MILANO, DIDACTA BASEL IN CERN
strokovna ekskurzija, 24. – 27. oktober 2012
v sodelovanju z Društvom organizacij za izobraževanje odraslih na srednjih šolah (DOIO) in Združenjem
izobraževalnih institucij G.I.Z.

VABIMO VAS NA OGLED NAJVEČJEGA HADRONSKEGA TRKALNIKA, kjer znanstveniki raziskujejo
skrivnost nastanka sveta. Spoznajte temeljne raziskave s področja delcev, vstopite v največji svetovni
fizikalni laboratorij. Odkrijte skrivnosti materije.
BODITE MED PRVIMI, KI BODO LAHKO OD BLIZU SPOZNALI SVETOVNO ZNAMENITOST IN
RAZISKAVE O KATERIH SE V ZADNJEM ČASU V MEDIJIH VELIKO GOVORI.
1. dan: LJUBLJANA – BRESCIA – BERGAMO – LUGANO – LUZERN
Zbirališče udeležencev potovanja v zgodnjih jutranjih urah. Avtobusna vožnja v Italijo in mimo Benetk in
Verone proti Bergamu. Strokovni ogled šole v Brescii ali v Bergamu. Po opravljenem programu
nadaljevanje potovanja v Švico. Krajši postanek v Luganu ob istoimenskem jezeru, obkroženim z
gorami. Topla poletja in lepo vreme je v mesto privabilo veliko znanih oseb in tako je mesto dobilo
vzdevek »švicarski Monte Carlo«. Lugano je tudi mesto parkov in cvetja in še posebej privlačen
spomladi, ko cvetijo kamelije. Mimo Bellinzona – glavnega mesta kantona Ticino, poznanega po treh
gradovih (Castelgrande, Montebello in Sasso Corbaro) pod zaščito UNESCA, nadaljevanje potovanja v
Luzern, enega najlepših švicarskih mest ob izlivu reke Reuss iz Vierwaldskega jezera. Panoramski
ogled mesta v katerem je živel tudi Richard Wagner. Sprehod do levjega spomenika- v skalo vklesan
simbol Luzerna, katedrale, vinskega trga z bogato okrašeno mestno hišo in srednjeveškega mostu
Kapellbrücke, ki je ob Matterhornu najpogosteje fotografiran švicarski motiv. V 14. stoletju zgrajeni
najstarejši evropski pokriti leseni most so v 17. stoletju opremili z 158 slikami. Nastanitev v hotelu,
večerja in nočitev.
2. dan: LUZERN – BASEL – ŠVICA
Po zajtrku odhod v Basel in prosto za celodnevni obisk sejma učil Didacta. Po ogledu avtobusno
potovanje na zahod Švice, proti Ženevi. Nastanitev v hotelu, večerja in nočitev.
3. dan: ŠVICA – LAUSANNE – CERN – ANNEMASE
Zajtrk in avtobusno potovanje mimo Neuchatelskega jezera in Lausanne ob Ženevskem jezeru v Cern.
Dih jemajoč je pogled preko jezera na gore, ki ga obdajajo. Krajši postanek v Lausanne, na južnem
delu švicarske planote, kjer je razlika med najvišjo in najnižjo točko v mestu kar okoli 500 m. Prihod
švicarski Cern in ogled ene od razstav: GLOBE - razstave »Svet za znanost in inovacije«, ki je
posvečena eni glavnih nalog Cerna: raziskati svet delcev, obiskovalca pa »potopi« v enkraten in
spektakularen ambient ali Mikrokozmos. Ta razstava ponuja odkrivanje cernske avanture z animacijo.
Postanek za kosilo v restavraciji raziskovalnega centra. Ob 14. uri začetek ogleda največjega
pospeševalnika na svetu z uvodno predstavitvijo, kratkim filmom in dve urnim ogledom enega od
raziskovalnih področij te svetovne znamenitosti (objekti na površju, spust v notranjost ni dovoljen). V
večernih urah odhod v francoski Annemase. Nastanitev v hotelu, večerja in nočitev.
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4. dan: FRANCIJA – ŽENEVA – SLOVENIJA
Po zajtrku obisk Ženeve in krožni ogled mesta v čudovitem naravnem okolju ob Ženevskem jezeru.
Sprehod po starem mestnem središču do mestne hiše - veličastnega spomenika reformacije in
katedrale sv. Petra z mogočnim zvonikom. Mesto se ponaša tudi s številnimi muzeji, lepimi parki in eno
najvišjih fontan (145 m) na svetu. Po ogledu potovanje skozi slikovito dolino Aoste in mimo Milana proti
Sloveniji, s prihodom v Slovenijo v poznih večernih urah.
CENA: 425€, min 45 udeležencev potovanja
439€, min 40 udeležencev potovanja
459€, min 35 udeležencev potovanja
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, cestnine in cestne pristojbine, strošek 2 voznikov, tri
polpenzione (večerja, zajtrk) v hotelih 3*, zunanje oglede, obisk znanstvenega inštituta – Evropske
organizacije za nuklearne raziskave v Cernu, stroške vodenja in organizacije potovanja.
DOPLAČILO ob prijavi : enoposteljna soba 139€, skupinska vstopnica na sejem 9€, skupinsko
zdravstveno zavarovanje, min 9 oseb, 6€.
SPLOŠNI POGOJI IN NAVODILA ZA TURISTIČNE ARANŽMAJE, ki so sestavni del programa in
pogodbe/voucherja, so vam kot posebna tiskana priloga k programu na voljo v vseh poslovalnicah TA
STOP ali na www.stop-spa.si.
Ljubljana, junij 2012
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