
KLASIČNA GRČIJA in OTOK ZAKINTOS  
Odhod:  29. AVGUST 2012 / LADJA / LETALO ali obratno  

 

PRVI DAN: SLOVENIJA – ITALIJA 
Ela, ela… Odhod iz Ivančne Gorice zgodaj zjutraj. Odprli boste odprli vroči mikrofon, izvedeli marsikaj zanimivega o Italiji in 
spesnili vašo himno. Vožnja do ANCONE, kjer se boste vkrcali na moderno ladjo, ki pripluje v Grčijo v manj kot 20 urah. 
Nastanitev v 1/ 4 TWC kabinah. Večerja na ladji. Če ne boste preveč utrujeni še zabava v ladijski diskoteki, pričele se bodo  
prve učne ure sirtakija … 
DRUGI DAN: PATRAS – DELFI 
Kalimera, Grčija! Zjutraj bomo že pluli ob čudoviti grški obali. Dopoldanska vožnja bo hitro minila. Seznanili se boste s potjo 
plovbe, z ladjo in posadko, na voljo bo tudi klasična in samopostrežna restavracija, palube za sončenje, bazen … Ob 
predvidoma 14.00 uri bomo pristali v Patrasu. Informativni ogled Patrasa. Kratek tečaj grščine, spoznavanje grškega načina 
življenja, ki vam bo takoj zlezel pod kožo, grške mitološke zgodbice, ... in  že bomo v Delfih. Živahno mestece s fantastičnim 
pogledom na korintski zaliv vas bo očaralo prvi hip. Zvečer nastanitev v hotelu in čas za osvežitev ter nato večerjo. Stavros 
nas bo gostil v tipični grški taverni. Orerika, horiatiki, creato, ... grške specialitete nimajo konkurence. Za posladek pa v 
diskoteko. Zdaj bomo že skoraj brez težav sledili Grkom in njihovemu vročemu sirtakiju. Nočitev. 
TRETJI DAN: DELFI - ATENE 
Po zajtrku novim doživetjem naproti. Danes nevidna, ampak vsevedna Pitija nas bo za dobro jutro sprejela v svojem 
skrivnostnem hramu, mi pa se bomo med spoznavanjem ostankov nekdaj najbolj slovitega grškega preročišča zabavali ob 
njenih prerokbah. Po ogledih  vožnja skozi slikovito gorsko Arahovo pod  visokim Parnasom, med morjem olivnih nasadov 
do Aten. Ogled najpomembnejših znamenitosti: Olimpijski stadion, predsedniška palača,  Hadrijanov slavolok, knjižnica, 
akademija in univerza in seveda veličastna Akropola z muzejem. Zvečer nastanitev  v hotelu in večerja. Za konec se bomo 
sprehodili po nikoli zaspani Plaki, živahnem srcu Aten. Po želji tipičen grški večer v taverni, kjer nas bosta sirtaki in grška 
rembetiko glasba dokončno zasvojila.  
ČETRTI DAN: POLOTOK PELOPONEZ - ZAKINTOS  
Zajtrk in novim doživetjem naproti. Nadaljevanje  z ogledom Aten ter zaključek ogledov na veličastni Akropoli. Sledi vožnja v 
pokrajino Argolido, najbolj zeleni del Peloponeza. Občudovali bomo staro grško gledališče v Epiduarusu, kjer še dandanes 
uprizarjajo grške tragedije in komedije. Nič manj zanimiv ne bo ogled ostankov starodavnih Miken,  zibelke evropske 
civilizacije. 
Pozno popoldan v Killini ter dobro uro trajajoča plovba na otok ZAKINTOS, otok pesmi, rož in najlepših peščenih plaž. Pustite 
se presenetiti – prvi del PALMIJADE bo pred vami. Večerja in nočitev.  
PETI DAN: OTOK ZAKINTOS  
Po zajtrku sprehod po turističnem centru Laganas, aktivnosti in animacija na plaži ter popolno doživetje otoka. In po večerji 
seveda prava grška zabava in PALMIJADA – zaključni del PALMIJADE, ki vam bo ostal še dogo v spominu. Nočitev.  
ŠESTI DAN: ZAKINTOS – SLOVENIJA 
Zajtrk v hotelu. Slovo, še zadnji posnetki in Grčija EVHARISTO ! Prevoz na letališče na Zakintosu, od koder boste poleteli 
proti Ljubljano. Organiziran prevoz do Ivančne gorice.  

 
CENA: 559 EUR – min. 40 - 45 plačnikov na avtobusu  

 
CENA VKLJUČUJE:  

 polet s posebnim letalom na/iz otoka Zakintos ! 

 vključene letališke in varnostne pristojbine  

 transfer z letališča v Ljubljani v Ivančno Gorico 

 4 x polpenzione na Zakintosu, Atenah in Delfih 

 vse avtobusne prevoze po programu  

 poldnevni ogled Aten  

 celodnevni ogledi po Peloponezu  

 plovba s trajektom Killini – Zakintos (1,5 ure) 

 plovba Ancona – Patras – nastanitev v 1/ 4 TWC kabinah  

 večerja na ladji prvi dan 

 zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini  

 riziko odpovedi 

 animacija  

 odlično vodenje in organizacijo potovanja 
 
NEOBVEZNA DOPLAČILA: 

 za grški večer s folklornim nastopom in konzumacijo pijače 22 EUR v Atenah, izlet z ladjo okoli otoka z vključenim 
kosilom 30 EUR. 

 za posamezne vstopnine v muzeje in arheološka najdišča (na osnovi potnega  lista do 19 let brezplačno, sicer na  osnovi 
ustreznih dokumentacij  vsaj 50% popust). Načeloma pa v sodelovanju s šolo uredimo vse vstopnine brezplačno.  

 V primeru nočitve v obmorskem mestecu Tolo in sicer četrti dan se cena poviša za 10€. 
 
Splošni pogoji in navodila za potovanje TA PALMA  (WWW.palma.si)so sestavni del tega programa.  

http://www.palma.si/

