
 

Maturantska ekskurzija Gimnazijo Celje Center 

SICILIJA 

23.9.2017 – 26.9. 2017, 6 DNI, BUS – LETALO 
 

1. DAN: Ivančna Gorica – Neapelj 

Odhod iz Ivančne gorice v večernih urah. Pot nas bo nato iz Slovenije vodila mimo Benetk proti jugu Italije. Nočna vožnja 

proti Neaplju. Naj se pravi maturanc začne!  V 

dopoldanskih urah prihod v Neapelj in ogled mesta, 

za katerega pravijo, da je najbolj tipično italijansko 

mesto z najboljšo italijansko pizzo!  Za tem sledi 

ogled Pompejev, za katerega velja, da je prbl. 1700 let 

ležalo pod vulkanskim prahom. Sledi ogled mestnega 

jedra in nekaj prostega časa za samostojno 

raziskovanje. Možnost vzpona na Vezuv ter 

občudovanje čudovitega razgleda nad južno Italijo. V 

popoldanskih urah sledi povratek proti Neaplju. Čaka 

nas vkrcanje na veliko potniško ladjo, ki nas bo 

popeljala proti Siciliji. Pravo malo mestece z restavracijami, bazeni, klubi, trgovinami bo naš »dom« do naslednjega jutra. 

Po skupnem ogledu sončnega zahoda in večerji pa sledi prva zabava na maturantskem izletu – kar na ladji!  (začetek 

strokovnega programa ob 9.00, zaključek ob 15.00) 

 
2. DAN:  Palermo – Enna – Catania  

Zjutraj sledi prihod v Palermo in ogled mesta, ki slovi po neverjetni arhitekturi in umetnosti. Najprej si bomo ogledali mestno 

jedro vključno z Normansko palačo. Po prostem času za nakup spominkov sledi vožnja do mest Enna in Catania ter 

namestitev v hotelu. Priložnost za prvi skok v morje in nekaj prostega časa za osvežitev. V večernih urah pa sledi večerja 

in priprave na prvo zabavo na Sicliji – sloviti MONDIALOV RED LOVE PARY!  Exclusive club night!* (začetek strokovnega 

programa ob 10.00, zaključek ob 16.00) 

 
3. DAN: Catania – Etna – Catania   

Predzadnji dan našega izleta se bomo dopoldan odpravili proti najvišjemu evropskemu vulkanu, ki pa je še vedno dejaven. 

Vulkan Etna, ki je hkrati simbol Sicilije si bomo ogledali na višini 1900m. V popoldanskih urah sledi krajša vožnja do bližnje 

plaže in prosto za kopanje in uživanje še zadnjih trenutkov na Siciliji. Večerja in v večernih urah še zadnja zabava na 

maturantski ekskurziji – tradicionalni GRAFIK PARTY! Skozi celoten večer se bomo podpisovali vsem svojim prijateljem in 

sošolcem in maturantski izlet zaključi tako kot se spodobi – z zabavo v klubu tik ob plaži! Exclusive club night!* (začetek 

strokovnega programa ob 10.00, zaključek ob 16.00) 

 

4. DAN: Italija – Slovenija  

Po zajtrku bomo zapustili hotel in se odpravili proti Palermu, kjer se bomo še na kratko sprehodili po mestu, nato pa se 
bomo odpravili proti letališču v Palermu. Sledi vkrcanje na letalo in polet proti domu. Po pristanku sledi vožnja nazaj na 
odhodno mesto v Ivančni gorici. Vsi skupaj si bomo obljubili, da se čim prej ponovno srečamo!  
 



 

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

 

CENA: 499,00 € (ob udeležbi vsaj 40 potnikov na avtobusu) 
 

Ceno aranžmaja je mogoče poravnati v več mesečnih obrokih.  
 
 

 

 

Cena vključuje:  
- Avtobusni prevoz Celje – Neapelj; bližnje letališče – Celje 

- Ladijski prevoz Neapelj – Palermo z vključeno večerjo v ladijski restavraciji 

- Vsi avtobusni prevoz po Siciliji  

- Letalski prevoz Palermo – bližnje letališče (Benetke/Trst/Brnik) z vsemi letališkimi pristojbinami 

- Spremljanje slovenskega avtobusa cel čas potovanja z enim voznikom  

- 3x polni penzion v hotelu (več posteljne sobe, TWC, HTL***) na Siciliji 

- Ogledi po programu z vsemi vstopninami  

- Večerno dogajanje z vključenimi vstopninami v diskoteke 

- Animacijski program z nagradami in spremstvom animatorja  

- Strokovno vodenje cel čas potovanja (vodnik licenciran pri GZS; 1 vodnik/skupino) 

- Organizacija potovanja in DDV 

- Zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini Coris 

- Zavarovanje rizika odpovedi potovanja 

- 3x profesor spremljevalec  

 


