
 
 

PARIZ in dolina Loare 
PONUDBA ZA GIMNAZIJO IN SREDNJO ŠOLO KOČEVJE,  
Albina Škerbinc, prof. fra., e-mail: albinasrce@yahoo.fr 
5 DNI | PREDVIDEN ODHOD: 26. OKTOBRA 2013 
 

1. dan: Odhod z avtobusom iz Kočevja ob 17. uri. Potovanje prek Ljubljane in tunela 
Karavanke v Avstrijo in naprej na relaciji Beljak–Salzburg. Nočna vožnja na relaciji München–
Stuttgart–Karlsruhe.     
2. dan: Nadaljevanje vožnje v Francijo mimo Metza in prek pokrajine Šampanje z vmesnimi 
postanki. V opoldanskih urah prihod v PARIZ. Nastanitev v hostlu (ali preprostem hotelu) in 
popoldanski ogled mesta (z metrojem). Najprej vzpon na EIFFLOV STOLP, nato po želji 
možnost vožnje z ladjico po reki Seini. Večerja v restavraciji in nočitev v hostlu. 
3. dan: Zajtrk. Po zajtrku najprej krajša avtobusna panorama mimo nekaterih največjih 
znamenitosti francoske prestolnice (zunanji ogledi): Bastille, mestna hiša, muzej Louvre, trg 
Concorde, Elizejske poljane, slavolok zmage ... Nato avtobusna vožnja iz Pariza južno do 
mesta Orleans in prihod v DOLINO REKE LOARE. Vožnja do mesta Tours in v bližini obisk 
romantičnega gradu D'AZAY-LE-RIDEAU, zgrajenega v času renesanse v italijanskem 
arhitekturnem stilu. Po ogledu sledi vožnja po znameniti dolini do gradu CHAMBORD, ki sodi 
med najmogočnejše. Ogled grajskih sobah in dvorišča, nato pa povratek proti Parizu, kamor 
se bomo vrnili v večernih urah. Večerja in nočitev v hostlu. 
4. dan: Zajtrk. Nadaljevanje ogledov v centru Pariza (deloma prevoz z metrojem): Obisk 
katedrale NÔTRE-DAME, sprehod po Latinski četrti do Sorbone (najstarejše univerze), nato 
pa obisk znamenitega muzeja D'ORSAY (muzeja impresionistov) ob nabrežju reke Seine. V 
popoldanskih urah še nekaj prostega časa v mestnem jedru za samostojne oglede in nakupe 
(po dogovoru lahko obiščemo še kakšnega od številnih muzejev: npr. Louvre ali 
Napoleonovo grobnico). Še vzpon na hrib MONTMARTRE in ogled bazilike Sacré Coeur ter 
trga slikarjev. Večerni odhod avtobusa iz Pariza in povratek proti Nemčiji. Nočna vožnja.    
5. dan: Nadaljevanje vožnje mimo Stuttgarta, Münchna, Salzburga. Popoldanski prestop 
meje v Slovenijo skozi Karavanke in prihod domov v Kočevje predvidoma v popoldanskih 
urah. 
 

CENA:  265 EUR pri najmanj 45 plačanih dijakih, 
285 EUR pri najmanj 40 plačanih dijakih,  

  305 EUR pri najmanj 35 plačanih dijakih, 

  329 EUR pri najmanj 30 plačanih dijakih,  
 

 
Možno je plačilo v treh obrokih. 
 



CENA VKLJUČUJE: 2 x prenočišče z zajtrkom v hostlu ali v preprostem hotelu v 
večposteljnih sobah (stranišča in kopalnice so lahko tudi v etaži), 2 x večerja, prevoz s 
turističnim visokopodnim avtobusom, vse cestnine in cestne davke na celotni poti, vinjeto v 
Parizu, zdravstveno zavarovanje z asistenco na poti, slovensko vodenje in celotno 
organizacijo. 
 
Vključene vstopnine: za Eifflov stolp, vse potrebne vozovnice za metro drugega in četrtega 
dne. 
 
MOŽNA DOPLAČILA:  
- za enoposteljno sobo (ob potrditvi) = 50 EUR,  
- za vožnjo z ladjico po Seini = cca. 10 EUR.   
- za ostale muzeje in znamenitosti po želji in dogovoru. 
- zavarovanje rizika odpovedi v višini 4% od zneska.  
 
Za riziko se odloči tisti starš, ki želi zavarovati svoj denar za primer, da bi potem njegov sin ali 
hčerka zaradi bolezni, poškodbe, smrti v ožjem sorodstvu ipd. ne mogel na pot. V primeru 
odpovedi (za tiste, ki zavarujejo odpoved) je treba razlog potem dokumentirati. V kolikor je 
kdo prisiljen odpovedati, pa ni vplačal rizika odpovedi, veljajo splošni pogoji agencije in lahko 
stranka izgubi določen del denarja (pomembno je tudi, kdaj je nekdo odpovedal - torej koliko 
dni pred odhodom). 
 
Vrstni red posameznih ogledov se lahko še prerazporedi! 
 
 
POMEMBNO:  
- Nekateri francoski državni muzeji in ustanove ne zaračunavajo vstopnin za mladino do 18 
let (nekateri tudi do 25 let). V programu predvideni ogledi muzeja impresionistov v Parizu in 
oba gradova v dolini reke Loare načeloma vstopnin za dijake do 18 leta starosti ne 
zaračunavajo, vendar pa lahko pride tukaj do odstopanja pri vstopu organizirane skupine. Za 
organizirane skupine lahko velja poseben režim.  
Za obisk muzeja impresionistov je potrebno vstop skupine rezervirati, kar lahko pomeni nek  
strošek rezervacije (v nasprotnem primeru se morajo obiskovalci postaviti v vrsto in vstopiti v 
muzej posamezno brez možnosti kakšne skupne razlage). Podobno velja za vstop v grad 
Chambord (individualni ogled gradu do 18 let je brezplačen, skupinski ogled pa 
zaračunavajo). 
 

- Za vzpon na Eifflov stolp je zaradi hitrejšega dostopa nujno kupiti vstopnice vnaprej. Ker je 
za vzpon na stolp vedno veliko interesa in ker je število razpoložljivih vstopnic omejeno, je 
priporočljivo vstopnice kupiti tudi več mesecev vnaprej. Dne 07.09.2013 so bile vstopnice za 
predviden datum na voljo že v zelo omejenih količinah, vendar nismo ničesar rezervirali 
(vstopnic ni mogoče rezervirati opcijsko, ampak je nakup takoj fiksen - obvezujoč). V primeru, 
da vstopnic vnaprej ne bi bilo več možno dobiti, pa je edina alternativa čakanje v vrsti na dan 
obiska, kar lahko pomeni tudi več ur čakanja.  
 
 

Splošni pogoji potovanja so sestavni del programa in so na voljo na prodajnih mestih! 
 

 


