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AADDVVEENNTTNNII  

ZZAAGGRREEBB  

                          PREDNOSTI TA OREL: 
 

 prijeten program,  

 zanesljiv prevoznik in vozniki, 

 strokovno, poučno in zabavno vodenje. 
 

 

 
 
 
Datum ekskurzije: 9. december 2017 

Program ekskurzije: 
 

Odhod avtobusa v jutranjih urah z v naprej dogovorjenega mesta. Vožnja in prestop meje s Hrvaško, 
vožnja do Zagreba in vodeni ogled mesta. Glavno in največje mesto Hrvaške je nastalo iz dveh 

srednjeveških naselij, ki so stoletja brstela na dveh sosednjih hribčkih. 
Je tipično srednjeevropsko mesto, na katerega klasicističnih in 
secesijskih fasadah zgodovinskega jedra se, poleg ponosnega duha 
avstro-ogrske monarhije, prepoznavajo obrisi praških vedut. Skoraj 
vse njegove mestne in  kulturne znamenitosti se nahajajo v samem 
središču, zaradi šarmantnih kavarn, finih restavracij, vrtnih teras in 
posebno skrbno kultiviranih parkov. Pot po ulicah Gornjega mesta 
nas bo vodila mimo cerkve sv. Marka, simbola Zagreba, ter mimo 
razgledne točke pod stolpom Lotrščak, od koder je čudovit razgled 
na Zagreb, vse do Kamnitih vrat. Znamenitost mesta je tudi ta, da se 
popoldne naznanja s pokom topa s stolpa Lotrščak. Po želji in za 
doplačilo lahko obiščemo Muzej strtih src, kjer si lahko ogledate 
predmete, ki so se jim ljudje odrekli, ker jih tako ali drugače 
spominjajo na njihova propadla razmerja. Nato si bomo vzeli tudi 

nekaj prostega časa in se prepustili vrvežu na Trgu bana Jelačiča, kjer se odvija praznični božični sejem, 
ki je že drugo leto zapored najboljši božični sejem v Evropi in na katerem ponujajo številne dobrote: 
tople napitke, prigrizke, drobna darilca ter božične okraske. Pozno popoldne zbor potnikov ter vožnja 
domov, kamor bomo prispeli v večernih urah. 
 

  

CCeennaa  eekksskkuurrzziijjee  pprrii  uuddeelleežžbbii  ddoo  vvssaajj  3355  oosseebb  jjee  2211€€,,  3300  oosseebb  jjee  2244€€  
 
 

Cena vključuje avtobusni prevoz s cestninami, parkirninami, dnevnico voznika in DDV, spremstvo 
strokovnega vodnika, 1 profesorja spremljevalca na vsakih 15 prijavljenih, organizacijo potovanja in 
DDV. 
 
 
Možna doplačila (ob prijavi): 

 Muzej strtih src (3€), 

 zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini (3,60€ pri sklenitvi zavarovanja več kot 9 oseb), 

 vplačana akontacija ob prijavi je nepovratna, ne glede na razlog odpovedi - priporočamo 
zavarovanje rizika odpovedi v primeru bolezni (8€). 


