GOSTJE: SŠJJ - GIMNAZIJA IVANČNA GORICA
ŠTEVILO OSEB: 45 dijakov + trije spremljevalci

OBVESTILO O ODHODU
Celje, 20.8. 2013
Veseli nas, da ste se prijavili na potovanje v organizaciji turistične agencije PALMA po programu Sarajevo in Črna
Gora – 6 dni z odhodom 29. 8. 2013. Dovolite, da vas pred odhodom seznanimo z nekaterimi koristnimi
informacijami in napotki.
ZBIRNO MESTO POTNIKOV IN ČAS ODHODA:
 02.00 IVANČNA GORICA – izpred gimnazije v Ivančni Gorici
PRIHOD V SLOVENIJO: 03. 9. 2013 v poznih večernih urah
PALMIJADINA EKIPA NA POTI: vodnica Aleksandra Lorenci in animator
PREDVIDENA NASTANITEV (večposteljne sobe):
29.8. - 30.8. – SARAJEVO – Hotel Terme Ilidža, www.hoteliilidza.ba, 1x polpenzion (zajtrk in večerja)
30.8. - 03.9. – BUDVA – Vila Iva Budva 4x polpenzion (zajtrk in večerja v hotelu Loza)
PRIJAZNO OPOZORILO: ne pozabite vsaj še 3 mesece veljavnega potnega lista ali osebne izkaznice!
NA IZLETU BOSTE ZA TEMATSKE VEČERE POTREBOVALI SLEDEČE:
- eno belo majčko, ki je ne potrebujete več,
- floruscentne flomastre,
- nekaj elegantnega (npr. fantje srajco, punce visoke petke itd.),
- zavoj ALU folije.
Zakaj točno boste to potrebovali, naj zaenkrat ostane skrivnost. Več vam bodo na izletu povedali naši animatorji !
NEKAJ KORISTNIH NAPOTKOV:
 DODATNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE: vključeno v ceno!
 DENAR: uradna valuta v BiH so bosanske marke (BAM). 1 EUR je pribl. 1,95 BAM. Na Hrvaškem je valuta hrvaška
kuna (HRK). 1 EUR je pribl. 7,45 HRK. V Črni Gori je plačilno sredstvo evro.
Zaradi lažjega plačevanja predlagamo, da si priskrbite manjše bankovce ali kovance, in si del denarja zamenjate
že v Sloveniji. V večjih trgovinah in nekaterih restavracijah je možno plačevati z vsemi bolj uveljavljenimi
kreditnimi karticami.
 VREMENSKE RAZMERE: temperature so v tem letnem času podobne kot pri nas, ob morju pa nekaj stopinj višje.
 OBLAČILA: priporočamo udobna oblačila in obutev. Za vožnjo z avtobusom svetujemo, da s si seboj vzamete tudi
manjšo blazino.
 HRANA IN PIJAČA: storitve v hotelih so na osnovi polpenziona, za hrano na poti poskrbite sami (popotnica iz vašega
nahrbtnika. Palmin vodnik vam bo svetoval najboljše možnosti. Cena obrokov je od 8 € do 10 €, odvisno od
lokacije in vrste restavracije/hrane.
 V primeru, da potrebujete posebno prehrano ali redno zdravstveno storitev, o tem predhodno obvestite
spremljevalce in vodnika, da bomo lahko poskrbeli za vse, kar potrebujete.
 MUZEJI IN VSTOPNINE: odpiralni časi muzej in galerij niso standardni, žal se lahko kdaj nepredvideno
spremenijo. V določenih terminih zato včasih prilagodimo zaporedje ogledov in se s tem izognemo možnosti, da
bi nenapovedani zgodnejši zapiralni čas onemogočil oglede. Vstopnine v muzeje, ki niso vključene v ceno
programa, jih po želji doplačate na kraju samem. Vstopnine znašajo pribl. 2-12€ po znamenitosti.

