DCM DRUŠTVO ZA CESTE
SEVEROVZHODNE SLOVENIJE

VABI NA STROKOVNO EKSKURZIJO:

BELGIJA IN LUXEMBURG 2015

Vabimo vas na strokovno ekskurzijo, katere cilj sta državi Beneluxa – Belgija in
Luxemburg. Ekskurzija je namenjena strokovnjakom cestno gradbene stroke, saj bo
v zelo kratkem času omogočala ogled in strokovno predstavitev pomembnih
gradbenih dosežkov. Seznanili se bomo tudi z delovanjem europskih institucij s
povdarkom
na
načrtovanju
in
izvajanju
infrastrukturnih
projektov.

Datum: 14. – 17. maj 2015
PROGRAM POTOVANJA:
1.dan: MARIBOR - NEMČIJA
Odhod avtobusa v večernih urah iz dogovorjenega mesta iz Maribora in nočna
vožnja s postanki preko Avstrije in Nemčije proti Belgiji.
2.dan: BRUSELJ
Prihod avtobusa na letališče Bruselj v dopoldanskih urah, kjer se nam bo
priključila skupina, ki bo potovala z letalom. Sledi vožnja v središče evropske in
belgijske prestolnice, kjer nas bodo sprejeli predstaviki Slovenije v Europski uniji.
V popoldanskih urah pa sledi zanimiv ogled prenove četrti oziroma območja Rue
de la Loi. Naredili bodo novi profil ulice s sistemi za upočasnjevanje prometa in
ozelenjeno tramvajsko progo v sredini. Prednost je dana pešcem, kolesarjem in
javnemu prevozu. Projekt razvršča zgradbe v tri kategorije višin: trgovine in
gostinski lokali bodo lahko visoki do 16 metrov, poslovne zgradbe do 55 metrov,
v nekaterih izjemah do 80 metrov, vendar bodo morali nebotičniki stati 20
metrov od ceste. Na koncu ulice bo oblikovan vhod na avenijo, ob njej pa se bodo
zvrstili trgi in drugi javni prostori. Pri gradnji stavb so usmerjeni k visoki okolijski
in arhitekturni kakovosti. Z izvedbo projekta so že pričeli vendar bo trajal nekaj
let. Namestitev v našem hotelu. Nočitev.
3. dan: BRUSELJ – LUXEMBURG – THIEU - BRUSELJ
Po zajtrku nas avtobus odpelje do najmanjše države Beneluxa, Luxemburga in
njenega glavnega mesta Luxemburg, kjer se bomo seznanili s cestnim prometom
te države. Večina avtocest v državi so dvopasovnice v vsako smer vendar
premajhne za tako gost promet. Najnovejša je avtocesta, ki povezuje sever
države z glavnim mestom. Sedaj je v izgradnji nova avtocesta proti Franciji. Kaj
več o gradnji nas bodo seznanili strokovnjaki s tega področja. Prav tako pa ne

smemo pozabiti, da imajo v Luxemburgu sedež tudi nekatere institucije Evropske
unije. Na povratku v Bruselj se bomo posvetili še vodnim potem Belgije, saj je
država znana po svojih kanalih in ladijskih dvigalih. Obiskali in popeljali se bomo
z dvigalom v kraju Thieu. Povratek v naš hotel. Nočitev.
4. dan: BRUSELJ – ANTWERPEN – BRUGGE – BRUSELJ
Po zajtrku se z avtobusom odpeljemo v flamski del Belgije. Naš prvi postanek bo
v mestu Antwerpen, drugem največjem pristanišču v Evropi. Ogledali si bomo
samo pristanišče ter seveda njegovo cestno povezavo, saj je pristanišče obdano z
avtocestami. ki so neposredno povezane s sosednjimi državami in možnostmi
nadaljnjih destinacij. Nadaljevanje vožnje do Brugga, ki je zaradi svoje
zgodovinske vrednosti, moral urediti preveč gost promet. Uredili so ga z petimi
glavnimi enosmernimi avenijami, ki se pričnejo na obvoznici in podzemnimi
garažami pred vstopom v mesto. Mesto prepletajo tudi kanali po katerih je urejen
promet. Povratek v naš hotel. Nočitev.
5. dan: BRUSELJ - NEMČIJA
Po zajtrku v hotelu bomo obiskali še Europski parlament. V centru za obiskovalce
nas bo dinamična in interaktivna medijska razstava popeljala skozi proces
evropskega združevanja in nam pokazala, kako vpliva na naš vsakdanjik. Sledi
transfer na letališče, od koder ima en del skupine v popoldanskih urah polet letala
proti Zagrebu. Ostali del skupine nadaljujemo pot proti domu s postanki in nočno
vožnjo preko Nemčije in Avstrije.
6. dan: NEMČIJA - AVSTRIJA - MARIBOR
Prihod v Maribor v dopoldanskih urah.
CENA:

549,00 EUR - avtobusni prevoz - (pri najmanj 25 plačanih potnikih)
739,00 EUR - letalski prevoz - (pri najmanj 25 plačanih potnikih)

CENA VKLJUČUJE:
- avtobusni prevoz ali letalski prevoz po programu
- cestnine in parkirnine po programu,
- 3 x nastanitev v hotelu 3* v dvoposteljni sobi na osnovi nočitve z zajtrkom,
- vodenje vodnika z ustrezno licenco GZS,
- nezgodno zavarovanje potnikov in prtljage,
- stroške organizacije potovanja,
- ddv.
Cena letalskega prevoza je informativnega značaja in odvisna od razpoložljivosti mest na
letalu. Končna cena aranžmana z letalskim prevozom bo potrjena ob rezervaciji.

Doplačila po želji:
-

-

zavarovanje rizika odpovedi: 22,23 EUR po osebi ob prijavi (avtobusni prevoz) in 29,93 EUR po osebi ob
prijavi (letalski prevoz)
dodatno zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini: 5,91 EUR po osebi za skupino (min. 9 oseb)
enoposteljna soba: 35 EUR po osebi na noč

Za potovanje je potrebna osebna izkaznica ali potni list !

Prijava: po priloženi prijavnici do 05.05.2015
Plačilni pogoji: do 11.05.2015

Splošni pogoji so sestavni del potovanja in so na voljo v agenciji EUROVAL TURIZEM ali na spletni strani
www.euroval.si

