
 

 

 

 

 

 

 

POSEBEN PROGRAM ZA  
        GIMNAZIJO CELJE-CENTER 

 

 

CELINSKA GRČIJA 
(4 DNI)-LADJA-AVIO 

PELOPONEZ (MIKENE, EPIDAVER, KORINT)-ATENE-SAN MARINO 

 
PROFESIONALNA ANIMACIJA-ODLIČNI TIMING POLETA- 

VKLJUČENE KABINE NA LADJI 
 

V plašnih meglicah, ki so se privile ob vrh Olimpa je vzklilo seme današnjega 
dne. Neopredeljiva usoda mitov in klene zgodovine je vzbrstela. Bogovi so se 
spoštljivo dotaknili tal in nebesnega loka nad izbrano deželo. Igra odsevov 
večnega ognja v Herinem templju. Ples svečenic odet v mehko šelestenje 

oljčnih vej. Belo in modro. Nebo in belina hišic izgubljena na stoterih otokih. 
Sirtaki. Le ti in jaz veva, kaj pomeni ognjena izkušnja Grčije. 

 
 
 
 

 
 

 

 

 



 

 

 

CELINSKA GRČIJA 
PELOPONEZ (MIKENE, EPIDAVER KORINT)-ATENE-SAN MARINO 

 

ODHOD: 23. september 2017 (bus-ladja-avio) 
 
1. DAN (23.09.): CELJE-ANCONA  
Zgodnji jutranji odhod, ob 05.00, z udobnim avtobusom proti Italiji. Kosilo (lunch 
paket- slovenski) Vožnja proti Anconi. Vkrcanje na SUPER FAST ladjo. Nastanitev 
v štiriposteljnih kabinah. Plovba na moderni ladji (bazen, palube za sončenje,  
prodajalne, casino, bar, restavracije,...). Organizirana večerja na ladji.  Party v 
ladijski diskoteki z animatorji-naučili se bomo plesati Syrtaki-Opaa!!!. Ne bo nam 
dolgčas. Nad nami galebi. Noč na Jadranu. 
 
2. DAN (24.09.): PATRAS-MIKENE-TOLO-morje,sonce, plaža… 
Jutro. Zajtrk na ladji.  Izkrcanje v Patrasu okoli 14.30. Spoznavanje Peloponeza. 
Mimo nepreglednih nasadov pomaranč in oljk do 
starodavnih Miken,  ki so že l. 1.600 pr.n.št. 
predstavljale najmočnejše grško kraljestvo (Levja vrata, 
Kiklopski zidovi, Agamemnonova grobnica…). Kosilo v 
odlični taverni v Mikenah. Ela, ela mimo Navpliona, 
nekdanje prestolnice Grčije, le še skok do prijetnega 
turističnega kraja na jugu Peloponeza Ste za kopanje 
ob sončnem zahodu na čudoviti plaži v kristalno 
čistem morju? Sevedaaa!!!  Večerja in nočitev. Zabava v 
diskoteki z animatorji. 
  
3.DAN (25.09.): TOLO-EPIDAVER-ATENE (večerja v tipični taverni na Plaki) 
Kalimera Hellas-dobro jutro Grčija. Zajtrk v hotelu. Prosto za kopanje in sončenje. 

Dopoldan bomo preživeli na čudoviti peščeni plaži. 
Zabava skratka. Seveda pa bomo poskrbeli, da Vam ne 
bo dolgčas. Zabavne igre na 
plaži ali ob bazenu. 
Popoldne vožnja do 
bližnjega Epidavros-a, ki je 
bolj poznan po neverjetno 
akustičnem gledališču kot 

po zdravilnem centru s svetiščem Asclepiusa, boga 
zdravilstva. Vožnja do veličastnega Korintskega 
prekopa, ki spaja Jonsko in Egejsko morje. Za kosilo 
si bomo ob Korintskem prekopu privoščili najboljši Souvlaki (ražnjiči) na svetu. 
Pame, Pame-gremo, gremo do prestolnice Grčije-Aten. Večerja tokrat v tipični 

taverni na Plaki v družbi številnih domačinov in turistov. Predlagamo sprehod po 
Plaki, polni trgovin, barov in idličnih tavern izpred katerih odzvanja glasba-Syrtaki, 
Bouzuki, Serbetiko-Opaa!!!. Nočitev v hotelu v centru mesta.  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
4. DAN (26.09.): ATENE-SLOVENIJA 
Zajtrk. Ogledali si bomo grško prestolnico. Na poldnevnem izletu bomo spoznali 

Akropolo s Partenonom, ki predstavlja 
najmogočnejši primerek dorskega templja iz 5. 
stol. pr.n.št., Dionizovo gledališče, stebrišče 
Karietid, odeon Heroda Atiškega, muzej… Agora, 
Monastiraki, četrt Syntagma s parlamentom, ki ga 
stražijo poznani “evzones”, stari olimpijski 
stadion… Kosilo (Gyros). Nekaj prostega časa za 
morebitne nakupe, uživanje v Atenah zadnje 
pisanje razglednic… Transfer na letališče. Po 

opravljenih mejnih formalnostih polet letala, 
predvidoma, ob 18.50-Frrrr… Pristanek v 

Bratislavi predvidoma ob 20.00. Preostane nam le še vožnja do doma, kamor bomo 
prispeli 27.09. okoli 02.00 (trajanje ekskurzije 92 ur).  Ponovno doma.  
EVHARISTO HELLAS-HVALA GRČIJAAA!!! 
 

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, cestnine, parkirnine, letalsko karto iz Aten 
(vključena ročna prtljaga max. 10 kg-55 cmx40cmx20 cm ter torbica max: 
35cmx20cmx20cm), letališke in varnostne pristojbine, trajektno vožnjo na relaciji 
Ancona-Patras v notranji štiriposteljni kabini, 3 polne penzione (od tega ena 
večerja v tipični taverni v Atenah) in dodatno kosilo (lunch paket 
1. dan) v  hotelih 3*** na Peloponezu in v centru Aten, ogled Aten, 
Korinta, Epidavra, Miken, lokalne vodnike, kjer je potrebno, 
pristaniške pristojbine, odlično vodenje in organizacijo potovanja, 
profesionalnega animatorja - športno-animacijski program z 
nagradami, prosta mesta in stroške za profesorje, kot predpisuje 
šolska zakonodaja, nezgodno zavarovanje turistov in izletnikov 
(vključuje tudi zavarovanje prtljage), CORIS-zdravstveno 
zavarovanje z asistenco v tujini, odstopnino, posladek ob 
odhodu, nagradni predbožični izlet za vsaj 2 dijaka na busu 
ter NOVO: brezplačna majica GALILEO 3000 za vse goste.  
 
CENA NE VKLJUČUJE: vstopnin – plačila vstopnin ste, kot 
državljani EU oproščeni (za morebitne spremembe v grški politiki 
oprostitev ne odgovarjamo). 

 

HOT CLUB GALILEO 3000-naši gostje imajo posebne 
(nižje) cene za vstopnino in pijačo ter morebitno hrano v 
izbranih diskotekah. 

 
 

 
 
 

 

 



 
 
 
 
CENA: 

349 EUR Pri najmanj 75 dijakih v avtobusu  

 395 EUR Pri najmanj 45 dijakih v avtobusu 

 416 EUR Pri najmanj 40 dijakih v avtobusu 

 

CENA LETALSKEGA PREVOZNIKA: Za zagotovitev mest na letalu in za zagotovitev 
cene je zaželjena čimprejšnja rezervacija, saj se cena letalske karte spreminja 
skladno z zasedenostjo letala in približevanjem datuma odhoda (zaradi tega agencija 

ne prevzema odgovornosti). Ponudba je vezana na trenutno ponudbo letalskega 
prevoznika (trenutna cena avio karte 60 EUR/osebo). Prednost tovrstnega nakupa 
letalske vozovnice pa je (poleg ugodne cene), da  se po nakupu cena več ne 
spremeni-ni kasnejših doplačil za gorivo in povišanja letaliških taks. 

 
Kot prejemniki SLOVENSKE NAGRADE ZA DRUŽBENO ODGOVORNO  
PODJETJE, bomo od vsakega dijaka, ki bo potoval z agencijo GALILEO 3000, 
namenili 3 EUR, kot prostovoljni prispevek  za  
VELIKI DOBRODELNI KONCERT GIMNAZIJE CELJE CENTER 2017.   
 

PRIJAVA Ob prijavi izpolnite pogodbo o potovanju in plačate aro v sorazmernem 
deležu cene potovanja. Splošni pogoji so sestavni del potovanja in so Vam na voljo v 
agenciji GALILEO 3000 ali na www.galileo3000.si 
 

Potovanje se poravna v 8. obrokih marec-oktober2017. 

 
PRILOGA-PREHRANJEVANJE in ure programa:  
1.DAN: (odhod iz Celja ob 05.00-transfer na ladjo)  
- kosilo (lunch paket-LP) 
- večerja na ladji v restavraciji  
2.DAN: (začetek programa ob 09.00-konec programa ob 17.00) 
- zajtrk na ladji v restavraciji 
- kosilo v restavraciji  
- večerja v hotelu  
3.DAN: (začetek programa ob 10.00-konec programa ob 17.00) 
- zajtrk v hotelu 
- kosilo (souvlaki) 
- večerja v tipični grški taverni 
4.DAN: (začetek ob 09.00-ogled Aten in polet domov) 

-  zajtrk v hotelu 
 

 
 

 
 
 
 

http://www.galileo3000.si/

