
 

Maturantska ekskurzija Gimnazije Celje - Center 

GRČIJA – OTOK KRF Z METEORO 
 

5 DNI, LETALO – LETALO  

 
1. DAN: Celje – Krf & Red Love Party 

 

Odhod iz Slovenije v zgodnjih jutranjih urah in vožnja proti enemu od bližnjih letališč. Od tam bomo poleteli proti 
naši destinaciji – največjem jonskem otoku, otoku Krf.  Po namestitvi v hotel in krajšem sprehodu, boste imeli 
nekaj časa za počitek ali sprostitev ob hotelskem bazenu. A ne preveč – sledila bo namreč priprava na slavni Red 
Love Party, ki sledi zvečer. Potopljeni v morje rdeče barve boste preplesali prvo noč na vašem maturantskem 
izletu in obžalovali le to, da tega niste storili že prej. Exclusive club night!* 

 
2. DAN: Paleokastritsa & Toga party   

Dopoldan nas bo čakalo spoznavanje otoške prestolnice – mesta Krf, ki mu nekateri pravijo tudi grške Benetke. 
Skupaj z lokalnim vodnikom  se bomo sprehodili po trgih Spianada in Esplanade, mimo stare citadele, cerkve sv. 

Spyridona in trdnjav ter si na Listonu privoščili osvežujoč frape. 
Odlična priložnost za nakup spominčkov in daril za naše najbližje. 
Polni izdelkov iz oliv in lesa oljk se bomo navdušeni vračali iz tega 
mesta pod UNESCO-ovo zaščito. Po ogledu mesta pa vas bo drugi dan 
na otoku prevzela magična Paleokastritsa – mogočna skalnata plaža 
z zelenkasto kristalno vodo in pogledom na skalnato Odisejevo ladjo.  
Na tekmovanju v skokih v vodo boste izzvali lokalnega prvaka & mu 
pokazali, da smo Slovenci zares skakalni narod! Zvečer pa se bomo 
prelevili v grške bogove – v pravih togah boste zažurali na enem in 
edinem Toga party-ju!  Exclusive club night!* (začetek strokovnega 
programa ob 9.00, zaključek ob 15.00) 
 
 

3. DAN: Meteora & Grafik party  

Tretji dan vaše 
maturantske ekskurzije 
se bomo najprej 
odpeljali proti enem 
izmed svetovnih čudes: 
»samostanov v 
vrtoglavi višini« – 

Meteori. Mogočni skalni sklopi nenavadnih oblik se strmo 
vzdigujejo tudi do 400 m visoko. Na vrhu teh skal so puščavniki od 
14. st. gradili nedostopne samostane, da bi povsem ločeni od sveta 
lahko razmišljali o smislu življenja in božji vsemogočnosti. Po 
ogledu se bomo vrnili na Krf in se pripravili na še zadnjo nepozabno 



 

noč na izletu. Zvečer bodo obvezne bele majčke, saj prihaja slavni Grafik party! Ja, maturantski izlet se zgodi le 
enkrat v življenju. Exclusive club night!* (začetek strokovnega programa ob 9.00, zaključek ob 18.00) 

 
4. DAN: Krf - Celje  

Kdor ni bil na otoku, ne more vedeti. Po tednu bivanja na Krfu vam bo vse to postalo jasno. Želeli si boste, da bi 
pot domov trajala dlje. A vse lepe stvari se enkrat končajo – tudi maturantski izlet. Zadnje dopoldne bomo 
preživeli na plaži, popoldne pa se bomo odpeljali proti letališču, od koder bomo poleteli proti domu. Po 
pristanku sledi vožnja nazaj proti Celju. Čeprav bo prihod nazaj v realnost nakazoval na zaključek te nepozabne 
izkušnje boste v sebi vedeli, da maturantskega izleta ni nikoli konec. V vas traja in traja celo življenje.  
  

Exclusive club night!* - Zabave v posebej izbranih diskotekah in barih z dodatnimi popusti pri nakupih pijač 
in hrane za maturante 

 
Ekskurzija bo trajala 4 dni in bo  izvedena v terminu med 23.9. in 26.9.2017. Točen termin bo potrjen po 
dogovoru s šolo.  

 

CENA: 489,00 € (ob udeležbi vsaj 45 potnikov na avtobusu) 
Cena vključuje:  
- Vsi avtobusni prevozi na omenjenih relacijah 

- Cestnine in ostale pristojbine 

- Letalski prevoz bližnje letališče – Krf – bližnje letališče   

- Letališke pristojbine 

- 3x polpenzion v hotelu turistične kategorije (večposteljne sobe, TWC, HTL***)  

- Ogledi po programu z vsemi vstopninami (Meteora, mesto Krf) 

- Lokalni vodnik v mestu Krf 

- Dnevni izlet na plažo Paleokastritsa 

- Večerno dogajanje (Red Love Party, Toga party, Grafik Party) 

- Vstopnine v diskoteke  

- Spremstvo Mondialove animacijske ekipe – vsaj 1 animator na skupino 

- 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 


