
JAVNI POZIV ZA PRIPRAVO PROGRAMOV STROKOVNIH EKSKURZIJ NA GIMNAZIJI CELJE – CENTER V 

ŠOLSKEM LETU 2019/2020 

 

 

Datum objave:    26. 6. 2019 

Rok za oddajo programov:  15. 7. 2019 

Dodatne informacije:   Gregor Deleja, ravnatelj GCC, 041 708 945 

 

 

Spoštovani predstavniki turističnih agencij! 

 

Na Gimnaziji Celje – Center bomo tudi v šolskem letu 2019/2020 pripravili niz izbirnih ekskurzij, ki jih 

bomo dijakom ponudili jeseni, pozimi in pomladi. Dijaki se bodo na ekskurzije pripravljali konec meseca 

septembra 2019. 

 

Časovnica poziva: 

- do 15. 7. 2019: pošiljanje agencijskih predlogov programov ekskurzij, 

- do 22. 7. 2019: poziv agencijam k morebitnim dopolnitvam programov, 

- do 16. 8. 2019: obveščanje agencij o izbranih programih, ki bodo vključeni v razpis dijakom, 

- do 31. 8. 2019: objava programov v spletnem katalogu za dijake, 

- do 21. 9. 2019: prijave na programe, 

- do 1. 10. 2019: obveščanje agencij o prijavljenih dijakih in urejanje dokumentacije. 

 

 

JESEN 2019 

 

SLAPOVI V ZGORNJESAVSKI IN SOŠKI DOLINI 

Datum ekskurzije: 7.-8. 10. 2019 

Št. potnikov: 20 ali 30 

Storitve: avtobusni prevoz, ugodna hotelska namestitev Kranjski Gori ali Bovcu s polpenzionom 

(večerja, zajtrk), večposteljne sobe za dijake, 1- in 2-posteljne sobe za profesorje spremljevalcev 

Vsebinski del ekskurzije bodo pripravili profesorji geografije. Turističnega vodnika NE POTREBUJEMO! 

 

MAUTHAUSEN IN LINZ 

Datum ekskurzije: 6. 10. 2019 

Št. potnikov: 20 ali 30 

Storitve: avtobusni prevoz, ogled Mauthausna, zunanji ogled središča Linza, vodenje in organizacija 

potovanja  

 

 

ZIMA 2020 

 

NEW YORK 

Trajanje ekskurzije: 5 ali 6 dni 

Možni odhodi: 21., 22., 23. ali 24. 2. 2020 

Št. potnikov: 20, 25 

 

Storitve: 

- transfer na letališče, 

- povratni let v NY in vse takse, 



- ESTA, 

- transfer letališče-hotel-letališče, 

- hotel ali hostel na Mahnattnu v okolici Central Parka oz. niže, dvo-, tro- ali štiriposteljne sobe, 

- zajtrk v hotelu ali v dinnerjih, 

- vzpon na Rockefeller Center, 

- poldnevni ogled Mahnattna z avtobusom, 

- vključite zavarovanje z asistenco v tujini, 

- organizacija in vodenje potovanja, 

- odplačevanje po obrokih (akontacija v oktobru + 4 obroki), 

- V TO EKSKURZIJO NE VRAČUNAVATE MEST ZA SPREMLJEVALCE !!!! 

 

Doplačila - opcijsko: 

- ogled muzikala na Broadwayu (lahko tudi off broadway produkcija npr. Avenue Q), 

- ogled Metropolitan Museum of Art / Natural History Museum / Guggenheim 

- riziko odpovedi potovanja, 

- vaši predlogi … 

 

LOS ANGELES IN SAN FRANCISCO 

Trajanje ekskurzije: 7 – 10 dni 

Možni odhodi: 21., 22., 23. ali 24. 2. 2020 

Št. potnikov: 20, 25 

 

Storitve: 

- transfer na letališče, 

- let v ZDA in vse takse, 

- ESTA, 

- vsi transferji v ZDA, 

- hoteli turistične kategorije, dvo-, tro- ali štiriposteljne sobe, 

- zajtrk v hotelu ali v dinnerjih, 

- vključite zavarovanje z asistenco v tujini, 

- organizacija in vodenje potovanja, 

- ogledi: 

o San Francisco (Golden Gate, Presidio, vožnja s tramvajem, kitajska četrt in Little Italy, 

Pier 39, Twin Peaks, Park Golden Gate …), 

o NP YOSEMITE z vstopnino, 

o NP DEATH VALLEY z vstopnino, 

o Los Angeles (Griffith Park, mestna hiša, Staples Stadion, Walk of Fame, Beverly Hills, 

Mullholand Drive, Santa Monica Pier, Sunset Boulevard …) 

- odplačevanje po obrokih (akontacija v oktobru + 4 obroki), 

- V TO EKSKURZIJO NE VRAČUNAVATE MEST ZA SPREMLJEVALCE !!!! 
 

Doplačila – opcijsko: 

- izlet z ladijco okoli Alcatraza ter pod Golden Gate mostom, 

- Universal Studios v LA, 

- riziko odpovedi potovanja, 

- vaši predlogi … 
 

 

 

 

 



POMLAD 2020 

 

PO LEPI MODRI DONAVI 

Trajanje ekskurzije: 3 dni 

Možni odhodi: 22.-24. 4. 2020 

Št. potnikov: 30, 40 

Predlog programa in storitve: 

- 1. dan: Celje – Dunaj (zunanji ogled znamenitost v centru in Hundertwasserhaus), popoldan 

vkrcanje na ladjico do Bratislave, prvi ogledi; hotel 3* v Bratislavi (večposteljne sobe za 

dijake, 1- in 2-posteljne za spremljevalce), večerja v hotelu. 

- 2. dan: dopoldanski ogled mesta in grajskega griča. Popoldanska vožnja po Donavi do 

Budimpešte; prvi ogledi; hotel 3* v Budimpešti (večposteljne sobe za dijake, 1- in 2-posteljne 

za spremljevalce), večerja v hotelu. 

- 3. dan: nadaljevanje ogledov, popoldanska pot do Celja, 

- organizacija in vodenje potovanja,  

- odplačevanje po obrokih (akontacija v oktobru + 4 obroki). 

 

Doplačila: 

- riziko odpovedi. 

 

ZGODOVINSKA EKSKURZIJA V TRANSILVANIJO 

Trajanje ekskurzije: 5 dni 

Možni odhodi: 20.-24. 4. 2020 

Št. potnikov: 30, 40 

 

Predlog programa in storitve: 

- Cluj Napoca – Sigishoara – Brasov – Sinaja – Bran – Sibiu – Hunedoara – Timisoara, 

- Namestitev v hotelih 3* (večposteljne sobe za dijake, 1- in 2-posteljne za spremljevalce),  

- polpenzion (zajtrk, večerja), 

- vključiti vstopnine v gradova Bran in Hunedoara, 

- organizacija in vodenje potovanja,  

- odplačevanje po obrokih (akontacija v oktobru + 4 obroki). 

 

 

Doplačila: 

- riziko odpovedi. 

 

 

DANSKA – po poteh Vikingov 

Trajanje ekskurzije: 4-5 dni 

Možni odhodi: 20.-24. 4. 2020 

Št. potnikov: 45 

 

Predlog programa in storitve: 

- avtobusni izlet,  

- odplačevanje po obrokih (akontacija v oktobru + 4 obroki), 

- namestitev v hotelih turistične kategorije (večposteljne sobe za dijake, 1- in 2-posteljne za 

spremljevalce),  

- polpenzion (zajtrk, večerja), 

- ogledi: Kopenhagen, Lejre, Helsingor, Roskilde, Aarhus, Odense, Kolding, 



- vključiti vstopnine v muzej Vikingov, grad Kronborg, muzej na prostom v Lejru, muzej H. C. 

Andersena,  

- organizacija in vodenje potovanja. 

 

Doplačila: 

- riziko odpovedi. 

 

 

UMETNIŠKA EKSKURZIJA V BERLIN 

Trajanje ekskurzije: 4-5 dni 

Možni odhodi: 20.-24. 4. 2020 

Št. potnikov: 50, 70 

 

Predlog programa in storitve: 

- avtobusni izlet,  

- odplačevanje po obrokih (akontacija v oktobru + 4 obroki), 

- Program:  
o 1 dan – panoramski ogledi (KU’Dam, Gedächtnisskirche, Check Point Charlie, 

Brandenburška vrata, Parlament, Avenija Unter den Liden, Alexander Platz in 
Fernsehturn, ostanki nekdanjega zidu (spominski prostor), Potsdammer Platz, 
spomin na holokavst, Olimpijski stadion), 

o 1 dan – otok muzejev z obiski vsaj 2 ali 3 muzejev, 
o 1 dan – umetnost 20. stoletja in živa ustvarjalnost (muzej Bauhaus, Hamburger 

Bahnhof, Friedrichshain, East Side Gallery, Künstlerhaus Bethanien), 
- namestitev v hotelih turistične kategorije (večposteljne sobe za dijake, 1- in 2-posteljne za 

spremljevalce),  

- polpenzion (zajtrk, večerja), 

- organizacija in vodenje potovanja. 

 

 

Doplačila: 

- riziko odpovedi. 

 

 

GARDALAND IN TIROLSKA 

Trajanje ekskurzije: 3 dni 

Možni odhodi: 22.-24. 4. 2020 

Št. potnikov: 30, 40 

 

Predlog programa in storitve: 

- avtobusni izlet,  

- odplačevanje po obrokih (akontacija v oktobru + 4 obroki), 

- namestitev v hotelih turistične kategorije (večposteljne sobe za dijake, 1- in 2-posteljne za 

spremljevalce),  

- polpenzion (zajtrk, večerja), 

- organizacija in vodenje potovanja, 

- ogledi:  

o 1. dan: Lienz (Aguntum – vključiti vstopnino), Bolzano, 

o 2. dan: Messnerjev muzej (vključiti vstopnino), Trento ali Riva del Garda, Gardsko 

jezero , 

http://youtu.be/IRsv_uAmHxI


o 3. dan: Gardaland (vključiti vstopnino) in pot proti domu.  

 

Doplačila: 

- riziko odpovedi. 

 

 

BERLIN – INGOLSTADT – SALZBURG  

Trajanje ekskurzije: 4-5 dni 

Možni odhodi: 20.-24. 4. 2020 

Št. potnikov: 30, 40 

 

Predlog programa in storitve: 

- avtobusni izlet,  

- odplačevanje po obrokih (akontacija v oktobru + 4 obroki), 

- namestitev v hotelih turistične kategorije (večposteljne sobe za dijake, 1- in 2-posteljne za 

spremljevalce),  

- polpenzion (zajtrk, večerja), 

- organizacija in vodenje potovanja, 

- predlog programa: nočna vožnja do Berlina, po prihodu panoramski ogledi ((KU’Dam, 

Gedächtnisskirche, Check Point Charlie, Brandenburška vrata, Parlament, Avenija Unter den 

Liden, Alexander Platz in Fernsehturn, ostanki nekdanjega zidu (spominski prostor), 

Potsdammer Platz, spomin na holokavst, Olimpijski stadion), nočitev, nadaljevanje z ogledi 

drugi dan nato vožnja do Ingolstadta, nočitev, kratek ogled mesta, ogled Audi muzeja 

(vključiti vstopnino), vožnja do Salzburga, nočitev, ogled mesta, pot proti domu.  

 

Doplačila: 

- riziko odpovedi. 

 

 

PARIZ IN ALZACIJA 

Trajanje ekskurzije: 4-5 dni 

Možni odhodi: 20.-24. 4. 2020 

Št. potnikov: 45 

 

Predlog programa in storitve: 

- avtobusni izlet,  

- odplačevanje po obrokih (akontacija v oktobru + 4 obroki), 

- namestitev v hotelih turistične kategorije (večposteljne sobe za dijake, 1- in 2-posteljne za 

spremljevalce),  

- polpenzion (zajtrk, večerja), 

- organizacija in vodenje potovanja, 

- predlog programa: najprej pot do Pariza z vmesnim postankom za ogled Reimsa, 2 nočitvi v 

Parizu, ogledi: vsi zunanji ogledi znamenitosti + obisk Louvra in obisk Doma invalidov (vključiti 

vstopnine), pot do Strasbourga preko Chalons-en-Champagne, nočitev v Strasbourgu ter 

ogled mesta, pot proti domu. 

 

Doplačila: 

- riziko odpovedi. 

 

 


