
 

    
  
 

KLASIČNA GRČIJA in OTOK ZAKINTOS  
Odhod:  27. AVGUST 2012       LETALO/LADJA 

 
 
 
PRVI DAN: SLOVENIJA – ZAKINTOS 
Zbor Palmijadovcev pred Srednjo šolo Josipa Jurčiča v Ivančni  Gorici v dopoldanskih urah, od koder se boste z 
avtobusom odpeljali do letališča v Ljubljani. Po opravljenih letaliških in carinskih formalnostih polet na otok 
ZAKINTOS. Kaj kmalu boste pristali na enem najlepših grških otokov. Roža zahoda, otok glasbe, otok z najlepšimi 
plažami in najlepšo modrino morja ..... in še bi lahko naštevali. Na letališču vas bo že pričakal avtobus in vožnja do 
turističnega centra LAGANAS. Nastanitev v hotelu. Možnost za prvo popoldansko kopanje. Po večerji bomo poiskali 
najboljšo zabavo in uradno otvorili PALMIJADO – animacijsko zabavni večer.  
DRUGI DAN: ZAKINTOS in PALMIJADA 
Storitve polpenziona.  Nastanjeni boste v enem najlepših turističnih centrov na otoku, kjer boste našli pravzaprav 
vse - zabavo, številne prijetne tavernice, ki kar same vabijo, dolge peščene plaže. Razne športne in družabne 
aktivnosti se bodo odvijale čez dan na plaži.  Po želji pa se boste lahko odločili za križarjenje z ladjo in odkrivanje 
skrivnih rajskih plaž, ogled “modre jame”, lahko se boste odpravili na  izlet po notranjosti otoka ter si seveda  
ogledali glavno mesto otoka Zakintos. Večerja in zabave še ni konec. Dobimo se…  
TRETJI  DAN: PO PELOPONEZU (Mikene –Epidaver – Korint)- TOLO/LOUTRAKI 
Po zajtrku vožnja s trajektom (1,5 ure) v pokrajino Argolido. Ogled starodavnih in bojevitih Miken, zibelke evropske 
civilizacije, kjer je nekoč vladal razvpiti Agamemnon, strah in trepet vseh Trojancev. Nadaljevanje v Epidaurus, kjer 
še danes uprizarjajo grške komedije in tragedije, ob vašem prihodu pa bo donela vaša himna! Zaključek v Korintu, 
kjer je znamenit v živo skalo vklesan Korintski prekop. Nastanitev v hotelu ob morju in večerja 
ČETRTI DAN: TOLO/LOUTRAKI - ATENE - DELFI  
Zajtrk in že se boste podali novim doživetjem naproti. Podali se boste do Aten in si ogledali številne znamenitosti 
grške prestolnice: Olimpijski stadion, predsedniška palača, Hadrianov slavolok, knjižnica, akademija, univerza ter 
seveda Akropola, kjer boste prav gotovo podoživljali zlato dobo Aten. Po ogledu vožnja do znanega preročišča v 
Delfih. Nastanitev v hotelu in po večerji v diskoteko…  
PETI  DAN: DELFI - PATRAS  
Zajtrk. Ogled slavnega preročišča, ki še danes zbuja posebno spoštovanje. Nato vožnja v Patras, kjer se boste vkrcali 
na ladjo. Trenutno najmodernejše ladje nudijo gostom  bivalno  udobje ter seveda tudi zabavo ter družabne 
aktivnosti. Namestitev v ¼ TWC kabine. Večerja na ladji. Če ne boste preveč utrujeni še zabava v ladijski diskoteki, 
pričele se bodo  prve učne ure sirtakija. 
ŠESTI DAN: ANCONA - še malo počitnic na ladji… 
Jutro na ladji, nič lepšega. Aerobika, jutranje razgibavanje, kopanje v ladijskem bazenu, še zadnji prijetni utrinki. Za 
zaključek zabava v ladijski diskoteki in podelitev Palmijadinih diplom. Prihod v Ancono ob 14. 00 popoldan. Zadnji 
sirtaki pred slovesom. Organizirana vožnja v Ivančno Gorico, kamor boste prispeli v večernih urah. 
 

 



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

 polet s posebnim letalom na otok Zakintos! 

 vključene letališke in varnostne pristojbine , 

 transfer na letališča v Ljubljani,  

 4 x polpenzione na Zakintosu, Tolo/Loutraki  in Delfih, 

 vse avtobusne prevoze po programu,  

 poldnevni ogled Aten,  

 celodnevni ogledi po Peloponezu,  

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

 plovba Patras – Ancona (namestitev v ¼ TWC kabinah), 

 večerja na ladji zadnji dan, 

 dodatno zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini,  

 riziko odpovedi, 

 animacija,  

 odlično vodenje in organizacijo potovanja. 
 
 
NEOBVEZNA DOPLAČILA: 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.  

 
Cena je izračunana na min. 45 in 40 plačnikov na avtobusu. Izračun vključuje 1 prosto mesto na 16 vplačanih dijakov za 
profesorja spremljevalca, kar je v skladu z navodili ministrstva za šolstvo. V primeru ocenitve, da Grčija ni primerna za 
potovanje zaradi varnostnih razlogov bomo ekskurzijo prestavili. Splošni pogoji in navodila za potovanje TA PALMA so 

sestavni del tega programa. 
 
 
 


