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OBVESTILO O POTOVANJU: UMETNOSTNO-ZGODOVINSKA 

EKSKURZIJA NA HRVAŠKO IN V BOSNO 
 

Le še nekaj dni nas loči od odhoda. S tem obvestilom vam posredujemo še zadnje informacije in napotke, 

brez katerih skorajda ne morete na pot. 

 

ODHOD AVTOBUSA: 23.3.2017 ob 04:15 uri zjutraj izpred Gimnazije Celje Center 

PREVOZNIK: Flucher Jože s.p. (nadstropni avtobus) 

VODNIK: BOGDAN JAZBEC, gsm 041 784 778 
 

1. dan: 23.3.2017 
Odhod avtobusa v zgodnjih jutranjih urah in vožnja v smeri Zagreba, mimo Karlovca do NP Krka. Vkrcanje na 
ladjico in plovba po Krki do slapov (Skradinski buk) in peš ogled NP Krka (ca 2h hoje). Po ogledu vožnja do Splita. 
Dalmatinski biser z Rivo, ozkimi ulicami in sproščenimi nasmehi domačinov očara slehernega turista. Sprehodili 
se bomo po ostankih Dioklecianove palače in obiskali Galerijo Meštrovič. Nekaj prostega časa, vožnja v hotel, 
večerja, prenočevanje. 

NAMESTITEV: HOTEL KATARINA 4*, DUGOPOLJE – SPLIT (večerja, zajtrk) 

2. dan: 24.3.2017  
Po zajtrku se odpravimo proti Dubrovniku s postankom v Trstenem za ogled botaničnega vrta. Arboretum Trsteno 
je edini obstoječi botanični objekt na Hrvaškem. Pokriva površino več kot 60 hektarjev in je sestavljen iz gotsko - 
renesančnega parka, s poletno rezidenco 15. stoletja in romantičnim parkom iz 19. stoletja. Baročna fontana 
prikazuje rimskega boga Neptuna in nimfe. Po ogledu vožnja do Dubrovnika. Ogled mesta in znamenitega obzidja. 
V mestu si ogledamo Umetnostno galerijo in si privoščimo nekaj prostega časa za samostojna raziskovanja. 
Vožnja v hotel, večerja in prenočevanje.  
 

NAMESTITEV: GRAND HOTEL NEUM 4* (večerja, zajtrk) 

3. dan: 25.3.2017 
Po zajtrku vožnja v Hercegovino, po dolini reke Neretve do Mostarja. Voden ogled mesta. Čez novi »Stari most« 
(prvotnega je dal zgraditi sam Sulejman Veličastni) se podamo v  stari, turški del mesta. Ogled in prosti čas za 
pravo turško kavo ali čevapčiče s pogledom na zeleno Neretvo. Po njenem  slikovitem kanjonu se podamo mimo 
Jablanice, Konjica proti Sarajevu. Po prihodu sledi avtobusni ogled mesta in, v kolikor bo čas dopuščal še sprehod 
po Baščaršiji. Vožnja v hotel, večerja, prenočevanje.  
 

NAMESTITEV: HOTEL HOLLYWOOD SARAJEVO 4* (večerja, zajtrk) 

4. dan: 26.3.2017 
Po zajtrku se odpravimo na ogled mednarodnega centra in muzeja sodobne umetnosti Ars Aevi. Sarajevo je 
namreč ogledalo, v katerem se zrcalijo vse kulturne in nacionalne razlike Evrope in sveta. Po ogledu še nekaj 
prostega časa v mestu. Vožnja proti Sloveniji z vmesnimi postanki in predvidenim povratkom v večernih urah.  
 

CENA VKLJUČUJE: Prevoz s sodobnim turističnim avtobusom, 3 x polpenzion v hotelih 3*, Vožnja z ladjo po 

Krki, ogled NP Krka – pešpot 2h, Ogled galerije Meštrovič v Splitu, Ogled Botaničnega vrta Trsteno, Ogled 
umetnostne galerije Dubrovnik, Ogled centra Ars Aevi, Strošek spremljevalcev 1/15 dijakov, Strokovno vodenje, 
organizacija, ddv, Zunanji ogledi po programu 

 

Pridržujemo si pravico do prilagoditve ogledov v skladu z razpoložljivostjo.. 
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Nekaj drugih napotkov za potovanje: 
 Za potovanje potrebujete veljavni osebni dokument (potni list ali osebno izkaznico). Prosimo 

preverite veljavnost pred odhodom 

 Valuta: hrvaška kuna (HRK), tečaj 1€ = ca. 7,5HRK, BIH (KM-konvertibilna marka), tečaj 1€= ca. 

2KM 

 Obutev naj bo udobna in uhojena (ne novih čevljev!) ter primerna za vremenske razmere.  

 Iz tujine kličete v Slovenijo 00386, omrežna skupina brez ničle, številka.   

 V primeru kakršnih koli zdravstvenih težav in zahtev potnika nam to obvezno sporočite pred 

potovanjem. 

 Potnik mora dosledno upoštevati navodila vodnika in spremljevalcev in se ne sme oddaljevati 

od skupine, razen kadar ima prosto na primernem in varnem mestu. Prav tako naj pazi na svoje 

osebne predmete. Alkohol in uporaba kakršnihkoli drog sta pri mladoletnikih strogo 

prepovedana. Kršitev bo ustrezno sankcionirana s strani institucije. Prav tako so potniki 

finančno in kazensko odgovorni za morebitne namerne poškodbe stvari na poti in v hotelu. 

 

Vremenska napoved (okvirno): za vaše obdobje potovanja je predvideno pretežno oblačno vreme z 

občasnimi padavinami in temperaturami čez dan okrog 16°C. Svetujemo udobno obutev in zračna, 

večplastna oblačila, primerna vremenskem obdobju. 

 

Posebna opozorila: mesta, ki jih boste na potovanju obiskali veljajo za varna, vendar previdnost, kot v 

vsakem večjem mestu, vsekakor ni odveč. Svetujemo, da denarnice ne nosite na vidnejših mestih, prav 

tako pazite na torbice. 

 

Še enkrat Vas opozarjamo, da pred začetkom potovanja PREVERITE VELJAVNOST OSEBNEGA  

DOKUMENTA in seveda - NE POZABITE GA DOMA! 
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