
Ekskurzija v Bruselj 

 

V torek, 1. marca, smo se učenci osmih in devetih razredov OŠ Domžale odpravili na 

trodnevno ekskurzijo v Bruselj. Izpred šole smo se ob 22. uri z avtobusom odpeljali na pot. 

Vozili smo se skozi Avstrijo in Nemčijo, kjer smo ponoči opazovali razsvetljeno areno 

Allianz,  peljali pa smo se tudi mimo mesta Schengen, po katerem se imenuje meja EU.     

Nato smo nadaljevali pot skozi Luksemburg, v Belgijo, v Bruselj pa prispeli okoli poldneva 

naslednjega dne. Najprej smo obiskali Evropski parlament, kjer nas je sprejela naša evropska 

poslanka, gospa Romana Tomc in nam predstavila svoje delo ter razkazala del parlamenta. 

Potem smo obiskali stari del mesta in si ogledali trg Grossmarkt, ki velja za enega najlepših 

srednjeveških trgov, okoli katerega so bogato okrašene cehovske hiše (hiše pekov, mizarjev, 

mesarjev, pivovarjev, slikarjev ...), ki so vsaka zase nekaj posebnega. Ogledali smo si tudi 

znameniti  kip Manneken pis iz 17. Stoletja.  Potem smo imeli uro prosto, da smo si privoščili 

belgijske dobrote iz tamkajšnjih čokoladnic ali pa si kupili kakšen spominek.  

Avtobus nas je odpeljal do našega hotela, kjer smo se najprej nastanili v sobah, kasneje pa nas 

je pričakala topla večerja. Po dolgem dnevu se nas je večina zgodaj odpravila spat. Zjutraj, po 

obilem zajtrku, smo se z avtobusom odpravili do simbola Bruslja - Atomiuma, ki je več 

bilijonkrat povečana struktura atoma. Postavili so ga l. 1958 za svetovno razstavo EXPO.  

Po končanem ogledu smo se odpravili proti nemškemu mestu Köln. Pot nas je vodila preko 

Nizozemske, kjer smo iz avtobusa videli veliko veternic. Okoli dveh popoldne smo prispeli v 

Köln, kjer smo si ogledali veličastno gotsko katedralo. Nato smo imeli zopet 2 uri prostega 

časa, da smo si lahko ogledali kakšno trgovino ali pa si kaj dobrega privoščili v tamkajšnjih 

restavracijah. Čakala nas je še dolga vožnja domov, med potjo smo se večkrat ustavili na 

bencinskih črpalkah, da smo sli na stranišče ali pa si kupili kaj za pod zob. Po 12 urni vožnji 

smo v Domžale prispeli ob 4 zjutraj. Bila je zelo prijetna, zabavna in poučna izkušnja. 

Upamo, da bomo tudi v prihodnje imeli možnosti za podobna potovanja.  

 

EVA LUNAR in JELENA VUJIĆ, 8.C 

 


