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Min. število potnikov: 30                                                             Rok prijav: po dogovoru 
 

Datum odhoda: po dogovoru (23.9.-26.9.2017)                                                   Vrsta prevoza: avtobus 
  

 

1. dan: CELJE-DUBROVNIK-BUDVA I kosilo, večerja 
Predvidoma ob 0:00 uri zbor udeležencev in vožnja z modernim turističnim  avtobusom v smeri 

Hrvaške. V dopoldanskih urah prihod do Dubrovnika, bisera Jadrana. V spremstvu lokalnega vodnika 

se sprehodimo po Stradunu, ozkih ulicah mesta z obzidjem in imamo prosto za osvežitev in nakupe. 

Nadaljevanje vožnje na mejo in naprej do Budve, črnogorske prestolnice zabave. Kosilo in 

namestitev v hotelu. Sprehodimo se po starem mestnem jedru Budve, ki skriva več kot dve tisočletji 

impozantne zgodovine. Po večerji nas čaka spoznavna zabava na Slovenski plaži »WELCOME PARTY« 

- prvega ne pozabiš nikoli! Prenočevanje. 
 

2. dan: BUDVA-MONTENEGRO TURA-BUDVA I zajtrk, suhi obrok, večerja 

Zajtrk  in  odhod  na  Montenegro  turo.  Vožnja  z  avtobusom  do  kraljevskega  mesta  Cetinje.  

Ogled starega mestnega jedra ter obisk kraljeve palače. Iz Cetinja odhod na Lovćen in sprehod po 

stoterih stopnicah  do  Njegoševega  Mavzoleja.  Nadaljevanje  vožnje  do  vasice  Njeguši,  kjer  nas  

domačini postrežejo  z  znanim  pršutom  in  sirom.  Vrnitev  po  vijugastih  poteh  nazaj  v  Budvo.  

Prosti  čas  do večerje. Zvečer  tematska  zabava  v modrem »BLUE  PARTY«  v  sodelovanju  z  

asistenco  CORIS  na Slovenski plaži. Prenočevanje.  
 

3. dan: BUDVA-SVETI ŠTEFAN-PLAŽA BEĆIĆI-BUDVA I zajtrk, kosilo, večerja 
Zajtrk in vožnja do panoramske točke, od koder je prelep pogled na eno največjih znamenitosti–

polotok Sveti Štefan. Nadaljevanje vožnje do plaže Bećići, ki je bila nekaj desetletij nazaj v Parizu 

razglašena za najlepšo plažo v Evropi. Kosilo, zabava, animacija, kopanje in nabiranje energije na 

plaži, nedaleč stran od slovitega hotela Splendid, kjer so snemali film Casino Royale o tajnem 

agentu Jamesu Bondu. Po večerji se od Budve poslovimo v slogu glasbenih hitov, ki so zaznamovali 

tokratni maturantski izlet in si priredimo nepozaben »SEMAFOR PARTY« - prepustite barvam naj 

odražajo vaš stas! Prenočevanje.  
 

4. dan: BUDVA-SPLIT-CELJE I zajtrk, kosilo 
Po zajtrku odhod iz Budve in pot proti južni Dalmaciji. Postanek za kosilo in osvežitev v Neumu, nato 

nadaljevanje vožnje po Makarski rivieri do naslednjega bisera Jadrana-Splita, ki slovi po antični 

Dioklecijanovi palači. Postanek za samostojne oglede ali krajši sprehod po Rivi. Nadaljevanje vožnje 

z vmesnimi postanki za osvežitev po avtocesti proti Sloveniji. Prihod domov je odvisen od 

razpoloženja in predviden okoli 24:00 ure. 
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Cena:  
 

239€ pri najmanj 45 udeležencih na 51 sedežnem avtobusu,  

299€ pri najmanj 30 udeležencih na 51 sedežnem avtobusu,  
 

Cena vključuje:  
 

prevoz  s  sodobnim  turističnim  avtobusom,  stroške  dveh  voznikov,  parkirnine,  cestne  in  ostale 

pristojbine,  polpenzione  (večerja  in  zajtrk) v večposteljnih sobah predvidoma v HN Slovenska 

Plaža 3*+  v Budvi, 3x kosilo in 1x suhi obrok – degustacija pršuta in sira po programu, »Montenegro 

turo«: vstopnina v palačo kralja Nikole in mavzolej na Lovćenu, obvezno lokalno vodenje, kjer je 

potrebno, zunanje oglede  po  programu,  stroške  obveznih  spremljevalcev,  odlično  slovensko  

vodenje  in  animacijo, organizacijo  potovanja, dodatno  zdravstveno  zavarovanje  z asistenco v 

tujini CORIS, riziko odpovedi ter DDV. 
 

Možna doplačila: izlet z ladjico »Hawaii island« 9€ ali izlet z ladjico Skadarsko jezero 14€ 

 

Plačilo je mogoče v najmanj petih mesečnih obrokih (april-avgust) odvisno od časa 

prijave.  
 

SPLOŠNI POGOJI IN NAVODILA  so sestavni del ponudbe in so na voljo na spletni strani Kompas 

d.  d. Program  lahko  prilagodimo  dodatnim  željam  razredne  skupnosti  oz.  šole  na  osnovi  

dogovora  pred podpisom pogodbe o potovanju.  
 

Prijave in vse dodatne informacije: 
 

Klemen Podlogar, T: 070 841 098, E-pošta: klemen.podlogar@kompas.si 

Rožle Siljan, T: 040 525 039, E-pošta: rozle.siljan@kompas.si 
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