
 

 

 

ŽENSKO SVETOVNO PRVENSTVO V ROKOMETU 2017: 

N E M Č I J A – T R I E R 

DATUM: 1./2. – 8.12.2017 (6/7 dni) 

1.dan, petek, 1.12.2017: SLOVENIJA  

Odhod avtobusa ob 21:30 uri iz Križevcev (gostilna Šadl), ob 23:00 uri iz Celja (športna dvorana 

Zlatorog) ter ob 24:00 uri iz Ljubljane (Dolgi most). Vožnja čez Avstrijo in Nemčijo…  

2.dan, sobota, 2.12.2017:  TRIER 

Prihod v Trier okoli 12:00 ure, nastanitev v HOTEL Roemerbruecke 3*, Aachener Strasse 5, Trier; 

http://www.hotel-roemerbruecke-trier.de; Čas za osvežitev. Ob 18:00 uri ogled tekme 

Slovenija:Francija. Nočitev v hotelu.  

3.dan, nedelja, 3.12.2017: TRIER 

Zajtrk v hotelu. Dopoldne prosto za samostojne oglede mesta Trier, ob 14:00 uri ogled tekme 

Slovenija: Romunija. Nočitev v hotelu.  

4.dan, ponedeljek, 4.12.2017: TRIER  

Zajtrk v hotelu. Prosto dan za izlete v okolico. Nočitev v hotelu. 

5.dan, torek, 5.12.2017: TRIER  

Zajtrk v hotelu, prosto dopoldne za lastne aktivnosti, ob 14:00 ogled tekme Slovenija - Angola. 

Nočitev v hotelu.  

6. dan, sreda, 6.12.2017: TRIER  

Zajtrk v hotelu. Prost dan za izlete v okolico. Nočitev v hotelu. 

7. dan, četrtek, 7.12.2017: TRIER   

Zajtrk v hotelu, dopoldne prosto, ob 14:00 uri ogled tekme Slovenija – Paragvaj. Nočitev v hotelu.  

8. dan, petek, 8.12.2017: TRIER – SLOVENIJA  

Zajtrk v hotelu. Čas za zadnje oglede mesta Trier. Ob 20:30 uri ogled zadnje tekme Slovenija - 

Španija. Po končani tekmi nočna vožnja domov….prihod v opoldanskih urah naslednjega dne 

(sobota, 9.12.2017).   

CENA: 325 EUR  

***Cena velja za vse člane združenih navijačev s plačano članarino za leto 2017 (članarina 

znaša 15 EUR).  

 

http://www.hotel-roemerbruecke-trier.de/


 

 

 

 

Cena vključuje:  

 6 x nočitev z zajtrkom v navedenem hotelu (dvoposteljne sobe), 

 2 x malico na poti,  

 organizacijo.  

 Možna doplačila:  

 namestitev v enoposteljni sobi 15 EUR/noč = 90 EUR za 6 noči;  

 riziko odpovedi 5%, 

 Coris nezgodno zavarovanje z asistenco 9,98 EUR (skupinsko) oz. 16,20 EUR (posamično).  

STROŠKE AVTOBUSNEGA PREVOZA TER VSTOPNICE ZA OGLED VSEH TEKEM 

FINANCIRA ROKOMETNA ZVEZA SLOVENIJE.  

 

ROK PRIJAVE: do 1.9.2017 oz. do zasedbe mest.  

KONTAKT ZA PRIJAVE: g. Topolšek Aleksander (041 421 299). 

PLAČILNI POGOJI: 100 EUR akontacije po osebi je potrebno nakazati do 1.9.2017 na TTR 

podjetja Pohorje turizem: SI56 0448 0011 4135 915. Razlika se plača najkasneje do 8 dni pred 

odhodom. Plačilo za prijavljene opravijo poverjeniki. 

Na licu mesta vam nudimo možnost fakultativnih izletov:  

 Trier - ogled mesta z lokalnim vodnikom 130 EUR (2 uri, angleščina); Mesto Trier, ki leži ob reki Mozel in 

je rojstni kraj Karla Marxa je poznano kot najstarejše mesto v Nemčiji. Ustanovljeno je bilo v rimskih časih in je 

predstavljalo severno prestolnico rimskega cesarstva. Iz obdobja Rimljanov so ohranjeni številni objekti kot so 

Porta Nigra (Črna vrata), katedrala iz 4. Stoletja, kjer je ohranjena relikvija Kristusova tunika, ki jo je domnevno 

nosil pred križanjem. Zanimiva je tudi bazilika s Kosntantinovo prestolno dvorano ter še ohranjene Rimske 

terme. Velika posebnost je amfiteater iz 1. stoletja, kjer so se odvijali gladiatorski boji. Glavni trg (Hauptmarkt) 

predstavlja srce mesta in ga krasijo stare srednjeveške cehovske hiše, osrednja znamenitost je Petrov vodnjak. 

Ker boste mesto obiskali v adventnem času, ko se bo ravno odvijal božični sejem (Kristkindlmarkt), vam obisk 

trga še posebej priporočamo v večernih urah, ko bo tukaj zelo živahno. Izjemen razgled nad mestom se ponuja 

iz vzpetine, zato vam priporočamo, da se zapeljete na hrib.  

 Izlet z ladjico po reki Mozel – po dogovoru, izvedba je možna za skupino nad 20 oseb. Možen obisk 

vinorodnih predelov ter ogled vinske kleti s pokušnjo vina. Cena po dogovoru.  

 Koblenz – celodnevni izlet z avtobusom (260 km v obe smeri). Gre za mesto ob znameniti romantični nemški 

cesti, ustanovljeno je bilo v času Rimljanov. Leži ob sotočju rek Ren in Mozel (Nemški vogal), kjer stoji 

znameniti kip Viljema I., prvega nemškega cesarja, ki je zaslužen za združitev Nemčije. Kip ima zanimivo 

zgodovino in je priljubljena izletniška točka. V mestu so tudi številne druge znamenitosti kot so palače, cerkve, 

muzeji in trgi. Okvirna cena izleta je 15 - 20 EUR oz. odvisno od števila prijav.           

Ilona Stermecki                                                                                      V Slovenski Bistrici, 27.7.2017 

  


