MARBURG – AMSTERDAM od 21. 7. do 30. 7. 2016
DOŽIVETO POPOTOVANJE DO SEVERNIH BENETK
Do poletnih počitnic je še nekaj časa, pri Zvezi prijateljev mladine Maribor pa že pripravljamo
program za letošnje letovanje v Marburg. Vsako leto ga malo dopolnimo, bo pa tudi letos poudarek
na spoznavanju nemške kulture, strpnosti in sodelovanja v skupini ter življenja na potovanju. Takšno
doživeto potepanje je zelo naporno, saj od udeležencev zahteva maksimalno pripravljenost na
strpnost v skupini, dosledno upoštevanje vseh dogovorov, samostojnost na vseh področjih in fizično
pripravljenost. Le na ta način bomo dosegli potrebno varnost in prijetno vzdušje v skupini.
Pričakujemo tudi, da bodo udeleženci sodelovali pri vseh načrtovanih dnevnih aktivnostih med
novimi prijatelji in jim je tak način preživljanja prostega časa izziv.
Odhod na letovanje bo v četrtek, 21. 7. 2016, ob 21.30 uri iz Maribora, na poti v Marburg se bomo
ustavili še v zanimivem nemškem mestecu, predvidoma v Nürnbergu. Prvih 5 dni bomo preživeli v
Jugendherberge (mladinski dom) Marburg.
Tudi letos je predvideno plezanje v adrenalinskem parku Stadtwald, vožnja s kanuji po reki Lahni,
sprehodi po mestu in plavanje v mestnem kopališču (http://www.marburg.de/detail/79056), sprejem
pri županu.... Poleg tega pa še vsak dopoldan v Marburgu učenje nemščine in praktična uporaba na
vsakem koraku.
V torek zvečer gremo na pot proti Amsterdamu
(http://www.amsterdam.info/si/), kjer se bomo v sredo
sprehodili po mestu, se peljali z ladjico po kanalih,
obiskali muzej Ane Frank… in spali v hotelu IBIS
Amsterdam City West (http://www.ibis.com/gb/hotel5140-ibis-amsterdam-city-west/index.shtml).

Naslednji dan se bomo odpeljali v kraj Zaanseschans
na ogled mlinov na veter, sirarne in coklarne v
muzeju na prostem (http://www.zaanseschans.nl/).
V četrtek popoldan pa se bomo odpravili proti
zabaviščnemu parku Heide Park (https://www.heidepark.de/), kjer bomo prespali v čudovitih karibskih
hiškah (https://www.heide-park.de/kurzurlaub/holidaycamp.html).

V petek se bomo ves dan zabavali v zabaviščnem parku in se nato pozno
zvečer odpravili s krajšimi postanki proti domu, kamor prispemo v nedeljo,
v dopoldanskih urah.
Program se lahko zaradi objektivnih okoliščin spremeni, o čemer bodo udeleženci
in starši pravočasno obveščeni.
Na letovanje vabimo vse, ki so stari med 12 in 16 let in so pripravljeni sprejeti navedena priporočila
in obveznosti. Pred odhodom bo skupni sestanek, ki je za vse udeležence obvezen, saj se bomo
skupaj s starši pogovorili o programu, aktivnostih in pričakovanjih ter opravili kratek preizkus znanja
nemščine za lažje delo v Marburgu.
CENA letovanja je:
- 605,00 € pri najmanj 25 udeležencih,
- 660,00 € pri najmanj 20 udeležencih.
V kolikor bo do 25. junija prijavljenih manj kot 20 udeležencev, bomo letovanje odpovedali.

Program je sofinanciran z donacijo Društva prijateljev Marburg - Maribor iz Marburga, ki s tem podpira
prijateljsko sodelovanje med Marburgom in Mariborom.

PRIJAVE pričnemo zbirati 16. maja, za dodatne informacije pa lahko pokličite na ZPM Maribor –
02 229-69-14 in 02 229-94-53 ali pišite po e-pošti referatzpm@zpm-mb.si.
Več informacij pa na spletni strani www.zpm-mb.si.

