
 

 

Sindikat delavcev Filozofske fakultete in Visokošolski sindikat 
vabita svoje člane in vse zaposlene na FF na potovanje:  

 

Grški kalejdoskop za potovalne 
sladokusce 

 

30. maj – 7. junij 2020 
 
V potovalni vrtinec vstopimo v Solunu. Preko Vergine pot po gorati deželi nadaljujemo v mistično Meteoro, kjer se 
narava in umetnost zlivata v nepredstavljivo celoto. Vzdušij se naužijemo v Delfih, kjer nam Pitija napove prihodnost. V 

ribiškem Galaxidiju se srečamo s tradicionalno Grčijo, morjem in prvim počitkom.  

 
Čez Rionski most preko korintskega zaliva vstopimo na Peloponez. Po antični Olimpiji vstopimo v »pravo« 

Grčijo južnega Peloponeza. Tu je sproščeno središče oliv Kalamata, pa skrivnostna dežela Mani z odmaknjenimi vasicami 
in čudovitimi plažami; tu so izjemna Monemvasia, starogrška Šparta in bizantinska Mistra – a najbolj nas navduši pristna 

Grčija, tudi postanki v tradicionalnih krajih, kjer komajda govorijo grško.  
 

Zadnji del je vstop v »turistično« resničnost – čez osrednje višavje se spustimo v ribiški Tolo. Zadnje dni pa 

preživimo na ogledih znamenitosti, brez katerih iz Grčije ne smemo – Mikene in Korintski prekop, vino in sir, za konec 
pa še večne Atene.  

 
To potovanje je celovita potovalna izkušnja, na kateri Grčijo ne le spoznate, temveč jo začutite in doživite. V 

sproščenem tempu »drsimo« po deželi, obiščemo vse glavne znamenitosti, se dotaknemo in doživimo pristne vasice in 

mesteca, naužijemo se toplega grškega sonca in morja.  
 

 

   
 

1. dan LJUBLJANA – SOLUN. Zbor na ljubljanskem letališču, od koder preko vmesnega letališča v Beogradu poletimo 

proti Solunu. Sledi ogled mesta - sprehodimo se po Egnatiji, vidimo ostanke iz rimske in bizantinske preteklosti, agoro, 
slavolok, rotundo in beli stolp na koncu obalne promenade. Namestimo se v hotelu, večerja in prost večer v 

sredozemskem vzdušju. Nočitev. (letalo, H, V) 
 

2. dan SOLUN – VERGINA – METEORA (250 km). Zajtrk. Vožnja proti Vergini, prvi prestolnici makedonskega 

kraljestva, kjer obudimo zgodbo o neverjetnem Filipu II. in obiščemo njegovo grobnico (UNESCO), v kateri so našli 
sonce na zlatem larnaksu, ki so ga za svoj državni simbol povzeli sodobni Makedonci. Vožnja po panoramski, v skalo 

vklesani cesti do Meteore, kjer se na visokih stolpih iz peščenjaka šopirijo stari grški samostani (UNESCO). Do 
samostanov vodijo stopnice in skrivnostni hodniki. V prostem času lahko obiščemo delavnico ikon. Med stožci vodijo 

številne lepe sprehajalne poti. Večerja v lokalni restavraciji s kozarcem vina. Nočitev. (H, ZV) 

 



 

 

3. dan METEORA – DELFI – GALAXIDI (264 km). Zajtrk. Še enkrat se odpeljemo med samostane Meteore in 

postanemo za občudovanje pokrajine v jutranji svetlobi. Potem nas čaka vožnja po razgibani pokrajini do Delfov. Eno 
najpomembnejših mest stare Grčije si temeljito ogledamo. Na poti k preročišču je vsako mesto imelo svojo zakladnico. 

Vstopimo v območje Apolonovega svetišča, se vzpnemo še višje vse do stadiona, kjer nas čaka kraljevski pogled. Vožnja 

do Galaxidija, prijetne grške obmorske vasice v korintskem zalivu, kjer si privoščimo prosto popoldne za lastno 
raziskovanje, v okolici pa so tudi odlične plaže za sončenje in skok v morje. Večerja v tradicionalni taverni s kozarcem 

vina. Nočitev. (H, ZV) 
 

4. dan GALAXIDI – PATRAS – OLIMPIJA – KALAMATA (340 km). Zgodnji zajtrk. Skozi korintski zaliv, preko 

enega največjih arhitekturnih čudežev, vstopimo na Peloponez. Mimo Patrasa se odpeljemo v Olimpijo. Raziščemo 
zgodovino olimpijskih iger prav v kraju njihovega izvora. Sprehodimo se po starodavnem stadionu, kjer so Grki nekoč 

organizirali igre v čast Zeusu. Tudi arheološki muzej je vreden ogleda. Vožnja v ljubko Kalamato. Namestimo se v hotelu. 
Večerja. Potem pa se lahko sprehodimo po mestnem središču in poiščemo slavne olive, po katerih je mesto poznano. 

Nočitev. (H, ZV) 

 
5. dan KALAMATA – dežela MANI – MORJE – AREOPOLI – MONEMVASIA (173 km). Zajtrk. Pot nadaljujemo 

v samobitno deželo Mani, robato in hribovito, s čudovitim morjem in plažami, ter odmaknjenimi vasicami, v katerih 
kraljujejo stolpaste hiše, kamor so se skrivali domačini pred sosednjimi klani. Raziščemo vas Kardamili s čudovitim 

pogledom na morje in se sprehodimo po okolici. Skok v kristalno morje si privoščimo v Stoupi. Raziščemo manijevsko 
vas Areopoli in si privoščimo popoldanski skok v morje. Po južnem Peloponezu se po slikoviti pokrajini odpeljemo do 

Monemvasie. Namestitev v hotelu (v bližini). Večerja. Zvečer se lahko sprehodimo po promenadi in morda po večernem 

mestu s posebnim vzdušjem. Nočitev. (H, ZV) 
 

6. dan MONEMVASIA – ŠPARTA – MISTRA – TOLO (230 km). Zajtrk. Monemvasia je potovalni vrhunec; 
peloponeški Dubrovnik je skrit na otočku, obzidan in utrjen, čudovit za raziskovanje in odkrivanje gornjega mesta. V 

prostem času si lahko privoščimo tudi skok v morje. Tu izvemo, od kod izhaja ime malvazija 😊. Na poti v Šparto obudimo 

zgodbo o Špartancih, znanih borcih in o posebnem družbenem režimu. V Mistri nas čaka še eno presenečenje – zaživimo 
v enem izmed najlepše ohranjenih bizantinskih mest (UNESCO), ki je bil naseljen še vse do sredine prejšnjega stoletja! 

Ogledamo si Metropolis, palačo Despot in frankovsko trdnjavo. Očarajo nas Bizantinske cerkve, kot sta Panagia Odigitria 

in Aghia Sofia. Slikovita vožnja čez osrednje gorovje v počitniško mesto Tolo. Večerja v tradicionalni taverni s kozarcem 
vina. Nočitev. (H, ZV) 

 
7. dan TOLO – MIKENE – KORINTSKI PREKOP – ATENE (190 km). Zajtrk. Na poti iz Tola si ogledamo Nauplion, 

staro grško prestolnico. Obiščemo Mikene, eno najpomembnejših arheoloških najdišč. V mitologiji je Mikene ustanovil 
Perzej, Zeusov sin, zidove pa je zgradil Kiklop. Med najdbami najbolj izstopa zlata maska Agamemnona. Skozi mogočna 

Levja vrata vstopimo v Akropolo in si ogledamo kraljeve grobnice in dobro ohranjeno Atrejevo zakladnico (UNESCO). 

Odkrijemo grad, s katerega je kralj Agamemnon odšel v boj proti Troji. Na poti v Atene postanemo pri Korintskem 
kanalu. Namestitev v hotel in večerja. (H, ZV) 

 
8. dan ATENE. Zajtrk. Sprehod po središču umetnosti, učenosti, filozofije ter glavnem kulturnem in predvsem živahnem 

središču Aten. Vzpnemo se na Akropolo (UNESCO), grič sredi 3-milijonskega mesta, kjer stoji tempelj, posvečen boginji 

Ateni, Partenon. Zanimajo nas tudi propileje, tempelj boginje Nike, Erehteion … Sprehodimo se po amfiteatru, ki sloni 
na akropolskem gričku. Obiščemo tempelj olimpskega Zevsa in prvi olimpijski stadion sodobne dobe. Zvečer možnost 

večerje ob tipični grški hrani in programu. (H, Z) 
 

9. dan ATENE – LJUBLJANA. Zajtrk. Danes se sprehodimo na trg Omonia, nadaljujemo mimo tržnice do katedrale 

na največji trg Sintagma, kjer je Parlament. Opazujemo menjavo straže, nato pa si vzamemo prosto za kosilo na Plaki. 
Odhod na letališče in polet proti Ljubljani z vmesnim pristankom v Beogradu. (letalo, Z) 

 
Cena:  
1.140,00 € (min. 40) 
1.179,00 € (min. 35)  
1.224,00 € (min. 30)  
 



 

 

Prispevek sindikata bo znan ob koncu prijavnega roka. 

 
Cena vključuje: letalski prevoz na relaciji Ljubljana – Beograd – Solun in Atene – Beograd - Ljubljana, letališke 

pristojbine in varnostne pristojbine v višini 60 EUR, 8 nočitev v hotelih 3-4* (7 x polpenzion (3 x v lokalni taverni s 

kozarcem vina), 1 x nočitev/zajtrk), vse prevoze in oglede s klimatiziranim avtobusom po programu, degustacijo vina in 
oliv, vstopnine* v skupnem znesku 86 EUR (Vergina, 12 EUR, Olimpija, 12 EUR, Mistra, 12 EUR, Akropola, 20 EUR, dva 

samostana v Meteori, vsak 3 EUR, arheološko najdišče v Delfih in muzej, 12 EUR, Mikene, 12 EUR), slovensko vodenje 
in lokalne vodnike (kjer je potrebno), stroške priprave in organizacije potovanja. *Cene vstopnin veljajo za sezono 2019 

in se v 2020 lahko spremenijo. 

Doplačilo po želji (na osebo):  
- odstopnina v primeru višje sile 4,56 % vrednosti potovanja, 

- doplačilo za enoposteljno sobo 297 EUR, 
- zdravstveno zavarovanje Coris, 10 dni, posamično: 16,50 EUR, 

- priporočljivo vodniku na kraju samem: napitnine 20 EUR. 

 
PRIJAVE: Izpolnjeno prijavnico oddate v sobi 418, Urši Černič ali Tanji Šulak (tel. 2411148), lahko tudi 

skenirano po elektronski pošti, do 4. 2. 2020.  
 

Predvideni leti: 

JU191E            30MAY            LJUBEG           1005  1125                                            
JU522E            30MAY            BEGSKG           1320  1525                                            

JU513T            07JUN             ATHBEG          1635  1715                                            
JU194T            07JUN             BEGLJU           2015  2140 

 
DRUGI PODATKI: 

DOKUMENTI: Slovenci lahko vstopimo v Grčijo s potnim listom ali osebno izkaznico. 

ZDRAVJE: obveznih cepljenj za to potovanje ni. 
Splošni pogoji poslovanja Agencije Oskar so sestavni del programov in so kot posebna tiskana priloga na voljo na 

vseh prodajnih mestih. Z vplačilom akontacije potnik potrdi, da je z njimi seznanjen in jih v celoti sprejema.  
MINIMALNO ŠTEVILO OSEB: 30 

PRIPRAVA POTOVANJA: 7. oktober 2019  

ORGANIZATOR POTOVANJA: Agencija Oskar 
 
LEGENDA za vrsto storitev in namestitev:    
Z – zajtrk, K – kosilo, V – večerja   P*– penzion/ lokalne namestitve, dvoposteljne sobe s kopalnico 
H – nočitev v hotelu 1/2/3 zvezdice  P – lokalne namestitve (dvoposteljne sobe s skupno kopalnico, več posteljne sobe …)  
H* – nočitev v hotelu 3+/4 zvezdice   PT – nočitev na vlaku ali ladijska kabina       
H** – nočitev v hotelu 5 zvezdic  O – nočitev zunaj (šotor, jurta, ladijska paluba ...) 
Kategorija namestitev je odvisna od lokalnih predpisov in ni nujno enakovredna slovenskim. V primerih, ko v državi potovanja ni predpisane 
kategorizacije namestitev, je ocena kategorije v programu potovanja narejena na podlagi ocene lokalnih partnerjev. 

 
  



 

 

Prijavnica za potovanje: 
Grški kalejdoskop za potovalne sladokusce -  9 dni  

Zaključena skupina Filozofske fakultete 
Ime in priimek potnika: 
(enako kot v dokumentu, s katerim boste 
potovali - potni list oz. osebna izkaznica) 

 

Naslov potnika: 
Ulica in hišna št.: 
Kraj in poštna številka: 

 

Kontaktni telefon (MOBILNI TELEFON): 

 
 

Elektronska pošta naslov potnika: 

 
 

Datum, kraj in država rojstva potnika: 

 
 

PLAČNIK RAČUNA: Ime in priimek, naslov, 
ID za DDV (samo v primeru, da račun plačuje 
druga fizična ali pravna oseba): 

 

Elektronski naslov in telefonska 
številka plačnika: (samo v primeru, da 
račun plačuje druga fizična ali pravna oseba): 

 

Datum, kraj in država rojstva  
plačnika računa (samo v primeru, da račun 
plačuje druga fizična ali pravna oseba): 

   

Številka bančnega računa, 
odprt pri banki: 
(navedite samo v primeru obročnega 
odplačevanja): 

 

Želim vplačati zavarovanje rizika 
odpovedi: 4,56 % vrednosti potovanja da ne 

Želim vplačati Zdravstveno 
zavarovanje z asistenco Coris da ne 

Sem član sindikata (obkrožite): Sindikat delavcev FF VISOKOŠOLSKI SINDIKAT FF 
Želim plačilo po naslednjih plačilnih 
pogojih: 
(obkrožite želeno možnost) 

 

A 
 

Plačilo v celoti ob prijavi 
(2 % gotovinski popust) 

B 
 

30 % ob prijavi 
70 % 10 dni pred odhodom 

  

C 
12 obrokov 

do 5.2.2020 10 %; 
Ostalih 11 obrokov vsakega 18. 

v mesecu. 
Obroke bom zavaroval (a) s 

trajnikom 

Nastanjen želim biti v  
(obkrožite želeno možnost) 

enoposteljni sobi 
(doplačilo) 

dvoposteljni sobi 
(ločeni ležišči) 

dvoposteljni sobi 
 (zakonsko ležišče) 

V dvoposteljni sobi bom s: (če sopotnika 
še nimate, pustite prazno) 

 
 

Prehrana običajna vegetarijanska drugo:___________ 
 

Način plačila: na osnovi izpolnjene prijavnice Agencija Oskar izda račun za udeleženca na njegov naslov oz. na naslov plačnika, če je naveden. 
Mladoletne osebe ne morejo biti plačniki računa. Plačnik potovanje plača neposredno Agenciji Oskar v skladu z izbrano možnostjo. Številka računa 
ter drugi podatki za plačilo bodo razvidni z računa.  
 

Prijava: prijavnico s kopijo osebnega dokumenta prinesite do 3. februarja 2020, v sobo 418, oz. jo pošljite na 
elektronski naslov: ursa.cernic@ff.uni-lj.si  
 
S podpisom jamčim za verodostojnost podatkov, ter da 
 sem seznanjen(a)  s programom potovanja / izleta ter Splošnimi pogoji poslovanja Agencije Oskar d.o.o, Kranj in jih sprejemam.  
 sem seznanjen(a), da izpolnjena in podpisana prijavnica pomeni sklenitev pogodbe v skladu s Splošnimi pogoji in je obligatorne narave enako 

kot izdani račun. 
 če ne želite enoposteljne sobe, se bo Agencija Oskar potrudila poiskati drugo osebo, ki bo z vami v sobi. Če Agenciji Oskar ne uspe poiskati 

ustrezne osebe, bo doplačilo za 1/1 sobo zaračunano pred odhodom. 
Predlagamo, da fotokopijo izpolnjene prijavnice shranite za svojo osebno dokumentacijo.   
 
 
 
Kraj in datum: ………………………………………  Podpis udeleženca izleta / potovanja: ………………………………………………………. 
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