
CITY BREAK - BERLIN (3 ali 4 dni) 

 

potovanje z letalom 3 ali 4 dni, 

 

Berlin je glavno in največje nemško mesto. Nekoč razdeljeno na dva dela, danes pa mesto z bogato ponudbo 

umetnostnih in kulturnih vsebin, nadvse multikulturno in prijazno do družin. Sprehodite se do mogočnih Branderburških 

vrat, oglejte si več kot 100 poslikav na kilometer dolgem berlinskem zidu in nekdanji prehod Checkpoint Charlie, 

popoldan si oddahnite v enem izmed parkov, večer pa preživite na živahnih ulicah Kudamma. 

 

 

Cena - 3 dni:  od 259 € na osebo* 

 

Cena - 4 dni:  od 298 € na osebo* 

Datum potovanja:  oktober 2019 – april 2020 

Ponudba velja za ENO osebo – ponudba velja pri prijavi DVEH POTNIKOV! 

 

 

 

Ponudba vključuje: 

• povratno letalsko karto z vključenimi letališkimi taksami  Ljubljana- Berlin (Shoenefeld) -Ljubljana, 

• namestitev v hotelu 3* v dvoposteljni sobi, 

• 2x oz. 3 x nočitev z zajtrkom, en kos ročne prtljage (40 x 20 x 25cm) 

• zemljevid/vodnik mesta 

 

Predlogi za ogled mestnih znamenitosti: 

• Branderburška vrata (Brandenburger Tor): vrata so bila zgrajena na mestu starih mestnih vrat, ki so označevala 

začetek ceste od Berlina do Brandenburga, danes pa so simbol miru in mesta. 

• Checkpoint Charile: eden najbolj znanih mejnih prehodov v času razdeljenega Berlina med letoma 1945 in 1990. 

Povezoval je ameriški in sovjetski sektor in je bil slovito prizorišče pobegov iz vzhodnega Berlina.  

• Berlinski zid: več kot 150 km dolg zid, ki je med 1961 in 1989 delil vzhodni in zahodni Berlin. Danes je tam na ogled 

več kot 100 m poslikav umetnikov iz vsega sveta- spomenik svobodi ali East side gallery. 

• Reichstag: Stavba dolga 137 metrov, široka 94 metrov in visoka 54 metrov in sedež nemškega  

• Berlinska katedrala: izreden primer arhitekture 19.stoletja. V njeni bližini nemški Zgodovinski muzej in muzejski 

otok 

• Kudamm: za nakupovalne sladokusce 

• Palača Charlottenburg: največja palača v Berlinu, ki se v svoji arhitekturi dotika baroka in rokokoja.  

• Aleksanderplatz: trg, krožišče javnega prevoza in zbirališče vseh popotnikov, obisk 365m visokega TV stolpa. 

• Mestni parki: Tiergarten (centralni park), park Treptower, Viktoria Park, Volkspark Friedrichshain,… 

• Festivali: festival Piva, Berlin Art, Festival luči, Zeleni teden, Berlinale film festival,.. 

 

 


