
 

SŽPS OO CELJE Vas v letu 2018 vabi:  

GRČIJA - z ladjo in letalom 
METEORE (samostani na vrhu skal)  

ATENE - KORINT - MIKENE - EPIDAVROS 



PREDVIDEN DATUM POTOVANJA: 

V nedeljo 8.4. ali 15.4.2018 

 
1. dan: SLOVENIJA - ITALIJA 

Ob 05.00 zbor vseh udeležencev na STARI 

ATOBUSNI POSTAJI V CELJU. Sledil bo 

avtobusni transfer do PRISTANIŠČA 

BENETKE. Okrog 09.00 ure prihod v 

pristanišče.  

Prosto do vkrcanja na hitro ladjo. Namestitev v 

štiri posteljnih kabinah. Odhod ladje je ob 

12.00 uri (dnevno - nočna plovba traja 26 ur). 
(Na ladji je samopostrežna restavracija, 

notranji bari …) Večerja in nočitev. 

 

2. dan: BENETKE - GRČIJA 
Zajtrk. Plovba do 14.30 ure ko se bomo izkrcali 

v IGOUMENITSI v Grčiji. 

Takoj se bomo z avtobusom odpeljali do dve uri 

oddaljenega mesta KALAMBAKA. Mesto leži 

ob neposredni bližini znamenitih Meteorov. 

Namestitev v hotelu. Večerja in nočitev. 

 

3. dan: SAMOSTANE METEORA 
Zajtrk.  Zjutraj obisk edinstvene lepote narave 

in delo človeka SAMOSTANI METEORA. Na 

vrhu skal je človek zgradil SAMOSTANE… 

Enega od VISEČIH SAMOSTANOV si bomo 

ogledali tudi od znotraj… 

Sledila bo vožnja proti ATENAM. Prednostno 

bomo koristili popoldanski vlak. Vožnja traja 

štiri ure. (FIP vozovnice NE POTREBUJETE. 

Ker pa so napovedani veliki remonti na tej 

progi nam bo rezervna možnost naš avtobus do 

Aten).  

Prvo spoznavanje mesta: TRG SINTAGMA, 

PARLAMENT, OLIMPIJSKI STADION, 

PLAKA… 

Namestitev v hotelu. Večerja in nočitev. 
 

4. dan: ATENE 
Zajtrk. Ogled AKROPOLE Z LOKALNIM 

VODNIKOM. Med drugim bomo videli tudi 

PARTHENON, PROPILEJE, EREHTEON, 

TEZEJEVA VRATA, ZEVSOV TEMPELJ… 

Sredi popoldneva prosto za samostojne nakupe 

in sprehod po Atenah… Poskusili boste lahko, 

OUZO (janežev liker) ali METAXO (grški liker 

iz brandyja in sladkega vina)… 

Večerja in nočitev. 

 

5. dan: ATENE - KORINT - MIKENE 
Zajtrk. Izlet do znamenitega KORINTSKEGA 

KANALA, ki povezuje SARONSKI in 

KORINTSKI ZALIV. Sprehod preko mosta ob 

strmih stenah prekopa… 

Vožnja do MIKEN, starega grškega mesta. 

Nekdanje mogočno kraljestvo je svoj višek 

doživelo okrog leta 1450 p.n.š… Med drugim 

bomo videli LEVJA VRATA, Kiklopove zidove…  

Postanek za kosilo mestecu NAUPLION.  

Nato še vožnja do EPIDAVROSA, kjer je 

svetovno znano gledališče z izjemno akustiko, ki 

je aktivno že 2000 let in sprejme 15.000 

gledalcev. 

V večernih urah povratek v Atene. Večerja in 

nočitev. 

 

6. dan: ATENE - SLOVENIJA (polet preko 

enega od bližnjih letališč) 

Prosto do odhoda na letališče.  

Po opravljenih letaliških formalnostih polet do 

enega od sosednjih letališč. Po pristanku 

prevoz s posebnim avtobusom v Celje. Prihod 

do 23.30 ure. 

 

V CENI JE VŠTETO: prevoz s hitro ladjo 

BENETKE - IGOUMENITSA (4 posteljne 

notranje kabine) 1 x večerja in 1 x zajtrk na 

ladji, avtobusni transfer Celje – pristanišče 

Benetke in letališče - Celje, polet z letalom v 

povratku, nočitve z zajtrkom v dvoposteljnih 

sobah (nekaj tudi triposteljnih) v HOTELIH 

ali HOSTLIH v: 1 x KALAMBAKA, 3 x ATENE 

ali v okolici, 3 večerje v hotelih ali v 

restavracijah, VSTOPNINE: 1 x Meterore, 1 x 

Atene, 1 x Mikene, 1 x Epidavros;  

POSEBEN AVTOBUS: Pristanišče 

Igoumenitsa – Kalambaka – Meteore , Atene – 

Peloponez – Atene, lokalni vodnik Atenah in 

na Peloponezu, zavarovanje CORIS ali ELVIA,  

vodenje in organizacija potovanja. 

 

 

 

 

 

 



DODATNO: 

Obisk GRŠKEGA VEČERA v Plaki z večerjo 

in folklornim programom, če bo to mogoče 

(cca cena 20 €); 

 

DOKUMENTI: OSEBNA IZKAZNICA ali 

POTNI LIST 

Ob prijavi sporočite vrsto dokumenta in 

številko, v primeru, da še nimamo podatkov iz 

vašega dokumenta, pa še scen dokumenta! 

RIZIKO ODPOVEDI ZNAŠA 4,6%  

(cca 32 €)- plačilo ob prijavi 

 

CENA  

 

PROGRAM: 690 € 

člani SŽPS OO Celje: 660 € 

 

 

PRIJAVE - najkasneje do 17.11.2017 

Edvard Kostič 051 311 129, 

Plačilo Tatjana Žuna in Jolanda Pavlovič 

PIC Celje 

PRVI OBROK  200 €  

SE PLAČA OB PRIJAVI! 

Možno plačilo na 5  obrokov! 

Izlet bo organizira če bo zadostno število 

prijavljenih 

INFORMACIJA O LETALSKIH VOZNIH 

REDIH in PRTLJAGI: 

 Prtljago, ki jo v povratku na 

letališču predate na prevoz, lahko 

tehta do 15 kg; 

 Ostale podrobnosti bodo navedene 

v obvestilu en mesec pred 

odhodom! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LADJA BENETKE - IGOUMENITSA: 

Podatki o ladji - glejte sliko na naslovnici: 

Dolžina: 199 m 

Hitrost: 24 vozlov/h 

(to je cca 44 km/h) 

BRT: 25000 

Potniki: 1000 

Kabine: 102 

SAMOPOSTREŽNA 

in  

A LA CARTE 

restavracija, bari, 

WIFI… 

 


