
SARAJEVO IN ČRNA GORA 

  maturantski izlet 
odhod: 27. avgust 2013 

 
 

     
 
 

BUDVA: Budva je najbolj priljubljena turistična točka Črne Gore in vsako leto privabi na tisoče 
obiskovalcev, ki sem prihajajo zaradi čudovitih plaž in raznolikega nočnega življenja. 
Nepogrešljiva izkušnja izleta v Črno Goro pa je tudi »lagani« črnogorski način življenja. 
 
Zakaj Črna Gora? 

- odličen žur 
- peščene plaže (slovenska plaža, Jaz, …) 
- pool party v Ploćah 
- Mini Montenegro tura – pokušina lokalnega pršuta in sira 

 

PRVI DAN: SLOVENIJA - SARAJEVO 
Maturantski izlet bomo začeli z avtobusno potjo proti Bosni in Hercegovini. Spoznali bomo 
vašega vodnika in animatorje, ki bodo poskrbeli za zabavno pot. V opoldanskih urah bomo 
prispeli v bosansko prestolnico, in si jo ogledali. Ustavili se bomo tudi na znameniti Baščaršiji, 
kjer bo nekaj časa prosto za pokušino odličnih sarajevskih čevapčičev. Popoldne se bomo 
nastanili v hotelu, zvečer pa se odpravili na raziskovanje nočnega življenja Sarajeva. Naj se 
maturanc prične! 
DRUGI DAN: SARAJEVO – MOSTAR - BUDVA 
Vožnjo proti Črni Gori bomo izkoristili za ogled zgodovinsko izredno pomembnega Mostarja. 
Sprehodili se bomo po centru s številnimi kavarnicami in čevabžinicami, ustavili pa se bomo tudi 
pri znamenitem Starem mostu, ki je znan po vrtoglavih skokih v reko Neretvo. Sledi 
nadaljevanje poti do Budve – centra zabave v Črni Gori. Kaj sledi? WELCOME PARTY v znamenju 
Palmijadine oranžne barve!!! 
 



 
 
TRETJI DAN: BUDVA – po želji MINI MONTENEGRO TURA 
Vozi, miško!!! Zajtrk v hotelu in po želji vožnja do Cetinja mesta petih muzejev in nekoč 
prestolnice Črne Gore. Ogled rezidence Petra Petroviča II. Njegoša, njegovih privatnih in vladnih 
prostorov. Ajdemo, v planine! Do planine Lovčen z mavzolejem P. P. Njegoša, delom svetovno 
znanega kiparja Ivana Meštroviča. Borih 462 stopnic nas bo ločilo do vrha. Po netipičnem 
črnogorskem fitnesu si bomo privoščili tipično črnogorsko malico v vasici Njeguši. Pozno 
popoldan vrnitev v hotel, večerja in Space party! 
ČETRTI  DAN: PALMIJADINE POČITNICE 
Dan na plaži – je še kaj boljšega? Športne igre na pesku, zabava, sonce, morje, glasba, 
animatorji … Vse to na plaži Jaz, eni najlepših peščenih plaž daleč naokoli. Zvečer nepozaben 
PACKA PARTY! S sošolci si bomo lahko na majčke napisali vse, kar vam bo prišlo na misel! 
PETI DAN: Palmijada – HURA POČITNICE 
Polpenziona(zajtrk in večerja).  Naši vodniki in animatorji, bodo poskrbeli za zabavo, animacijo. 
Na plaži se bodo izvajale razne športne in družabne aktivnosti. Zvečer poslovilni Palmijadin večer 
pred odhodom domov… 
ŠESTI  DAN: ČRNA GORA  -   SLOVENIJA 
Zajtrk in slovo od flirtanja s Črno Goro. Vožnja  po slikoviti Jadranski magistrali mimo številnih 
zanimivih turističnih mest proti Makarski rivieri do Splita, kjer bo daljši postanek. Prihod domov 
v poznih večernih urah.  
 
CENA:   319 € - min. 45 plačnikov na avtobusu                                                                
             389 € - min. 25 plačnikov na avtobusu 
               
 
CENA VKLJUČUJE: prevoz z udobnim turističnim avtobusom na navedenih relacijah, cestne in 
ostale pristojbine, pet polpenzionov po programu v hotelu *** (več-posteljne sobe), ogled 
Sarajeva in Mostarja z lokalnim vodnikom, prevoz s trajektom v Boki Kotorski, dodatno 
zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini, riziko odpovedi, Mini Montenegro tura, ostale 
oglede zunanjosti mest, vodenje, animacijo (igre na plaži in animacijsko – tematski večeri) in 
organizacijo potovanja.  
 
DOPLAČILA PO ŽELJI, na poti: vstopnine v posamezne muzeje in galerije: približno 2 – 3 EUR po 
muzeju, po želji izlet z ladjico 15 € po osebi,  
 
Na 15 plačnikov priznavamo 1 prosto mesto za profesorja – spremljevalca, kar je v skladu z 
navodili ministrstva za šolstvo. 
SPLOŠNI POGOJI: so sestavni del vseh naših programov in so priloga končni pogodbi in programu. 


