Maturantska ekskurzija SŠ Josipa Jurčiča Ivančna Gorica

CELINSKA GRČIJA Z ZAKYNTHOSOM
28.8.2017 – 2.9. 2017, 6 DNI, LADJA – LETALO
1.

DAN: Ivančna Gorica – Ancona

Odhod iz Ivančne gorice v zgodnjih jutranjih urah. Pot nas bo nato iz Slovenije vodila mimo Benetk in Bologne vse do pristanišča v
Anconi, kjer se bomo vkrcali na ladjo, ki nas bo popeljala do Grčije. V tem plavajočem mestu z restavracijami, trgovinicami, bazenom,
diskoteko in še čem, bomo užili prve trenutke našega izleta. Nameščeni bomo v kabinah, kar nam bo olajšalo potovanje do Grčije. V
večernih urah po večerji pa nas čaka že prva spoznavna zabava! Naj se pravi maturanc začne! 
2.

DAN: Igoumenitsa – Meteora – Delfi

Zjutraj nas bodo prebudili sončni žarki, ob pogledu čez palubo pa bomo že zagledali obrise grške celine. Dobro jutro Grčija – Kaliméra
Elláda! Po pristanku v Igoumenitsti se bomo najprej odpeljali proti enem izmed svetovnih čudes: »samostanov na vrtoglavi višini« –
Meteori. Mogočni skalni sklopi nenavadnih oblik se strmo vzdigujejo tudi do 400 m visoko. Po ogledu nas bo pot vodila proti Delfom,
mestecu, ki je poznano predvsem po Apolonovem templju, kjer so njegove svečenice prerokovale prihodnost. Po ogledu templja in
ostalih kompleksov sledi namestitev v hotelu. Večerja v hotelu in
zabava, kjer bomo izbrali Miss in Mistra maturantske ekskurzije!
Exclusive club night!*
3.

DAN: Delfi – Atene

Po zajtrku se bomo odpravili proti zibelki antike, grški prestolnici
Atenam. V Atenah bomo najprej skupaj z lokalnim vodnikom
spoznali zaščitni znak mesta – Akropolo s Partenonom. Nato
sledi orientacijski ogled mesta z avtobusom - najprej do
Panathinaiko stadiona, kjer so se leta 1896 odvijale prve
olimpijske igre moderne dobe, pa dalje do parlamenta na trgu
Sintagma. Sledili bodo vrtovi Zappion, pa Zeusov tempelj,
Hadrijanov slavolok, Schliemanova hiša, Akademija, Univerza,
Narodna knjižnica in kraljeva palača. Nato se bomo sprehodili po
ulici, ki predstavlja srce Aten – po Plaki. Po ogledu Aten nas bo
pot vodila do slavnega Korintskega prekopa. Po ogledu sledi vožnja proti hotelu ter čas do večerje izkoristili za prvi skok v grško
morje! Po večerji sledi večerna zabava – »Lubenica party« tik ob plaži! 
4.

DAN: Korint – Epidavros – Mikene – Kylini – Zakynthos & Red Love Party

Četrti dan vaše maturantske ekskurzije se bomo najprej odpeljali proti Epidavrosu, v antičnem času najbolj slavnega svetišča boga
zdravilstva Asklepija. Danes številne obiskovalce privablja svetovno znano Dionizovo gledališče – največji antični amfiteater –
katerega akustika in izjemna ohranjenost sta prav posebno doživetje. Preverili bomo, ali je akustika Epidavrusa res tako dobra, kot jo
hvalijo, nato pa naše potovanje nadaljevali proti Mikenam. Ogledali si bomo staro grško mesto z Levjimi vrati in Agamemnovo
grobnico. Po ogledu sledi vožnja mimo znamenitega mostu Rio Antirrio, ki so ga zgradili v čast Olimpijskih iger leta 2004 in predstavlja
enega največjih arhitekturnih dosežkov 21. stoletja. V mestecu Kylini se bomo vkrcali na ladjo, ki nas bo popeljala do Zakynthosa. Sledi
namsetitev v hotelu. Po večerji nas pa čaka že prva zabava na otoku Zakynthos – Red Love party! Rdeče majice bodo preplavile
»Zante«! Odpravili se bomo v znameniti klub RESCUE! Elegant RED LOVE party nas ne bo pustil ravnodušnih! Exclusive club night!*

5.

DAN: Mesto Zakynthos – Zaliv tihotapcev & Grafik party

Prvo jutro našega bivanja na otoku nas bo čakalo spoznavanje otoške prestolnice – mesta Zakynthos. Odlična priložnost za nakup
spominčkov in daril za naše najbližje. Nato se bomo odpravili proti severu otoka in

proti najbolj znani plaži – Zalivu tihotapcev. Najprej se bomo zapeljali do razgledne
točke, kjer bomo imeli priložnost za nore fotografije s pogledom na to slovito
plažo. Nato sledi vožnja do manjšega pristanišča in vožnja z ladjico do Zaliva
tihotapcev. Sledi uživanje na plaži, ki jo obdaja smaragdna barva morja. Ob
popoldanskih urah sledi povratek proti hotelu in večerja. Zadnji večer na otoku pa
nas čaka tradicionalni Grafik party v klubu, ki se nahaja tik ob plaži. Skozi celoten
večer bomo vsem svojim
sošolcem in kolegom na majice prenašali spomine, ki so se nabrali skozi celotni teden.
 Exclusive club night!*
6.

DAN: Zakynthos – Ivančna Gorica

Po zajtrku se bomo odpravili iz hotela. V kolikor nam bo urnik leta to dopuščal bomo
zadnje dopoldne preživeli na plaži oz. se bomo v skladu s slednjim še pravočasno
odpravili proti letališču, od koder bomo poleteli proti domu. Po pristanku sledi vožnja
nazaj proti Ivančni Gorici. Čeprav bo prihod nazaj v realnost nakazoval na zaključek te nepozabne izkušnje boste v sebi vedeli, da
maturantskega izleta ni nikoli konec. V vas traja in traja celo življenje. ;)
Exclusive club night!* - Zabave v posebej izbranih diskotekah in barih z dodatnimi popusti pri nakupih pijač in hrane za maturante

CENA: 510,00 € (ob udeležbi vsaj 40 potnikov na avtobusu)
Ceno aranžmaja je mogoče poravnati v več mesečnih obrokih.
Cena vključuje:
Avtobusni prevoz Ivančna Gorica – Ancona; bližnje letališče – Ivančna Gorica (1 voznik/skupino)
Ladijski prevoz Ancona – Igoumenitsa (namestitev v ladijskih kabinah AB4 z vključeno večerjo v ladijski restavraciji)
Avtobusni prevoz Igoumenitsa – Kalambaka – Atene – Korint – Epidaurs – Kylini
Ladijski prevoz Kyilini - Zakynthos
Letalski prevoz Zakynthos – bližnje letališče (Benetke/Trst/Brnik) z vsemi letališkimi pristojbinami
Spremljanje slovenskega avtobusa cel čas potovanja z enim voznikom
1x pol penzion v hotelu (več posteljne sobe(do 4-posteljne), TWC, HTL***) na Peloponezu
1x pol penzion v hotelu (več posteljne sobe(do 4-posteljne), TWC, HTL***) v Delfih
2x pol penzion hotelu na Zakynthosu (več posteljne sobe, TWC, HTL***)
Ogledi po programu z vsemi vstopninami (Mikene, Korint, Epidavros, Atene, Delfi, Meteora, Mesto Zakynthos)
Lokalni vodnik v Atenah
Izlet z ladjico na zaliv tihotapcev
Večerno dogajanje
Vstopnine v diskoteke
Animacijski program z nagradami z spremstvom animatorja – večerna animacija v diskotekah ali spremstvo v hotelu (1
animator/skupino)
Strokovno vodenje cel čas potovanja (vodnik licenciran pri GZS; 1 vodnik/skupino)
Organizacija potovanja in DDV
Zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini Coris
Zavarovanje rizika odpovedi potovanja
1x profesor spremljevalec na 15 dijakov oz. 3x profesor spremljevalec pri 40 dijakih na avtobusu (ležišče v kabini na ladji v AB2,
vključene vse vstopnine)
Neobvezna doplačila:
Možnost dogovora s šolo in spremljevalci za obisk »grškega večera« s folklorno glasbo ter hrano in pijačo na
destinaciji (20,00 eur)

