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Program udeležbe na simulaciji v Strasbourgu  

DAN 1 – 21.  2. 2018 

3.00 – odhod s parkirišča pri TUŠ-u (Novo mesto) 

15.00 – predviden prihod v Strasbourg 

14.00–16.00 – registracija v hotelu, prosto  

16.00–20.00 – ogled mestnega središča (katedrala, La petit France itd.) in prosto 

 

DAN 2 – 22.  2. 2018 

7.00  – zajtrk 

7.30  – odhod proti Evropskem parlamentu 

8.00  – registracija udeležencev v Evropskem parlamentu 

9.00  – pojasnitev pravil; oblikovanje večjezičnih skupin, malica za vse udeležence 

10.00 – zasedanje v veliki dvorani Evropskega parlamenta; predstavitev Evropskega 

parlamenta, predstavitev šol, skupno fotografiranje 

12.45 – kosilo v restavraciji Evropskega parlamenta;  

14.00  – srečanje delovnih skupin v sejnih dvoranah komisij; srečanje z vsemi učitelji 

16.00 – plenum v veliki dvorani Evropskega parlamenta; predstavitev poročil delovnih 

skupin, povzetek in predlogi, finale igre Eurogame, podelitev diplom Euroscola, evropska 

himna 

18.00  – odhod iz Evropskega parlamenta proti mestnemu središču 

18.30–21.00 – večerni ogled mesta in večerja 

 

DAN 3 – 23. 2. 2018 

8.00 – zajtrk  

9.00 – odhod 

10.00 – Stuttgart 

21.00 – predviden prihod domov 
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EVROŠOLA 2018  
STRASBOURG 

Gimnazija  
Novo mesto 

 

 

PROGRAM : 21.–23. februarja 2018 

 

1. dan: SLOVENIJA–NEMČIJA–STRASBOURG 
Odhod v sredo, 21. februarja, ob 3. uri zjutraj s parkirišča pri TUŠ-u v Novem mestu. 
Vožnja skozi Avstrijo in Nemčijo do STRASBOURGA, glavnega mesta francoske 
Alzacije. Nastanitev v hotelu v centru mesta, nato voden ogled in raziskovanje 
Strasbourga. Sprehodili se bomo po centru mesta do čudovite katedrale, ki je 
postala simbol mesta in hrani enega izmed genialnih izumov 16. stol. – astronomsko 
uro. Okoli 20. ure večerja v hotelu in nočitev.  
 
2. dan: EVROPSKI PARLAMENT 
Po zajtrku ob 7.30 odhod v Evropski parlament, kjer bomo preživeli delovni dan po 
programu vse do 18. ure. Kosilo bomo imeli v restavraciji Evropskega parlamenta. 
Zvečer bo čas za večerni ogled mesta in večerjo v eni od restavracij v centru mesta. 
Povratek v hotel in nočitev. 
 
3. dan: STUTTGART–SLOVENIJA  
Po zajtrku odhod in vožnja do Stuttgarta, ki je znan kot mesto avtomobilov, kulture in 
športa. Stuttgart je domovina najstarejšega proizvajalca avtomobilov. Obiskali bomo 
nov, moderen Mercedesov muzej in si ogledali razvoj avtomobilov od prvega 
Benzovega trikolesnika do najnovejših modelov. Obisk bo videti kot zanimivo, 120-
letno popotovanje skozi čas. Po ogledu povratek proti domu, kamor bomo prispeli 
okoli 21. ure zvečer.  
 
 
Program vključuje: avtobusni prevoz, 2-krat nočitev z zajtrkom v hotelu 3* v centru 
mesta, 1-krat večerjo v hotelu, 1-krat večerjo v restavraciji, kosilo v Evropskem 
parlamentu, vse zunanje oglede, ogled Mercedesovega muzeja, vodenje in 
organizacijo  
 

 


