
 

Maturantska ekskurzija gimnazije Celje - Center 

SARAJEVO, BUDVA IN DUBROVNIK 

23.9. – 26.9., BUS – BUS 
 

1. DAN: Celje – Sarajevo 

V zgodnjih jutranjih urah odhod iz Celje in vožnja v smeri proti Sarajevu. V Sarajevo bomo prispeli v dopoldanskih urah. 
Najprej bomo naredili orientacijski ogled mesta z avtobusom, kjer si bomo ogledali porušen dom za ostarele, obnovljeno 
stavbo Avaza, stolpnici Momo in Uzeir, staro pošto, Skenderijo,… Ustavili se bomo na znameniti Baščaršiji, si privoščili 
kosilo in naredili orientacijski sprehod od sebilja, mimo Gazi Husrev-begove džamije, mimo znanega Morića Hana, 
Bezistana in naprej po Ferhadiji do »vječne vatre«. Po večerji bo na vrsti večerni sprehod skozi mesto in spoznavna zabava 
v Sarajevu! Exclusive club night!* (začetek strokovnega programa ob 10.00, zaključek ob 17.00) 

 
 

2.  DAN: Sarajevo – Mostar – Budva & Red Love Party 

Po zajtrku sledi vožnja proti Jablanici, kjer bomo ob ogledu ostankov 
mostu čez Neretvo, spoznavali zgodovino 2. svetovne vojne. Pot bomo 
nadaljevali proti hercegovskemu biseru, Mostarju, mestu z znanim 
obnovljenim mostom, ki je že dolgo pod UNESCO-vo zaščito.   Ogled z 
lokalnim vodnikom že omenjenega Starega mostu, pa mostu Sultana 
Sulejmana, turske hiše , mošeje Tabačica,... Kosilo. Nekaj prostega časa 
bomo lahko izkoristili za pravo turško kavico ali nakup spominkov. Sledi 
kosilo in nadaljevanje vožnje proti Budvi, kamor bomo prispeli ob poznih 
popoldanskih urah. Namestitev v hotelu in večerja. Po večerji pa sledijo 
priprave na prvo noč v Budvi in znameniti Red Love Party v klubu Opera! 
Samo greš! Exclusive club night!* (začetek strokovnega programa ob 11.00, 

zaključek ob 17.00) 
 

 
3. DAN: Budva - Montenegro tura - Budva & Balkan party 

Odpravili se bomo na mini Montenegro turo, kakor jo imenujejo tudi domačini. 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. Ob 
povratku proti Budvi pa sledi še postanek in degustacija v eni izmed 
pršutarn. Po vijugastih poteh se bomo podali nazaj v Budvo. Sledi kosilo v 
restavraciji in čas za skok v morje na Slovenski plaži.  Po večerji sledi 
»BALKAN night« - čaka vrhunec maturantske ekskurzije! Idemo!  

Exclusive club night!* (začetek strokovnega programa ob 10.00, zaključek ob 

17.00) 
 

 
4. DAN: Budva – Dubrovnik – Celje  

V dopoldanskih urah se bomo poslovili od Budve in odpravili proti južni 
Dalmaciji. Ustavili se bomo v naslednjem biseru Jadrana - 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. 



 

Seznanili se bomo z vsemi lokacijami kjer so snemali najbolj vročo serijo v tem trenutku - Game of Thrones. Po ogledu 
sledi povratek na avtobus in nadaljevanje vožnje proti Sloveniji. V Velenje bomo prispeli v poznih večernih urah. (začetek 

strokovnega programa ob 9.00, zaključek ob 15.00) 

 

Exclusive club night!* - Zabave v posebej izbranih diskotekah z nižjo vstopnino in popusti pri nakupih 
pijač in hrane 

 
 

CENA: 239,00 € (ob udeležbi vsaj 45 potnikov na avtobusu) 
 

Cena vključuje:  
 Vsi avtobusni prevozi na omenjenih relacijah 
 1x polni penzion v hotelu v Sarajevu (večposteljne sobe, TWC, HTL***) 
 2x polni penzion v hotelu v Budvi (večposteljne sobe, TWC, HTL***) 
 Ogledi po programu (Sarajevo, Mostar, Cetinje, Lovčen, Dubrovnik)  
 Lokalni vodniki v Sarajevu, Mostarju  in Dubrovniku 
 Degustacija pršuta 
 Večerno dogajanje z vključenimi vstopninami  
 Animacijski program z nagradami 
 Strokovno vodenje cel čas potovanja (vodnik licenciran pri GZS) 
 Organizacija potovanja in DDV 
 Zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini Coris 
 1x profesor spremljevalec na 15 dijakov  
 Zavarovanje rizika odpovedi potovanja 

 
 
 
 


