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1. dan: Slovenija - Hamburg (Nemčija) – petek, 26.06.2020 
Naj se vaše sanjske počitnice pričnejo! V dopoldanskih urah se bomo s 
skupinskim prevozom odpravili proti letališču v Trstu, od koder bomo 
poleteli proti Hamburgu, kjer bomo pristali ob 17:30. Na letališču nas bo 
pričakal avtobus in nas odpeljal do hotela v bližini letališča, kjer bomo tudi 
prenočili.  

 
 
 
 

 

 
2. dan: Hamburg, Kiel (Nemčija) – sobota, 27.06.2020 
Po zajtrku se bomo odpravili proti Kielu, kjer se bomo vkrcali na ladjo MSC Meraviglia. Iz Kiela izplujemo ob 19. 
uri.  

 

 
 
 
 
 

 
3. dan: KOPENHAGEN (Danska) – nedelja, 28.06.2020 

V Kopenhagen bomo pripluli ob 8. uri. Glavno mesto Danske ponuja veliko 
doživetij. Ponaša se s številnimi kanali, ki se vijejo skozi mesto, osupljivo 
moderno arhitekturo, kulinariko svetovnega razreda in vrhunskim oblikovanjem. 
Kanali, jezera in morje tvorijo kuliso modernega Kopenhagna in so spomin na 
bogato dediščino mesta, kot glavnega med baltiškimi pristanišči. Kljub temu, da 
je Kopenhagen največje skandinavsko mesto, še vedno daje vtis majhnega, 
intimnega mesta. Hiške in ozke uličice le pripomorejo k njegovi privlačnosti. 
Kopenhagen je tudi eno najbolj »zelenih« mest v Evropi. Večina ožjega središča 

je rezervirana za pešce, v mestu pa veljajo zelo strogi predpisi za preprečevanje onesnaževanja, zato je na cestah 
običajno več koles kot avtomobilov. Zelenih površin (kot svetovno znani Tivoli) je veliko; te v poletnem času vabijo 
domačine in obiskovalce na pločnike, v kavarne in restavracije. Dansko prestolnico bomo zapustili ob 18. uri. 
Možnost fakultativnih izletov. Seznam izletov v slovenskem jeziku bo na voljo približno mesec dni pred odhodom. 
 

4. dan: plovba – ponedeljek, 29.06.2020 

 
Idealen dan za raziskovanje ter spoznavanje ladje in vse njene ponudbe.  
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5. dan: HELSINKI (Finska) – torek, 30.06.2020 

Na Finsko bomo pripluli ob 12. uri. Helsinki so prestolnica in hkrati 
največje mesto Finske že od leta 1812. Ležijo na južni obali države, med 
Stockholmom in St. Petersburgom, nasproti Estonije. Skupaj z drugimi 
mesti (Espoo, Vatnaa, Kirkkonummi, Kauniainen, Sipoo, Tuusula, 
Kerava, Järvenpää, Nurmijärvi, Hyvinkää in Vihti) sestavljajo helsinško 
metropolo s približno milijon prebivalci. Mesto gradijo široke in 
pogosto tlakovane ulice, številni parki in trgi. Tako daje vtis 
prostornosti, zlahka ga raziskujete peš ali z javnim prevozom. Porvoo je 
lepo srednjeveško mesto na majhnem hribu poleg reke. Je ena 

najpopularnejših destinacij za enodnevni izlet iz Helsinkov. Na obali jezera Tuusula si lahko ogledate dom najbolj 
pomembnega finskega skladatelja Jeana Sibeliusa. Tam je tudi njegov spomenik. Trdnjava otoka Suomenlinna, 
Seurasaari (odprt muzej), Helsinška katedrala in trg senata, Ruska ortodoksna cerkev, v skalo vklesana cerkev 
Temppeliaukio, Kauppatori, olimpijski muzej in stadion, muzej Mannerheim, zabaviščni park Linnanmäki, helsinški 
ZOO, tržnica, tri javne savne, muzej sodobne umetnosti in likovni muzej Ateneum Art museum so vsekakor 
zanimivi za ogled. Mesto bomo zapustili ob 18. uri. 
Možnost fakultativnih izletov. Seznam izletov v slovenskem jeziku bo na voljo približno mesec dni pred odhodom. 

 

6. dan: ST. PETERSBURG (Rusija) – sreda, 01.07.2020 
V eno najlepših mest na svetu bomo prispeli ob 7. uri. St. Petersburg 
nudi vse sestavine nepozabnega doživetja: visoko umetnost, 
razkošno arhitekturo, divje nočno življenje, izredno zgodovino in 
bogato kulturno izročilo, ki je navdušilo nekatere največje sodobne 
književnike, glasbenike in umetnike. St. Petersburg vabi na ogled 
svojih znamenitosti, kot so veličastna katedrala Sv. Petra in Pavla, 
kjer so pokopani poslednji Romanovi, ter znameniti muzej Ermitaž v 
baročnem Zimskem dvorcu, ki hrani neprecenljive zbirke umetnin z 
vsega sveta. Sprehodite se tudi po znani ulici Nevski prospekt, ob 
kateri se nahajajo najlepše palače iz obdobja stare, carske Rusije, kot 

so zimski dvorec, katedrala sv. Izaka, cerkev Kristusa na preliti krvi, številni trgi, trgovine in restavracije. Ne 
pozabite tudi na Petrov dvorec z muzejem in čudovitim parkom z več kot sto zlatimi fontanami in kiparskim 
okrasjem. Mesto bomo zapustili ob 21. uri. 
Možnost fakultativnih izletov. Seznam izletov v slovenskem jeziku bo na voljo približno mesec dni pred odhodom. 
 

Od 1. oktobra 2019 lahko državljani Republike Slovenije prek specializirane spletne strani https://electronic-
visa.kdmid.ru/spb_home_en.html pridobijo poslovne, humanitarne in turistične elektronske vizume za enkratni 
obisk Sankt Peterburga in Lenigrajske pokrajine. 

 
Vse informacije glede elektronskega vizuma vam posredujemo naknadno.  

 

 

7. dan: TALIN (Estonija) – četrtek, 02.07.2020 
V Talin bomo prispeli ob 9. uri zjutraj. Talin je prestolnica Estonije in 
čudovita mešanica novega in starega. Staro mestno jedro je pod 
zaščito organizacije UNESCO. Na hribu Toompea stojijo nekatere 
najbolj pomembne stavbe v Talinu, med njimi grad Castrum 
Danorum, pravoslavna cerkev Alexandra Nevskyja in luteranska 
katedrala. Tu najdemo tudi muzej okupacije, ki predstavlja obdobja 
pod sovjetsko in nacistično oblastjo. V All-linnu stoji cerkev svetega 
Olafa, ki je bila v 16. in 17. stoletju najvišja stavba na svetu, zanimiv 
pa je tudi stolp Viru Gate ob vhodu v All-linn. Na reki Piriti lahko 

najamemo čoln ali si ogledamo marino, ki so jo leta 1980 zgradili za potrebe moskovskih olimpijskih iger. Izven 
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mesta se lahko sprostimo v talinskem živalskem vrtu ali pa se povzpnemo do razgledne ploščadi 314 metrov 
visokega televizijskega stolpa. Ob 18. uri bomo mesto zapustili in zapluli v smeri proti Nemčiji. 
Možnost fakultativnih izletov. Seznam izletov v slovenskem jeziku bo na voljo približno mesec dni pred odhodom. 
 

8. dan: plovba – petek, 03.07.2020 

 
Idealen dan za raziskovanje ter spoznavanje ladje in vse njene ponudbe.  

 
9. dan: KIEL (Nemčija) – HAMBURG (Nemčija) – Slovenija: sobota, 04.07.2020 

Okoli 7. ure bomo pripluli v Kiel ter se po zajtrku poslovili od 
ladje, ki nas je v dobrem tednu popeljala do nekaj 
najzanimivejših krajev, nas pogostila z vrhunskimi kulinaričnimi 
dobrotami in čudovito zabavo. 
 
Nato se bomo odpravili na panoramsko vožnjo po mestu 
Hamburg. Hamburg je drugo najbolj poseljeno mesto Nemčije, s 
skoraj 1,8 milijona prebivalcev. Je eno največjih evropskih 
pristaniških mest in največje mesto Evropske unije, ki ni glavno 
mesto. V mestu je mnogo različnih sosesk: St. Pauli je znan po 

fantastičnih barih in klubih ter ribji tržnici v predelu Landunsbrücken, Lange Reihe je gejevska soseska z azijsko 
hrano in tržnicami, Jungfernstieg, kjer je modni Alsterpavillon, je trendovsko območje okoli jezera Innen Alster, 
Hafencity je največje gradbišče v Evropi, kjer se razvija ogromna soseska, v kraju Blankenese je draga »lebdeča« 
restavracija, Speicherstadt je skladiščna cona mesta z zanimivo mestno zgodovinsko arhitekturo. Zelo poznana je 
tudi bolšja tržnica, kjer lahko kupite marsikaj iz druge roke. Miniatur Wunderland je največja železniška razstava 
na svetu, ki sedaj obsega že ogromno spektakularno področje z miniaturnimi z mesti, letališči, ladjami in 
življenjskimi situacijami. 
 
Sledi povratek v Slovenijo. Z letališča v Hamburgu nas ob 18:50 uri najprej čaka kratek polet do Münchna, od tam 
pa let do Trsta in nazadnje tudi avtobusni prevoz do Slovenije. Prihod v Slovenijo je predviden okoli polnoči. 
 

Let z letalsko družbo Lufthansa vključuje: 
- 1 kos oddane prtljage max. teže 23kg na kos (max. dimenzije 158cm - seštevek Š+V+G) 
- 1 kos ročne prtljage do 8 kg (max. dimenzije 56x45x25 cm)  
- dodatno 1 kos osebne prtljage (torbica, manjši nahrbtnik, prenosnik). 
 
Obvezna dokumentacija: 
- potni list z veljavnostjo vsaj še 6 mesecev po prihodu nazaj (za obisk zgornjih držav slovenski potniki ne 
potrebujejo vizumov) 
- odobrena e-viza za St. Petersburg 
 
Priporočena dokumentacija: 
- Zavarovanje z asistenco v tujini, s kritjem vsaj 25.000 EUR na potnika 

 
 Informacije in cene so pridobljene na dan priprave programa (04.12.2019) ter se lahko kadarkoli brez predhodne najave 

spremenijo. Letalski in ladijski prevoznik si pridržujeta pravico do sprememb v urniku in storitvah.  


