Oskarjeva klasična Grčija z ladjo, 6 dni
Hotel 3*, nočitev z zajtrkom/polpenzion
– zibka evropske kulture in civilizacije
– odlična hrana, sladko vino, opojna ouzo in metaxa
– starodavne ruševine antičnih visokih kultur

26.10.2019 do 31.10.2019
2 - Oskarjevo turistično potovanje
Odpotovali bomo v deželo, kjer se je vse, kar je tipičnega evropskega, začelo
… Omika, umetnost, filozofija, znanost, kultura, izjemna kulinarika, šege, navade in še kaj.
Vse to je usodno vplivalo na vse ostale kulture, najprej v Sredozemlju in kasneje drugod po
Evropi.
Začeli bomo z enim izmed vrhuncev Grčije – Meteoro , nato pa pot nadaljevali proti
mističnim Delfom in več tisoč let stari prestolnici Atenam.
Na Peloponez se bomo zapeljali čez Korintski prekop , tu pa nas čakajo sami presežki
Korint, Epidavrus, Mikene in Olimpija. Spretno se bomo sukali med antiko in prelepimi
plažami ter uživali ob mediteranski hrani. Potovanje bomo sklenili v Patrasu.
1. dan LJUBLJANA – ANCONA – IGOUMENITSA . Zbor potnikov v Ljubljani (Dolgi most)
in prevoz s postanki do pristanišča v Anconi, kjer se vkrcamo na grško hitro ladjo in se
nastanimo v štiriposteljnih notranjih kabinah. Cel dan bomo imeli na voljo za druženje in
uvodno spoznavanje Grčije, za počitek in uživanje v plovbi. (PT)
2. dan IGOUMENITSA – METEORA – KALAMBAKA . Jutranji prihod v Igoumenitso. Po
izkrcanju se odpeljemo proti Meteori, ob poti nas razgibana grška pokrajina preseneti s svojo
lepoto, ustavimo se blizu Ioanine in občudujemo jezero. Ob prihodu v Meteoro se nad nami
bohotijo visoki stolpi iz peščenjaka, ki se dvigajo v nebo in na katerih so grški pravoslavni
samostani. Do samostanov vodijo skrivnostni hodniki, kot nalašč za raziskovanje. V
samostanih se seznanimo z grško pravoslavno vero. V prostem času lahko obiščemo
delavnico ikon. Večerja in nočitev. (H, V)
3. dan KALAMBAKA – DELFI – ATENE . Zajtrk. Sledi vožnja čez gorske prelaze do
vznožja Parnasa. V Delfih obiščemo tradicionalno gledališče, gymnasium, akvadukt ter
kamnite mestne hiše. Navduši nas Apolonov tempelj svečenice Pitije. Slikovito pot med
jonskim morjem in Parnasom nadaljujemo v Atene, ki so središče umetnosti, učenosti,
filozofije ter glavno kulturno in predvsem živahno središče cele Grčije. Ogled Aten, vzpnemo

se na Akropolo. Namestitev v hotelu. Prost večer ali pa skupaj obiščemo pravi grški večer
(doplačilo). Nočitev. (H, Z)
4. dan ATENE – KORINT – EPIDAVRUS – TOLO . Zajtrk. Vožnja proti Korintu. Po želji se
sprehodimo čez most, ogledamo si tudi antično mesto. Zatem sledi ogled Epidaurusa. kjer
obiščemo največje in najbolje ohranjeno antično gledališče v Grčiji, ki je lahko sprejelo kar
15.000 obiskovalcev. Sledi vožnja do Tola, nastanitev in nočitev. (H, ZV)
5. dan TOLO – NAFPLION – MIKENE – PATRAS . Zajtrk. Odpeljemo se do bližnjega
Nafpliona, kjer imamo dovolj časa za lastno raziskovanje, nakup spominkov, uživanje. Sledi
vožnja do čudovitih Miken. Utrjeno gradišče sodi v vrh visoke kulture pred klasično grško
zgodovino. Presenečeni smo nad jaškastimi grobovi in kiklopskimi zidovi. Kretsko –
mikenska kultura je zametek visoke kulture, ki se je od tu širila po Evropi. Polni vtisov se z
vmesnim postankom odpeljemo do pristanišča v Patrasu, kjer se v popoldanskih urah
vkrcamo na ladjo. Prenočujemo v štiri posteljnih notranjih kabinah. (PT)
6. dan PATRAS – ANCONA – LJUBLJANA. Dan užitka na plovbi na ladji, obujamo
spomine na prelepo Grčijo in se družimo. V popoldanskih urah prispemo v Ancono in se z
avtobusom odpeljemo proti Ljubljani, kamor prispemo v poznih večernih urah.
Potovanje lahko poteka tudi v obratni smeri.
Cenovni podatki:
Cena potovanja
po razpisnem programu

Redna cena
489 EUR

Obvezna doplačila
Doplačilo za skupino v velikosti 35 - 39 oseb
Doplačilo za skupino v velikosti 30 - 34 oseb
Doplačila po želji
Doplačilo na kraju samem (priporočljive napitnine)
Odstopnina (4,56 %) od vrednosti aranžmaja -TRIGLAV **
Doplačilo za enoposteljno sobo
Grški večer (vključuje nočni ogled Aten, živo glasbo in ples; večerja
(pijača ni vključena))
Zdr. zav. Coris, do 8 dni, družinsko *
Zdr. zav. Coris, do 8 dni, posamično *

Aktualna cena
489 EUR

30,00 EUR
45,00 EUR

20,00 EUR
4,56 %
70,00 EUR
37,00 EUR
22,50 EUR
12,50 EUR

Popusti
Popust za otroke 2-12 let na dodatnem ležišču
Članski popust od redne cene aranžmaja
Popust za otroke 2-12 let na osnovnem ležišču

20,00 %
3,50 %
10,00 %

Cena (najmanj 40 udeležencev) vključuje: ladijski prevoz z namestitvijo v štiriposteljnih
notranjih kabinah, 3 nočitve v hotelih 3* z zajtrkom, 2 večerji, vse prevoze in zunanje oglede
s klimatiziranim avtobusom, slovensko vodenje in lokalni vodniki (kjer je potrebno), stroške
priprave in organizacije potovanja.
Vstopnine v ceno potovanja niso vštete in jih potnik po želji poravna na kraju samem.
Okvirni zneski vstopnin je 70 EUR, in vključujejo sledeče vstopnine: Akropola (20 EUR), dva
samostana v Meteori (vsak 3 EUR), arheološko najdišče v Delfih in muzej (12 EUR), Mikene
(12 EUR), Korint (8 EUR), gledališče v Epidavrusu (12 EUR). Vstopnine v večino arheoloških
najdišč v Grčiji so za otroke/dijake do 18. leta starosti brezplačne, samostani v Meteori so
brezplačni do 12. leta starosti.
DOKUMENTI: Slovenci lahko vstopimo v Grčijo s potnim listom ali osebno izkaznico.V
primeru, da nepolnoletna oseba potuje brez spremstva staršev, morajo starši predhodno
urediti soglasje za potovanje otroka v spremstvu druge polnoletne osebe, ki ga lahko uredijo
na upravni enoti ali na grškem veleposlaništvu (Trnovski pristan 14,1000 Ljubljana).
ZDRAVJE: obveznih cepljenj za to potovanje ni.
OBVEZNI DOKUMENTI: Slovenski državljani lahko v vse države članice EU vstopamo z
veljavno osebno izkaznico ali seveda z veljavnim potnim listom. Priporočamo, da ločeno
shranite fotokopijo dokumenta.
ZDRAVJE: Obveznih cepljenj ni.
VREME: Grčija je odlična destinacija za vse, ki imajo radi sonce, saj več kot dve tretjini leta
dežela uživa jasno, sončno vreme. Večina Grčije ima sredozemsko podnebje z blagimi,
deževnimi in vlažnimi zimami, ko se temperatura redko spusti pod 10°C ter vročimi, suhimi
poletji, ko vročino delno blažijo vetrovi maltemi. Povprečne letne temperature so okrog 17°C.
Več informacij na http://www.wunderground.com/.
HRANA IN PIJAČA: Grška kuhinja je preprosta, a bogata in okusna, z veliko zelenjave,
pridelane na naraven način, ter zeliščnih začimb, poznane po močnih vonjavah in zdravilnih
lastnostih. Hrana je običajno pripravljena z olivnim oljem – grško naj bi bilo najboljše na
svetu.
Uživanje ob obroku skupaj z družino in prijatelji je del grške življenjske filozofije, zato Grki

močno cenijo kuharsko znanje in veščine. Običajno Grki jedo pozno, še posebej poleti; glavni
obrok dneva, ki je hkrati tudi priložnost za prijateljsko srečanje, je večerja, ki jo strežejo med
deseto in enajsto uro zvečer.
Meze so prigrizki, nabor majhnih jedi (npr. tzatziki, ocvrta zelenjava, grška solata, fižolov
pire, polnjeni bučkini cvetovi …), ki so postrežene kot predjed ali pa pri pitju vina in ostalih
pijač. Po prigrizkih pred glavno jedjo običajno sledi juha – najbolj značilni sta fakes, juha iz
leče, postrežena s kisom in olivami, ter fasolada, fižolova juha. Od mesa uživajo največ
jagnjetine in ovčetine; pogosta je tudi svinjina, medtem ko je govedina redka (moussaka –
jagnjetina, jajčevci in krompir, souvlaki – kocke mesa na žaru, postreženo na nabodalu,
keftedes – mesne kroglice s krušnimi drobtinami, loukanika – klobasice na žaru, …). Meso je
vedno odišavljeno z domačimi začimbami. Pomembne so tudi ribje jedi in morski sadeži.
Kruh se je pri vsakem obroku. Tradicionalno se jedi postavi na sredo mize, da lahko gostje
izbirajo po lastnem okusu. Po obroku se Grki pogosto posladkajo kar s svežim sezonskim
sadjem; drugače pa med tipične grške sladice sodijo amygdalotá (priboljški iz mandljev ter
sladkorja), loukoumades (pražene sladice, prelite z medom ali sladkim sirupom), baklava in
halva, ter gost, kremast jogurt s (timijanovim) medom.
Med pijačami sta najbolj prepoznavna ouzo (močna alkoholna pijača z janežem) in mastika
(sladek vinjak s 40 % alkohola). Popijejo tudi veliko grške kave, ki je enaka turški, a tega ni
pametno povedati na glas.
Grška voda je načeloma pitna, le na otokih zna kvaliteta vode variirati – nekje je voda zelo
slana in slabega okusa, medtem ko je na drugem otoku čisto dobrega okusa.
VARNOST: Varna dežela. Pozorni moramo biti na osebno lastnino. Dragocene predmete
(denar, kreditne kartice, potni list in druge vrednosti) imejte vedno pri sebi ali jih shranite v
hotelski sef. Agencija Oskar ne odgovarja za njihovo morebitno izgubo. Za vse ostale
podatke pa vam bo na voljo vaš vodnik.
OBLEKA: Ni posebnosti pri oblačilih. Kakšen dodaten kos toplih oblačil ne bo odveč, ne
glede na letni čas. Priporočamo vam, da imate pri sebi vedno tudi vodoodporno vetrovko in
dežnik za morebitne plohe. Pri obutvi vam priporočamo udobne čevlje, v katerih lahko dobro
hodite, poleti morda odprte čevlje za toplejše dni.
LOKALNA VALUTA: Euro.
KREDITNE KARTICE, BANKOMATI: Uporaba kreditnih kartic je v Grčiji zelo razširjena; z
običajnimi karticami (npr. MasterCard in Visa) je moč plačevati v številnih hotelih,
restavracijah, trgovinah ter na skoraj vseh bencinskih črpalkah. V številnih trgovinah in
storitvenih obratih lahko plačujete tudi s plačilno kartico Maestro in kodo za bankomat. Denar
lahko dvignete tudi na bankomatih z različnimi provizijami (glede na kartico). V vsakem
primeru vam priporočamo nekaj gotovine za vsak slučaj!

PLANIRANI STROŠKI: Za tekočo potrošnjo (hrana, pijača, manjši nakupi) se predvideva
poraba od 25 do 35 EUR na dan. V gornji znesek niso vštete priporočljive napitnine in
doplačila.
KOMUNIKACIJA, TELEFON, INTERNET: Klicna številka iz Grčije v Slovenijo je 00 386 +
območna št. (brez 0) + klicana številka.
Klicna številka iz Slovenije v Grčijo je +30 + območna št. (brez 0) + klicana številka.
Pokritje vašega mobilnega omrežja preverite pri vašem operaterju. Telefoni in internet so na
voljo povsod.
ELEKTRIČNA NAPETOST: Napetost je 230 V; uporabljajo takšne vtičnice kot v Sloveniji.

SPLOŠNI PODATKI O DEŽELI
Velikost: 131.957 km2Prebivalstvo: cca. 11 milijonovGlavno mesto: AteneJezik:
grškiVera: pravoslavci 98 %, ostalo 2 %Ureditev: parlamentarna republika devetih dežel,
razdeljena na 13 upravnih regij; predsednik države: Karolos PapouliasLokalni čas: GMT
+2Priporočamo: knjige, zemljevidi, vodiči …
Minimalno število potnikov za realizacijo potovanja: 30
PRIPRAVA POTOVANJA: 09.10.2017
Splošni pogoji poslovanja Agencije Oskar so sestavni del programov in so kot posebna
tiskana priloga na voljo na vseh prodajnih mestih Agencije Oskar. Z vplačilom akontacije
potnik potrdi, da jih v celoti sprejema.
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, večposteljne 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 našim. V
primerih, ko v državi potovanja ni predpisane kategorizacije namestitev, je ocena kategorije
v programu potovanja narejena na podlagi ocene lokalnih partnerjev.
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