
 

 

Se priporočamo  ●  Kompas Celje, d. d.  

 

POTEPANJE OB JADRANSKI OBALI IN ČRNA GORA 
 

 
 

MATURANTSKI IZLET Z VKLJUČENIMI VSTOPNINAMI IN IZLETI, 

BREZ DOPLAČIL! 
 

 
ODHOD: 24. septembra 2016 ali po dogovoru 
MIN. ŠT. POTNIKOV: 25 na 50 sedežnem turističnem avtobusu 
 
Informativni program potovanja: 
 
1. dan: CELJE–POČITELJ–DELTA NERETVE–NEUM 
V jutranjih urah odhod turističnega avtobusa iz Celja in vožnja v smeri Hrvaške. Vožnja po avtocesti mimo Zadra  
do Počitelja. Na poti kosilo. Kamnito hercegovsko mestece predstavlja zlitje srednjeveške in orientalske arhitekture, 
osvežene z mediteranskim vplivom. Vsaka hiša je zgrajena iz belega kamenja, katerega barva se staplja s kamnitim 
hribom, na katerem se razprostira mesto. Iz množice majhnih kamnitih domov veje peščica dragocenih objektov 
orientalske arhitekture; Hadži-Alijina mošeja, Šišman Ibrahim-pašina medresa (verska šola), Gavrankapetanovićev 
stolp, sahat-kula (stolp z uro) in han. Po ogledu in krajšem postanku vožnja skozi Metkovič do Opuzena. Tam se 
bomo vkrcali na tipične neretvanske ladjice “trupice” in se z njimi popeljali po slikovitih rokavih in kanalih Neretve 
in njenih pritokov. Videli bomo nasade mandarin, rečne ptice, veliko zelenja in cvetja. Popoldne povratek v hotel, 
prosto za kopanje v morju, možnost organizirane zabave, večerja in nočitev. 
 
2. dan: STON–HERCEGNOVI–BUDVA  
Samopostrežni zajtrk v hotelu. Nadaljevanje poti proti polotoku Pelješac ogled čudovitega mesteca Ston, znanega 
po enih od najstarejših solin v Evropi. Če bo čas dopuščal tudi nekaj prostega časa za skok v morje. Nato 
nadaljevanje poti proti Črni gori. Na poti kosilo. Po prestopu meje vožnja s trajektom preko kotorskega zaliva in 
naprej v smeri Budve, kamor bo prihod popoldan. Namestitev v hotelu. Do večerje prosto. Po večerji zabava / 
animacija v diskoteki. Nočitev v hotelu. 
 
3. dan: BUDVA–CETINJE–LOVČEN  
Zjutraj celodnevni izlet »Montenegro tura«. Ogled Cetinja, v zgodovini poznanega kot miniaturno evropsko mesto s 
13. ambasadami in nekdanje glavno mesto Črne Gore. Ogled dvora kralja Nikole–muzeja zadnjega gospodarja iz 
slavne rodbine Petrović-Njegoš. Po ogledu povratek proti morju po krožni poti do Njegušev, rojstne vasice Petra 
Petroviča Njegoša (pesnika, utemeljitelja črnogorske države in njenega ugleda v svetu.). Obisk Lovčena in ogled 
mavzoleja. Spust po znamenitih lovčenskih serpentinah, s krajšim odmorom za fotografiranje. Povratek v hotel. 
Prosto do večerje za kopanje, igre na plaži/animacija, sprehod in individualne dejavnosti. Po večerji organiziran 
obisk diskoteke/animacija. Nočitev. 
 
4. dan: ČRNA GORA–KOTOR–DUBROVNIK–SLOVENIJA 
Po zajtrku odhod avtobusa. Vožnja do Kotorja (mesto pod zaščito UNESCA), ki ga obdaja 4,5 km dolgo in 25 m 
visoko obzidje. To varuje prelepe kamnite uličice, trge, katedralo, manjše cerkve in razkošne palače. Ogled starega 
mestnega jedra: stolp z uro (17 st.)–nekdanji sramotilni steber, katedrala Sv.Tripun (1166) in nato nadaljevanje poti 
do Dubrovnika. Krajši ogled jadranskega bisera, nadaljevanje vožnje po avtocesti proti Sloveniji. Na poti postanki za 
oddih. Prihod v Slovenijo je predviden v poznih nočnih urah. 



 

 

MIN. ŠT. POTNIKOV 70 65 60 55 45 30 

CENA V EUR 321 335 347 321 335 380 
 
Opomba: cena za 45 oseb je na klasičnem turističnem avtobusi, za 55 potnikov na podaljšanem 58 sedežnem 
turističnem avtobusu; pri več potnikih na nadstropnem avtobusu. 
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, namestitev v hotelih turistične kategorije (3 polpenzioni- večerje-zajtrki v 
hotelih), 3 kosila izven hotelov in pokušino pršuta na črnogorski turi, izlete po programu, vožnjo z ladjicami po delti 
Neretve, osnovno nezgodno zavarovanje, mednarodno zdravstveno zavarovanje, zavarovanje tveganja odpovedi, 
VSE VSTOPNINE PO PROGRAMU, slovensko vodenje, lokalno vodstvo, spremstvo profesorjev v skladu z normativi, 
stroški spremljevalcev, organizacija in DDV. 
 
Pogoji plačevanja: 100 EUR ob prijavi, nato 50 EUR mesečno, razlika do končne cene 2 tedna pred odhodom. 
Pridržujemo si pravico do manjših časovnih sprememb ogledov s tem, da ne prizadenemo vsebine potovanja. 

 
PROGRAM LAHKO PRILAGODIMO ŽELJAM ZAKLJUČENE SKUPINE NA OSNOVI DOGOVORA PRED PRIJAVO OZ. V 
SKLADU S POGODBO O IZVEDBI IZLETA. 
 
Splošni pogoji in navodila za potovanje KOMPAS-a Celje d.d. so sestavni del programa in so vam na voljo v naših 
poslovalnicah ali na internetni strani www.kompas-celje.si. 

 
 

Velenje, januar 2016 

 

Prijave in informacije: Kompas Celje d.d. 

p. e. VELENJE, Rdeča dvorana, tel.: 03 898 63 50, mail: info@kompas-celje.si 

 

p. e. CELJE, Glavni trg 1, tel.: 03 428 03 24 mail: info@kompas-celje.si 

 

p. e. LJUBLJANA, Peričeva 23, tel.: 01 280 36 02, mail: info@kompas-celje.si 
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