Concorde , 

opera, , Slavolok zmage,  latinska četrt, mestni otok s katedralo Notre dame, dom invalidov (grobnica 

generala Napoleona in vojaški muzej)...  Vožnja do hotela, nastanitev, topel obrok. V večernih urah 

sprehod do Montmartra in bazilike Sacre Coeur. Vrnitev v hotel. Nočitev. 

3. dan: PARIZ 

Po zajtrku nadaljujemo s potepom po mestu: sprehod čez eno izmed zanimivih pokopališč, čas za 

ogled muzeja Louvre, po želji vzpon na najvišjo točko Eifflov stolp, lahko se popeljemo z ladjico po 

reki Seni, si morda ogledamo še katerega od zanimivih muzejev.  Topel obrok. Nočitev v hotelu.   

4. dan: VERSAILLES – LOARA 

Po zajtrku vožnja  v Versailles, kjer si bomo ogledali zunanjost znamenitega dvorca ‘sončnega kralja’, 

ki ga je na vrhuncu svojega vladanja dal zgraditi francoski kralj Ludvik XIV. Po želji se boste lahko tudi 

sprehodili po grajskih vrtovih in si ogledali cesarske sobane.  V popoldanskih urah se nadaljuje 

potovanje v smeri doline Loare, do kraja nastanitve. Namestitev v hotelu, topel obrok, nočitev. 

5.dan:   DOLINA LOARE 

Po zajtrku že vožnja po slikoviti dolini.  Obiskali bomo Chambord, najmogočnejšega med približno 

1000 gradov. Sprehod ob gradu in z doplačilom vstopnine  za ogled soban. Sledi postanek ob 

elegantnem gradu Chenonceau, ki stoji nad reko Cher. Še postanek ob gradu Ambois, kjer si lahko 

ogledamo kapelo, kjer naj bi bil pokopan Leonardo da Vinci. Nadaljujemo v smeri Nemčije. Nastanitev 

v hotelu, topel obrok, nočitev.  

6. dan: NEMČIJA – AVSTRIJA – NOVO MESTO  

Po zajtrku  se že vračamo čez Nemčijo, Avstrijo proti Sloveniji.  Domov se bomo vrnili predvidoma v 

popoldanskih/večernih urah.  

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
CENA: 506,00 EUR PO OSEBI PRI UDELEŽBI NAJMANJ 45+3 OSEB 
             516,00 EUR PO OSEBI PRI UDELEŽBI NAJMANJ 40+3 OSEB 
 

 

CENA VKLJUČUJE: Prevoz z udobnim turističnim avtobusom, nastanitev v več posteljne sobae  v 
hotelu **/***, 5x nočitev z zajtrkom,  5x topel obrok, vožnjo z metrojem  3. dan, zunanje oglede po 
programu, nezgodno zavarovanje, zavarovanje za primer odpovedi in asistenčno zdravstveno 
zavarovanje za tujino, vodenje in organizacijo potovanja  

 

Doplačila po želji: na izletu – vstopnine Versailles , Louvre  (do 25 leta gratis) Eifflov stolp ca 25€ 
€vožnja z ladjo po Seni približno ca.15 €/os., gradovi ob Loari pribl. 20€/po gradu. 

 

Splošni pogoji so sestavni del programa! 

 

 

 

 

 

                          
 

 


