
 

 
 
 
 
 
 

 

BERLIN IN POTSDAM 
25 – 29 MAJA 2023 

 

Kot feniks se je Berlin dvignil iz vojnega opustošenja in se razvil v velemesto kontrastov, kjer staro izredno lepo sobiva z 
novim. 

Od svojega nastanka, ki sega v 13. stoletje, do danes je bil Berlin večkrat prestolnica, a vendar različnih držav. Najprej je 
to bila Brandenburška marka, nato Prusko kraljestvo, Nemško cesarstvo, Weimarska republika in Tretji rajh. Nato delitev 
na Vzhodni in Zahodni Berlin, novembra 1989 padec berlinskega zidu in spet je Berlin prestolnica nove, združene države. 
Potsdam je glavno mesto dežele Brandenburg. Slovi po dvorcih pruskih kraljev obkoljenih s čudovitimi parki. 

1. DAN, ČETRTEK, 25. MAJA 2023: TRST/GORICA - BERLIN 
Transfer na letališče in odhod z dopoldanskim letom proti Berlinu. Po pristanku srečanje z lokalnim vodnikom in začetek 
odkrivanja nemške prestolnice, ki leži ob reki Sprea: četrt Charlottenburg, ul. Kurfürstendamm ali Ku'damm, 
evangeličanska cerkev Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche, ki nas opozarja na vojna razdejanja in je postala eden najbolj 
prepoznavnih simbolov tega kontroverznega mesta, Brandemburška vrata – slavolok zmage – mestni simbol. Ustavili se 
bomo nato ob največjem spomeniku židovskega holokavsta. Nastanitev v hotelu ter večerja in nočitev. 

2. DAN, PETEK, 26. MAJA 2023: BERLIN 
Dan bomo začeli z obiskom palače Reichstaga, kjer domuje sedanji Bundestag oz. Parlament. Nadaljevali bomo z ogledi 
zgodovinskih trgov: Bebelplatz ali trg požiga, ki velja za najlepši trg v mestu zaradi svoje harmonije z dvema cerkvama in 
koncertno palačo; sledi sprehod po prostrani Unter der Linden ter obisk slavnega muzeja Pergamon, enega 
najvažnejših arheoloških muzejev v Nemčiji in v svetu, postavljen na Muzejskem otoku na reki Sprea. Čeprav bo 
dvorana, kjer je razstavljen slaven Pergamonov oltar (od tod tudi ime muzeja) še zaprta zaradi restavriranja predvidoma 

do leta 2024, hrani muzej izredne eksponate. Večerja in nočitev. 

3. DAN, SOBOTA, 27. MAJA 2023: BERLIN 
Dan bomo namenili odkrivanju vzhodnega dela Berlina: Alexanderplatz – 
simbol vzhodnega dela mesta, drevored Karla Marxa – najslavnejša 
mestna ulica v bivši DDR, East Side Gallery, kjer še stojijo deli zidu, ki so bili 
namenoma puščeni kot spomenik 156 km dolgemu Berliner Mauer, 
prehod Checkpoint Charlie, najbolj znan prehod med razdeljenim 
Berlinom. Večerja in nočitev. 



 

4. DAN, NEDELJA, 28. MAJA 2023: BERLIN – POTSDAM – BERLIN 
Z avtobusom se bomo odpeljali do 40 km oddaljenega Potsdama, kjer je 
živel pruski kralj Friderik I. V njegovi krasni palači Saussouci in lepo urejenih 
vrtovih so se zbirali politiki ter pisatelji in glasbeniki. Tu je še palača 
Cecilienhof, kjer so se leta 1945 na znameniti Potsdamski konferenci, 
srečali Churchill, Truman in Stalin. Povratek v Berlin. Večerja in nočitev. 

5. DAN, PONEDELJEK, 29. MAJA 2023: BERLIN – TRST/GORICA 
Do odhoda letala bomo imeli še nekaj časa, ki ga bomo izkoristili za ogled 
še katere od neštetih mestnih zanimivosti in/ali za prosti čas za uživanje v 
živahnem mestu. V skladu z urnikom poleta, bo sledil avtobusni transfer do 
letališča in odhod proti domu. Še transfer do Trsta in Gorice in konec 
storitev. 

CENA POTOVANJE ZNAŠA 1.280,00 EVROV IN VSEBUJE NASLEDNJE STORITVE: 
avtobusni transfer do letališča in nazaj; linijski ali nizkocenovni letalski prevoz v ekonomskem razredu; namestitev v 
dvoposteljnih sobah v hotelu s  4 zvezdicami; polpenzion (večerja in zajtrk); oglede in vstopnine med vodenimi ogledi 
kot po programu; prevoz z avtobusom ter vodniško službo v italijanščini; spremstvo; osnovno zdravstveno zavarovanje; 
zavarovanje proti odpovedi; letališke takse, ki trenutno znašajo 90,00 evrov.  

V CENI NISO VKLJUČENE pijače, nenavedeni obroki, napitnine (ca. 25 evrov) in vse, kar ni izrecno omenjeno v  »Cena 
vsebuje«. 

DOPLAČILO za enoposteljno sobo je 360,00 evrov. 

DOKUMENTI: osebna izkaznica ali potni list. 

Najmanjše število prijavljenih za izvedbo izleta je 30 potnikov.  


