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EVROPSKI PARLAMENT – BRUSELJ 

OBVESTILO 

1. Odhod 21. 3. 2018 ob 17. 30 izpred NameNove, pot Slovenj Gradec-Bruselj: SG-München-Stuttgart-Karlsruhe-

Aachen-Bruselj 

2. Vstop v parlament ob 10. uri, ogled traja do 11.30 (pogovor z našo gostiteljico slovensko poslanko Evropske 

ljudske stranke go. Patricijo Šulin, ostali ogledi odvisni od vsebin tistega dne). Možen je tudi ogled 

Parlamentarium (100 m od parlamenta), ki je brez vstopnine (dogovor v Bruslju).  

3. Z avtobusom od parlamenta mimo kraljeve palače, kratek sprehod do centra (Grand Place), ogled centra, 

kosilo, obisk čokoladnice – ob 15. uri vožnja do hotela https://www.booking.com/hotel/be/etap-brussels-

airport.sl.html, nastanitev (ne pozabite na kavciijo 20-25 €), okrog 18. ure skupni odhod v center Bruslja z 

javnim prevozom (okrog 2 €), avtobus vozi vsakih 15 min. Skupni ogled znamenitosti mesta, prosto, dogovor o 

odhodu v hotel.  

4. Zjutraj odhod iz hotela ob 9. 30, vožnja do Atomiuma (ogled, cena bo za vse dostopna), ob 11. 30 odhod iz 

Bruslja in vožnja do Kölna. Sledi 2-urni postanek v Kölnu (ogled katedrale, čas za kosilo/malico). 

5. Odhod iz Kölna 15. 30, prihod domov v jutranjih urah 24. 3. 2018.  

6. Učitelji - spremljevalci: Alenka Helbl, Nataša Uranc, Vanja Banfro, Simona Hudrap 

Še KRATKA NAVODILA 

a) Obleka in obutev naj bosta primerna, računajmo tudi na dež. Na avtobusu naj bo prtljaga, ki jo boste 

potrebovali vse do prihoda v hotel. Vožnja do Bruslja je dolga (15-17 ur, odvisno od prometa), zato bodite na 

avtobusu oblečeni in obuti primerno, vzemite s seboj kakšno odejo, potovalni vzglavnik … vse za čim udobnejšo 

namestitev na avtobusu.  

b) Za samo potovanje imejte s seboj dovolj vode in hrane vsaj do 1. dela naslednjega dne.  

c) S seboj imejte toliko denarja, kot ga nujno potrebujete, cene v državah, kamor oz. skozi katere 

potujemo, so precej višje kot v Sloveniji (kava v Bruslju 2,5-4 €). 

d) Ne pozabite dokumentov, s katerimi ste se prijavili na ekskurzijo.  

e) Na ekskurziji veljajo šolska pravila (upoštevanje in ravnanje glede navodil!).  

f) Pred odhodom boste dobili navodila, kaj boste opravili med ekskurzijo in po njej  

 

 

Organizatorica ekskurzije       Ravnatelj 

Alenka Helbl, prof.        Bernard Kresnik, univ. dipl. ekon. 
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