
MATURANTSKA EKSKURZIJA SŠ JOSIPA JURČIČA IVANČNA GORICA 

OBVESTILO O ODHODU 

Ljubljana, 16. 08. 2019 
Spoštovani profesorji, starši in dijaki… 
Pa je prišla! Maturantska ekskurzija je pred vrati! Pred vami so še zadnja navodila, informacije, 
opozorila… 

 

1. ODHOD 
 

Odhod potnikov bo v 

PETEK, 23. 08. 2019, 
 

ob 01:00 uri iz avtobusne postaje pred SŠ JOSIPA JURČIČA IVANČNA 
GORICA.  

 

Oznaka vašega avtobusa je  MONDIAL TRAVEL 82. 
 

Prosimo vas, da ste na odhodnem mestu vsaj 20 min pred odhodom. 
 
 

2. POVRATEK 
 

Odhod letala prevoznika ADRIA AIRWAYS iz letališča na Zakynthosu je predviden v SREDO, 28. 08. 
2019 ob 20:20 po lokalnem času, pristanek na letališče Brnik pa ob 22:15. Povratek avtobusa na 
odhodno mesto je predviden ob poznih večernih urah. 

 
 

 
 

 
 

 



 
 
 
 
 

3. NASTANITEV 
 

V Grčiji boste nameščeni v hotelih na bazi pol penziona (zajtrk in večerja). V bližini hotela se nahajajo 
restavracije, trgovine, zdravnik, lokali in diskoteke, v katere bomo vsi skupaj odšli proti večeru.  
 
 
 

4. KORISTNO JE VEDETI… 
 

• VOŽNJA Z AVTOBUSOM: Iz odhodnega mesta bomo krenili proti Anconi. Vožnja s turističnim 
avtobusom (klima, video) bo prijetnejša, če boste oblekli lahka, športna oblačila. Priporočamo, da 
imate med vožnjo denar in dokumente pri sebi na avtobusu. S seboj vzemite kakšen prigrizek in 
brezalkoholno pijačo ter svoje priljubljene cd-je.  

• PLOVBA Z LADJO: Na ladji ste nastanjeni v kabinah AB4 in se lahko gibljete kjerkoli po ladji, razen v 
izrecno prepovedanih območjih (je označeno). Celotna notranjost ladje je klimatizirana, zato vam 
priporočamo kakšno toplejše oblačilo, predvsem za nočne ure in v primeru sprehajanja po palubi, 
kjer pogosto piha. Za hrano na ladji boste poskrbeli sami. Na ladji vam bo na voljo klasična in 
samopostrežna restavracija, cene so zmerne (okvirne cene obrokov v samopostrežni restavraciji: 
lazanja 7€, grška solata 6€, špageti 8€). Svetujemo vam tudi, da vzamete s seboj nekaj hrane 
(sendviči, piškoti, voda, sok in podobno). Prtljago za namestitev na ladji si pripravite ločeno od ostale 
prtljage in jo vzemite s seboj na avtobus – vaša ostala prtljaga bo ostala tekom potovanja z ladjo 
zaklenjena in varno shranjena na avtobusu. Pred vstopom na ladjo bo v pristanišču potekala 
varnostna in policijska kontrola vseh potnikov in njihove prtljage.  

• VOŽNJA Z LETALOM: Letalske vozovnice boste prejeli pri vodniku na letališču. S seboj imate lahko 
potovalni kovček, težak največ 18kg in ročno prtljago, težko največ 8 kg, veliko največ 55cm x 40cm x 
20cm (manjši nahrbtnik brez ostrih predmetov, brez pijače, gelov in krem večjih od 100 ml,…). 

• VALUTA IN BANKOMATI: Valuta v Grčiji je €. Bankomati se na grški celini in na Zakynthosu nahajajo na 
vsakem koraku.  

• JEZIK: Uradni jezik je grški, vendar se v večini turističnih krajev lahko sporazumevate angleško. 

• CENE: Cene pijače in hrane so malo višje kot naše (hamburger cca. 4 EUR, brezalkoholne pijače cca. 2 
EUR,...)  

• DENAR: Večkrat nas naši potniki sprašujejo, koliko denarja vzeti s seboj. Na podlagi anket in analiz iz 
prejšnjih let smo prišli do ugotovitve, da se povprečen znesek porabe na potovanju v Grčijo giblje 
okrog 100 EUR na maturanta. Ker pa je v programu pol penzion, se največ denarja potroši na 
spominkih in darilih.  

• KLIMA: Povprečne dnevne temperature zraka v tem času so okrog 30 stopinj Celzija, morja pa 
približno 24 stopinj Celzija, vendar priporočamo, da vzamete s seboj tudi kakšno toplo oblačilo, 
predvsem za vožnjo z avtobusom ter vetrovko v primeru dežja. 

 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

• PITNA VODA: Voda v Grčiji, kjer boste nastanjeni, je pitna, vendar je močno klorirana, zato vam 
priporočamo pitje ustekleničene vode, ki jo dobite na vsakem koraku in je poceni. 

• DOKUMENTI: Ne pozabite na veljaven potni list ali osebno izkaznico! Priporočamo tudi, da si kopijo 
osebnega dokumenta shranite na vaš mobilni telefon ali e-mail. 

• VARNOST: Svetujemo vam, da vrednejše stvari shranite v hotelskem sefu. Osebne dokumente bo 
shranil vodnik.  

• ELEKTRIKA: 220 V (isto kot pri nas). 

• NASVET: Ne pozabite na sončna očala, pokrivalo in kremo za sončenje! V Grčiji boste potrebovali tudi 
kakšno rdeče oblačilo (majice, hlače,..). Dekleta vzemite s seboj tudi rdeče šminke. Enako kot rdeča, 
vam bo prav prišla tudi kakšna bela majčka.... Zakaj jih boste potrebovali? To naj za enkrat ostane še 
skrivnost. 😊 

• ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE: Zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini je obvezno za vse 
maturante in ga imate že vključenega v osnovno ceno aranžmaja. Poleg tega vam priporočamo, da 
si priskrbite tudi evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja, ki je brezplačna in jo lahko naročite 
prek spletnega obrazca na sledeči povezavi: www.zzzs.si/tujina. Obe zavarovanji skupaj pokrivata 
večino zdravstvenih storitev v tujini.  

Vse ostale informacije za vaše čim prijetnejše bivanje v Grčiji pa vam bo posredoval vodnik med potjo 
in v času bivanja. 

5. PRAVILA IN PRIPOROČILA NAŠE SPREMLJEVALNE EKIPE PRVE POMOČI 
 

Dolgoletne izkušnje dela z mladimi so nam omogočile, da z nekaj kratkimi stavki naredimo vašo 
ekskurzijo veliko varnejšo. Prosimo vas, da si naslednja navodila natančno preberete in jih upoštevate. 

V primeru, da ste bolni ali imate pred obstoječo bolezensko stanje, vas prosimo, da se pred udeležbo na 
ekskurziji, o tem posvetujete s svojim osebnim zdravnikom.  Prosili bi vas, da najkasneje na odhodnem 
mestu obvestite vodnika o vaših kroničnih bolezenskih stanjih (npr: epilepsija, sladkorna bolezen, 
astma, huda alergija, težave s srcem,…).  

Prepovedana je kakršna koli uporaba in najem motornih vozil. Izogibajte se dejanj, ki ogrožajo vašo 
varnost  ali zdravje ter varnost in zdravje ostalih udeležencev ekskurzije. 

Maturantska ekskurzija predstavlja napor za vaš imunski sistem. V času izleta pijte dovolj ustekleničene 
vode oziroma brezalkoholnih pijač (vsaj dva litra vode na dan), prav tako skrbite tudi za redno prehrano 
(vsaj tri obroke na dan).  

Hripavost med maturanti je zelo pogosta in prizadene skoraj vsakega potnika, zato je na pot vedno 
potrebno vzeti pastile za grlo. Priporočamo vam, da s seboj vzamete vsa zdravila, ki jih po potrebi 
jemljete tudi doma (protibolečinska terapija, ulkusna zaščita, …), nekaj obližev in razkužilo za roke.  

Od vseh udeležencev ekskurzije pričakujemo, da boste ravnali v skladu s šolskimi pravili, upoštevali 
pravila obnašanja na dejavnostih izven šole in upoštevali pravila iz Varnostnega načrta šole, s katerim 
ste bili seznanjeni. Z vami na ekskurziji bodo poleg vodnika tudi spremljevalci s strani šole – vaši 
profesorji. Od vseh udeležencev ekskurzije se v skladu s šolskimi pravili pričakuje, da bodo v vsakem 
trenutku upoštevali in spoštovali vsa navodila in napotke, ki jih bodo prejeli s strani katerega koli od 
spremljevalcev.  

 

 
 



 

 

6. POMOČ PRED IN PO ODHODU 
 
Do dneva odhoda smo vam na voljo vsak delavnik med 10:00 in 17:00 uro preko elektronske pošte 
info@mondialtravel.si ali na telefonski številki 070 554 554. Od dneva odhoda dalje, bo aktivna tudi 
dežurna telefonska številka v Grčiji: 00 386 31 351 481. Prosimo vas, da se poslužujete klica dežurne ekipe 
samo v nujnih primerih, drugače pa kontaktirate z našimi potniki preko njihovih mobilnikov. 

 

7. SOCIALNA OMREŽJA 
 
V Grčiji se bomo v živo javljali preko naših socialnih omrežij:  

 
 
 
 
      FACEBOOK: mondialtravelslovenija                           INSTAGRAM: mondialtravel                                                            
 

 

PRIJETNO SPROSTITEV IN POLNO UŽITKOV VAM ŽELI EKIPA MONDIALA! ☺ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REKLAMACIJE 
Vsak potnik - imetnik pogodbe, ima pravico do reklamacije zaradi neustrezne storitve. V skladu z določili Zakona o varstvu potrošnikov je potnik dolžan vse nepravilnosti in 
odstopanja od dogovorjenega in vplačanega aranžmaja v najkrajšem možnem času sporočiti izvajalcu storitev ali lokalnemu predstavniku na sami destinaciji. V kolikor tega 
ne stori, po prihodu domov ne more podati pisne pritožbe v primeru, da pomanjkljivosti niso bile v celoti odpravljene. Obrazec za prijavo pomanjkljivosti vam je na voljo pri 
našem predstavniku na destinaciji. Potnik je dolžan pisno vložiti reklamacijo v 60 (šestdesetih) dneh po končanem potovanju. V primeru, da potnik zakonsko določen rok za 
vložitev reklamacije zamudi, CMT D.O.O. le-te vsebinsko ne obravnava. Brez pisne reklamacije CMT D.O.O. ne obravnava zahtevkov za znižanje cen ter odškodninskih in drugih 
zahtevkov. Organizator ne bo upošteval skupne pritožbe, ki bi jo podpisalo več potnikov - imetnikov pogodbe iz ene reklamacijske zahteve. K pisnemu zahtevku za znižanje 
cen, odškodnine ali drugemu zahtevku, mora potnik predložiti ustrezno potrdilo hotelirja, prevoznika oz. druge ustrezne osebe, o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik 
svoj zahtevek uveljavlja (npr. potrdilo o vplačilih). Če je po krivdi CMT D.O.O. prišlo do neizpolnjevanja programa ali posameznih storitev, ima potnik pravico do odškodnine v 
višini realne vrednosti neopravljenih storitev oz. skladno z ustreznimi določili Zakona o varstvu potrošnikov, razen v primeru, ko ima CMT D.O.O. pravico do odpovedi aranžmaja 
ali spremembe programa. 

mailto:info@mondialtravel.si

