
 

MATURANTSKA EKSKURZIJA ZA GIMNAZIJO CELJE CENTER 

ČRNA GORA – BUDVA 
TERMIN: 24.9. do 27.9.2016 

 

 

BUS/BUS 

 

 

1.  DAN: SLOVENIJA – SARAJEVO – MOSTAR – BUDVA & RED LOVE PARTY 

 

V zgodnjem jutru se bomo iz Celja odpeljali po Hrvaški do Slavonskega Broda, kjer bomo 

prečkali mejo med Hrvaško in BiH. Nadaljevanje vožnje mimo Zenice do Sarajeva. V 

Sarajevo bomo prispeli v jutranjih urah. Najprej bomo naredili orientacijski ogled mesta z 

avtobusom, kjer bomo videli nebotičnik časnika Avaz, nebotičnika Momo in Uzeir, knjižnico, 

olimpijski park, Skenderijo … Kasneje se bomo ustavili tudi v centru mesta, kjer se bomo 

peš sprehodili po ulicah Baščaršije in si ob koncu privočili kakšne dobre »čevape« (kosilo). 

Nadaljevanje vožnje po Bosni in Hercegovini, kratek postanek v Mostarju, kjer bomo videli 

znani most, pred kratkim spet obnovljen, ki je že dolga desetletja pod UNESCO-vo zaščito. 

V Budvo bomo prispeli zvečer. Najprej bo sledila namestitev v hotelu, nato pa prvi žur na 

vseh Mondialovih maturantskih izletih – RED LOVE PARTY! Budvansko promenado s 

številnimi diskotekami in bari bomo obarvali v rdeče – v barvo ljubezni. Skupaj z animatorji 

& vodniki bomo prvi večer zaključili šele takrat, ko nam povsem poidejo moči...  

 

 

2. DAN: SV.ŠTEFAN – KOTOR – POOL PARTY PLOČE & ULTRA FASHION NIGHT 

Dopoldne bo tokrat namenjeno počivanju, sončenju in uživanju na plaži. Okoli poldne pa 

se bomo odpravili proti Sv. Štefanu – prestižnega turističnega centra na otočku/polotočku. 

Tu so od nekdaj bivali najbolj petični gostje – Sophia Loren, Claudia Schiffer in podobni ... 

Zatem se bomo odpravili proti Kotorju; znanemu »naravnemu pristanišču« in čudovitem 

mestecu, kjer je bilo območje okrog tega 

znamenitega zaliva utrjeno in pomembno 

že v času Benečanov. Po ogledu mesta in 

nekaj prostega časa za kavico ali nakup 

spominkov, se bomo odpravili proti plaži 

Ploće in udarnem »pool party-ju« na 

tamkajšnjih bazenih! Tukaj se boste 

naučili Mondialov ples in se preizkusili še 

v vseh ostalih animacijskih igrah. V soju 

sončnih žarkom bomo poplesavali v 

poletnih ritmih in si želeli, da se to ne bi 

nikdar končalo. A vseeno se bomo proti večeru odpravili nazaj proti Budvi; kjer nas zvečer 



čakajo elektronski ritmi v slogu velikega Ultra Festivala. Noč bomo preživeli v duhu 

elegance in prefinjenosti. Nočitev.  

 

 

 

 

 

 

3. DAN: CETINJE-LOVČEN & NEUM 

 

Po poznem zajtrku se bomo odjavili iz hotela in se odpravili na t.i. »mini Montenegro turo«. 

Z avtobusom se bomo odpravili v notranjost te hribovite dežele in se najprej ustavili v stari 

prestolnici Cetinju. Ogledali si bomo staro mestno jedro, se podali v notranjost prelepe 

kraljeve palače, kjer so nekoč domovale najbolj 

znane črnogorske družine. Po Cetinju se bomo 

podali na Lovčen in po stoterih stopnicah do 

Njegoševega Mavzoleja. Sledila bo vožnja 

naprej proti Dubrovniku. Podali se bomo na 

ogled Straduna, se sprehodili po ozkih ulicah 

mesta za obzidjem in slišali prenekatere 

legende, ki jih je to mesto preživelo v burni 

tisočletni zgodovini. Po ogledu in prostemu 

času se bomo podali naprej proti Neumu. Tam 

se bomo najprej namestili v hotelu, nato pa 

popoldne uživali na plaži ob animacijskih igrah ter ostalih vragolijah naših odštekanih 

animatorjev! Zvečer pa nas čaka slavni Mondialov »Grafik party!« 

 

 

4. DAN: BUDVA – DUBROVNIK – SLOVENIJA 

 

 

Zjutraj se bomo poslovili od Neuma in se proti Sloveniji. Med vožnjo še zadnjič obnovimo vse 

kar se je dogajalo med tednom in se počasi poslovimo. Ob prihodu domov se še enkrat objamemo 

in vas vrnemo v roke vaših staršev, ki vas že nestrpno čakajo. Zadovoljni in polni spominov za celo 

življenje se tako vrnemo v realno življenje – to je bil vaš in naš MATURANTSKI IZLET! 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CENA:  

 315,00 €   (ob prijavi vsaj 45 dijakov) 

 385,00 €   (ob prijavi vsaj 30 dijakov) 

Cena vključuje:  

 
- Avtobusni prevoz Celje – Budva - Celje;  

- Avtobusne prevoze po programu v Budvi; 

- 2x polni penzion v hotelu 3*** v Budvi (večposteljne sobe, TWC, HTL***) 

- 1x polni penzion v hotelu 3*** v Neumu (večposteljne sobe, TWC, HTL***) 

- Ogledi po programu z vsemi vstopninami: 

o Sarajevo 

o Mostar 

o Lovčen 

o Cetinje 

o Plaža Ploće 

o Budva beach 

- Večerno dogajanje v Budvi in vstopnine v vse diskoteke: 

o Red Love party 

o Ultra fashion night 

o Grafik party 

- Spremstvo Mondialove animacijske ekipe – vsaj 1 animator/skupino; animacijski program z 

nagradami 

- Prosta mesta za profesorje spremljevalce po šolskih normativah; 1 profesor spremljevalec z 

vključenimi dnevnicami na 15 dijakov; 

- Strokovno vodenje cel čas potovanja (vodnik licenciran pri GZS) 

- Organizacija potovanja 

- Zdravstveno zavarovanje z assisenco v tujini Coris 

- Zavarovanje rizika odpovedi potovanja 

 
Način odplačevanja: Obročno po položnicah (enaki mesečni obroki) 

 

 1. OBROK (1.4.2016 oz. po dogovoru s šolo) 

 2. OBROK (1.5.2016 oz. po dogovoru s šolo) 

 3. OBROK (1.6.2016 oz. po dogovoru s šolo) 

 4. OBROK (1.7.2016 oz. po dogovoru s šolo) 

 5. OBROK (1.8.2016 oz. po dogovoru s šolo) 

 6. OBROK (1.9.2016 oz. po dogovoru s šolo)  


