
 
 

 

       POSEBEN PROGRAM ZA 
GIMNAZIJO CELJE - CENTER 

ĈRNA GORA 
(BUS-AVIO) 

PROFESIONALNA ANIMACIJA-SAMOPOSTREŢNI OBROKI 
 

Majhna in vendar neizmerno ponosna – Ĉrna gora. Neprimerljiva v soţitju 
visokih gora in prostranstev Skadarskega jezera, na katerega bregovih  

           gnezdijo številne ptice. Vzvišena, a vendar skromna v zeleni sveţini  
                kanjona reke Tare in razsipna na peščenih plaţah, ki jih obliva toplo  
                morje. Potomci veličastne dinastije nas pozdravljajo z vrha Lovčena.  

               Jugonostalgija se zaleze pod koţo vsakogar, ki se je dotaknil  
                  mestnega obzidja v Budvi in začutil gostoljubnost domačinov. 



 

 
 
 
 

ĈRNA GORA  
 

ODHOD: 23. september 2017   (bus-avio) 
 

1. DAN: CELJE-DUBROVNIK-BUDVA 
Odhod iz Celja ob polnoči. Po nočni vožnji s postanki bomo v jutranjih urah prispeli 

do  Dubrovnika. Čudoviti jadranski biser sodi 
med mesta pod posebno zaščito UNESCO. V 
spremstvu obveznega lokalnega vodnika se 
bomo sprehodili po Stradunu. Vzhodna in 
zahodna vrata na Pile, mestni zvonik, katedrala… 
Mogoče se bo kdo opogumil in se poskušal v 
ravnotežju na kamnu, ki izstopa iz zidu na 
Stradunu? Domačini trde, da se ti bo uresničila 
tudi največja 
želja, če ti le 

uspe stoje na kamnu sleči in ponovno obleči 
majico. Na mejnem prehodu Debeli Brijeg bomo 
vstopili v Črno Goro. Vožnja do enega najbolj 
živahnih turističnih centrov na črnogorski obali 
– Budve.  Nastanitev  v hotelskem naselju 
Slovenska plaža. Malce namakanja v morju? 
Večerja. Raziskovanje odličnega, pisanega 
nočnega utripa. Diskoteka PARIS nas 
pričakuje-WELCOME PARTY z animatorji. Nočitev. 
 
 
2.DAN: BUDVA-CETINJE-LOVĈEN-»PRŠUT PARTY«  
Po zajtrku se bomo popeljali do stare črnogorske prestolnice Cetinja. Ogled 
Njegoševega muzeja, kjer se nam življenje dinastije 
Petrovićev predstavi v nepredvidljivih razsežnostih 
male, a zelo pomembne državice. Zatem se bomo 
povzpeli na 1.574 m visok Lovčen in si ogledali 
mavzolej črnogorskega pesnika in vladike Petra II. 
Petrovića Njegoša. Ob povratku nas bodo ţe 
pričakovali in pogostili z odličnim pršutom in 
sirom. Vrnitev Budvo. Ste za turnir v odbojki? 
Morda se boste iz Budve z ladjico odpravili tudi 
na otok Sv. Nikole, ki ga domačini popularno imenujejo Hawai. Večerja v hotelu. 
Ponovno nas vabijo številni klubi in diskoteke. Paris, Maine,…-GRAFIT PARTY s 

profesionalnimi animatorji, ko vaše majčke nikoli več ne bodo enake.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
3. DAN: BUDVA-SV.ŠTEFAN- PLAŢA BEĆIĆI-BUDVA 
Zajtrk. Vožnja mimo Svetega Štefana in postanek za fotografiranje-stoletja naseljen 

otoček-polotoček je v svetu poznan kot prestižni 
turistični center. Luksuzni Sveti Štefan je vedno 
znal poskrbeti za želje tudi najbolj petičnih gostov. 
Tako je dolga leta v apartmaju 118 bivala Sofija 
Loren, obiskala ga je tudi že Claudia Schiffer, 
številni politiki, igralci,… Kosilo v hotelu  
Slovenska plaţa. Popoldne do ene najlepših plaž  
Bećići – v bliţini je tudi prestiţni hotel Splendid, 
ki je bil prizorišče 

snemanja filma Casino Royale  o agentu 007 

James Bondu. Za odklop bo poskrbela izurjena 
animacijska ekipa-športne igre, animacija z 
vabljivimi nagradami: sredozemski vetrovi, 
brizgalna brizga, vrtanje nafte, morski koktejl, 
petelinčkovi boji… Kopanje, sončenje, uživanje na 
lepi plaži… Vrnitev v Budvo. Večerja. Zabava v 
diskoteki. SEMAFOR LOVE PARTY-profesionalni 
animatorji bodo poskrbeli za nepozabno 
poslovilno zabavo. 
 

 
 
 

4. DAN: BUDVA-DUBROVNIK-CELJE  
Zajtrk in kosilo v hotelu. Del dneva prosto za 
kopanje, sončenje, nakupe spominkov… Da, 
potrebno se bo posloviti. Vožnja proti letališču 
Dubrovnik. Predviden polet letala je ob 20.00. 
Pristanek v Zagrebu ob 21.00. Preostane nam le še 
krajša vožnja do doma, kamor prispemo do 23.00. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 
 
 
CENA VKLJUĈUJE: letalski prevoz na relaciji Dubrovnik-Zagreb, letališke in 
varnostne pristojbine, avtobusne prevoze, cestnine in 
parkirnine, 3 polne penzione (samopostreţni obroki) z 
nastanitvijo v večposteljnih sobah *** v Budvi (Slovenska 
plaţa 3***lux.), 2 x povratni trajektni prevoz za potnike in 
avtobus preko Boke Kotorske, vstopnino v Njegušev muzej v 
Cetinju in na Lovčen, degustacijo pršuta in sira, odlično 
vodenje v slovenskem jeziku (vodnik z licenco), profesionalne 
animatorje (prvi in edini v Sloveniji); športno-animacijski 
program z nagradami, organizacijo potovanja, prosta mesta in 
stroške za profesorje spremljevalce kot predpisuje šolska 
zakonodaja, nezgodno zavarovanje turistov in izletnikov, 

odstopnino-zavarovanje rizika odpovedi, CORIS-zdravstveno 
zavarovanje z asistenco v tujini, posladek ob odhodu, 
brezplačni predboţični izlet za vsaj 2 dijaka na vsakem 

busu ter NOVO: brezplačna majica GALILEO 3000 za 
vse goste. 
 
CENA NE VKLJUĈUJE: izleta, po želji, z ladjico »Hawaii Island« 
-6 EUR ali izleta po želji z ladjo po Skadarskem jezeru z 
bogatim samopostrežnim kosilom  v etno restavraciji s privatno 
plažo (pršut, sir, olive, ribe ali meso, solate, priloge, sladica, kozarec pijače)-15 EUR. 
 

CENA: 

305 EUR Pri najmanj 75 dijakih v nadstropnem  avtobusu 

325 EUR Pri najmanj 45 dijakih v avtobusu 

340 EUR Pri najmanj 40 dijakih v avtobusu 

355 EUR Pri najmanj 35 dijakih v avtobusu 

380 EUR Pri najmanj 30 dijakih v avtobusu 

 

OPOMBA: V primeru, da potuje ena skupina bus-avio in druga avio-bus 
se cena ZNIŢA za 20 EUR/dijaka.  

 
Kot prejemniki SLOVENSKE NAGRADE ZA DRUŢBENO 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. 
 
 
 
 
 

http://www.galileo/


 
 

 

SLOVENSKA PLAŢA 3*** lux.-BUDVA  
Slovenska plaža leži tik ob morju in v neposredni bližini Budve (je edini objekt, kjer 
ni potrebno pešačiti do morja več sto metrov in čez štiripasovnico). V kompleksu sta 
vam na voljo bazena, športna igrišča, trgovinice, barčki, restavracija, kjer so vsi 
obroki samopostrežni in zelo raznovrstni (pri zajtrku je brezplačno na voljo avtomat 
za razne vrste kav, vročo čokolado…, ob kosilu in večerji pa brezplačno avtomat za 
sok)… Vse sobe so obnovljene in opremljene z LCD, Tuš/Wc, klimo, hladilnikom, 
sefom, modernimi kopalnicami… V neposredni bližini  so diskoteke in klubi.  
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
PRILOGA-PREHRANJEVANJE in URE PROGRAMA :  
 
1.DAN: (odhod ob polnoči-konec programa okoli 14.00) 
- samopostreţna večerja na Slovenski plaţi (brezplačna voda in sokovi iz 
avtomata) 
2.DAN: (začetek programa ob 09.00-konec ob 15.00) 
- samopostreţni zajtrk na Slovenski plaţi,  
- lahko kosilo v pršutarni (pršut, sir, priloga, kruh, sok),  
- samopostreţna večerja na Slovenski plaţi (brezplačna voda in sokovi iz 
avtomata). 
3.DAN: (začetek programa ob 09.00-konec ob 15.00) 
- samopostreţni zajtrk na Slovenski plaţi,  

- samopostreţno kosilo na Slovenski plaţi  
- samopostreţna večerja na Slovenski plaţi (brezplačna voda in sokovi iz 
avtomata). 
4.DAN: (odhod ob 09.00-prihod domov ob 23.00) 
- samopostreţni zajtrk, 
- samopostreţno kosilo na Slovenski plaţi (brezplačna voda in sokovi iz 
avtomata). 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 


