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Študentski Amsterdam

Potovalna agencija FAIRTRAVEL, ki deluje pod okriljem Zavoda za mladinsko popotništvo od leta 
2016, predstavlja študentski izlet v Amsterdam!

Program izleta:
- 12. 4. 2018, ob 18h, se bomo v Mariboru vkrcali na avtobus in se preko Avstrije ter Nemčije zapeljali do 
Nizozemske, kamor bomo prispeli v petek v dopoldanskih urah. 
- Naš prvi postanek bo tradicionalna nizozemska vasica, kjer se boste srečali s proizvodnjo lesenih cokel, 
nizozemskega sira ter naredili kak nepozaben posnetek s tradicionalnimi vetrnicami.
- Po namestitvi v hostlu si bomo ogledali center mesta in ga zaključili pred originalno Heinikenovo pivovarno.  
Po želji sledi ogled HEINIKEN EXPERIENCE z degustacijo istoimenskega piva (doplačilo 16€). 
- Sobota je namenjena samostojnemu raziskovanju mesta, zvečer pa ponujamo možnost plovbe po kanalih in 
ogled Amsterdama ob pijači in s čisto druge perspektive (doplačilo 15€).
- V nedeljo bomo v dopoldanskih urah zapustili Amsterdam in se po poti do Maribora ustavili še v Utrechtu, 
ki je tako kot Amsterdam, prepreden s kanali. Po skupnem sprehodu po enem najlepših nizozemskih mest bo 
dovolj časa za kosilo ali prigrizek.
- V Maribor bomo prispeli v ponedeljek, 16. 4. 2018 v jutranjih urah.

Cena: 
199€ vključuje avtobusni prevoz, prenočišče z zajtrkom v več-posteljnih sobah v hostlu, ogled tradicionalne vasi 
Zaanse Schans v petek dopoldne, ogled Amsterdama v petek popoldne in organiziran sprehod po Utrechtu v 
nedeljo. Po želji in ob doplačilu pa tudi HEINIKEN EXPERIENCE in vožnjo z ladjico po kanalih.

*Zavarujete lahko tudi riziko odpovedi (po splošnih pogojih zavarovalnice SAVA) za 11,26€.

Pune Ftrgana ponudba!
Ker študentski Amsterdam organiziramo v sodelovanju s Klubom mariborskih študentov, se lahko vsi člani prijavijo 
po akcijski ceni: 189€

Prijavite se lahko na info točki ŠOUM (Gosposvetska cesta 86), ali v pisarni KMŠ (Vetrinjska ulica 30) ali po 
elektronski pošti na info@fairtravel.si. Prijave so možne do ponedeljka, 12. 3. 2018.

Za vsa dodatna vprašanja smo vam na voljo na info@fairtravel.si. 

**V primeru premajhnega števila prijav si pridržujemo pravico odpovedi ekskurzije in vračila plačane prijavnine. 

12. 4. - 16. 4. 2018


