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Predstavljamo vam naš najnovejši katalog potovanj in izletov za šolske skupine. V njem smo zbrali naše najboljše ponudbe. 
Večino programov že več let uspešno organiziramo in izvajamo. 
Upamo, da boste v katalogu našli tudi nekaj, kar bo vzbudilo vašo pozornost. Za vas se bomo potrudili, da v najkrajšem 
možnem času pripravimo program po vaših željah in cenovno ugodno ponudbo. 

Upoštevali bomo vaše želje glede programov, kategorije hotelov, števila vključenih obrokov, časovnega poteka in vrste 
avtobusov. Odhode za izlete in potovanja lahko organiziramo iz vse Slovenije. 

Veseli bomo, če nas kontaktirate po telefonu ali elektronski pošti:   tel: 00386 30 680 234
                               e-mail: info@goholidays.si
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EKSKURZIJE PO EVROPSKIH MESTIH

ZAKLJUČNI IZLETI 

IZLETI V ZABAVIŠČNE PARKE

TEMATSKE EKSKURZIJE PO SLOVENIJI

PREDLOGI POTOVANJ IN IZLETOV ZA ŠOLSKE SKUPINE

•   Cene so izračunane za okvirno 45 oseb, za manjše skupine se določi cena glede na število udeležencev.
•   Ceno vam izračunamo na podlagi želje zaključene skupine in je odvisna od končnega števila udeležencev. Končna cena se 
     določi glede na cenike, ki so objavljeni v katalogu.  
•   Cene za ekskurzije po evropskih mestih ter izlete v zabaviščne parke so izračunane za odhode iz Ljubljane ali okolice. 
     Za natančno ceno iz drugih odhodnih mest nas kontakitrajte. 
•   Za izlete in potovanja zagotavljamo vodnike in spremljevalce z ustreznimi licencami ter turistične avtobuse.  
•   Vreme ne more biti razlog za odpoved potovanja, razen, ko to odsvetujejo slovenske oblasti ali oblasti končne destinacije.
•   Vse cene so objavljene v EUR. 
•   Splošne pogoje za odpoved potovanj lahko najdete v spletni strani www.goholidays.si.
•   Na poti potrebujete veljaven osebni dokument. Osebna izkaznica je dovolj, če ni drugače navedeno. 
•   Cene in ponudbe v katalogu so veljavne do 31.12.2019.
•   Učitelji, profesorji, spremljevalci: eno brezplačno mesto na 15 plačanih oseb.
•   Učitelji, profesorji, spremljevalci bivajo v dvoposteljnih sobah.
•   Pridržujemo si pravico za spremembe plana potovanja zaradi same organizacije in rezervacij vodenih ogledov.
•   V primeru, da je skupina premajhna za samostojen izlet, se lahko potrudimo po naših prodajnih kanalih poiskati še skupine z             
     enakimi željami, ki se lahko pridružijo vaši skupini.    

SPLOŠNE NAVEDBE: 



MADŽARSKA
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BUDIMPEŠTA & 
BRATISLAVA 2 DNI
Priporočen čas potovanja:  
februar – december

Program: 
1 dan: Trg Herojev, Mestni park in Vajda 
Hunyadijev dvorec, Opera, Parlament, 
Štefanova cerkev, Grajski grič, vožnja z ladjico 
in bregovi Donave, legenda o Matiji Korvinu. 

2. dan: grajski grič in Bratislavski grad, 
spomenik Slavin, ogled mestnega jedra, 
Mozartova palača in Academia Istropolitana, 
Martinova katedrala, stolp Ufo in nabrežja 
Donave. 

Cena vključuje:
• Prevoz po programu iz Ljubljane in okolice
• 1 x namestitev z zajtrkom v hotelu 2/3* v 
večposteljnih sobah s TWC
• Večerja v hotelu
• 1 urna panoramska vožnja z ladjico
• Vodenje, organizacija in DDV
• Osnovno nezgodno zavarovanje

Cena od 85,9 EUR.

Dodatne možnosti:
• Ogled delavnice keramike od 3 eur 
• Vzpon na stolp Ufo of 4 eur
• Obisk gradu Devin od 5 eur
• Kosilo od 10 eur

BUDIMPEŠTA 1 DAN
Priporočen čas potovanja: 
marec – oktober

Program: 
Obiskali bomo Trg Herojev, Mestni park in 
videli Vajda Hunyadijev dvorec. Mimo 
čudovite opere se bomo po Andraševi aveniji 
odpeljali proti centru mesta. Sledi peš ogled 
centra, kjer domujeta mogočni madžarski 
parlament ter slavna katedrala - Štefanova 
cerkev. Pogled na Grajski grič in Citaledlo, 
vožnja z ladjico in bregovi Donave pustijo 
pečat vsakemu obiskovalcu. Madžarska ima 
tudi zelo zanimivo zgodovino in še vedno žive 
legende o Matiji Korvinu - Kralju Matjažu. 
 
Cena vključuje:
• Prevoz po programu iz Ljubljane in okolice
• Panoramska vožnja z ladjico po Donavi
• Vodenje, organizacija in DDV
• Osnovno nezgodno zavarovanje

Cena od 37,9 EUR.

Dodatne možnosti:
• Obisk ZOO od 6 eur
• Obisk Tropicariuma od 5 eur
• Kosilo od 10 eur

BUDIMPEŠTA 2 DNI
Z BLATNIM JEZEROM
Priporočen čas potovanja: 
marec – oktober

Program: 
1 dan: Trg Herojev in ogled mestnega centra, 
vožnja z ladjico pod mostovi Donave, Židovska 
četrt in sinagoga.

2. dan: Grajski grič, Matijeva cerkev in Ribiška 
trdnjava, Predsedniška palača in Grajska 
palača, Citadella, Madžarsko morje – Blatno 
jezero in vasica Tihany. 

Cena vključuje:
• Prevoz po programu
• 1 x namestitev z zajtrkom v hotelu 2/3* v 
večposteljnih sobah s TWC
• Panoramska vožnja z ladjico po Donavi
• Večerja v hotelu
• Vstopnina v eno izmed sinagog
• Vodenje, organizacija in DDV
• Osnovno nezgodno zavarovanje

Cena od 79,9 EUR.

Dodatne možnosti:
• Obisk živalskega vrta od 6 eur
• Kosilo od 10 eur
• Tropicarium od 5 eur    
• Konjski šov od 12 eur. 
• Ogled dvorca Festetics od 6 eur

 EKSKURZIJE PO EVROPSKIH MESTIH
CILJI IZLETOV: 
- Dijak  spozna mesta, njihove znamenitosti in posebnosti, 
- spozna turistično izjemno obiskane destinacije,
- dijak že pridobljeno znanje z ogledom določenih naravnih in kulturnih znamenitosti utrdi ali pa si pridobi novo znanje. 

TEMATSKI POUDARKI:
- Spoznavanje kulturno-zgodovinskih, družbenih in geografskih značilnosti izbrane destinacije in države,
- podrobno spoznavanje obiskane destinacije in njenih znamenitosti.

Vse programe se lahko prilagodi, uskladi ali dopolni po vaših željah in potrebah (razstave, galerije, muzeji, kulturne prireditve in 
različni dogodki). Cene za ekskurzije po evropskih mestih so izračunane za odhode iz Ljubljane ali okolice. Za natančno ceno iz 
drugih odhodnih mest nas kontakitrajte. 



AVSTRIJA

GRADEC 1 DAN 
Priporočen čas potovanja:
januar – december

Program: 
Ogled zgodovinskega mestnega jedra, ki je 
na seznamu svetovne kulturne dediščine Un-
eco. Palača Habsburžanov in deželni dvorec 
ter najstarejša pekarna. Številne galerije in 
muzeji, ki jih lahko obiščemo v prostem času. 

Cena vključuje:
• Prevoz po programu
• Vodenje, organizacija in DDV
• Osnovno nezgodno zavarovanje

Cena od 21,9 EUR. 

Dodatne možnosti:

• Obisk čokoladnice Zotter od 17 eur

SALZBURG 1 DAN
Priporočen čas potovanja:
april – oktober

Program: 
Ogled slikovitega starega mestnega jedra, 
ki je rojstni kraj skladatelja W.A.Mozarta. 
Mozartove krogljice in njihova zgodovina.
Obisk Hangar-ja 7 in ogled razstave aviacije, 
dirkalnikov ter obisk slavnega Rudnika soli. 

Cena vključuje:
• Prevoz po programu
• Obisk Hangarja 7 z razstavo 
• Obisk Rudnika soli
• Vodenje, organizacija in DDV
• Osnovno nezgodno zavarovanje

Cena od 39,9 EUR.

Dodatne možnosti:
• Obisk Mozartove rojstne hiše od 3 eur
• Kosilo od 10 eur
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DUNAJ 1 DAN
Priporočen čas potovanja:
marec – december

Program: 
Slavni Dunajski Ring in njegova arhitektura: 
opera, cesarski Hofburg, muzeji, Parlament z 
veličastnim kipom Atene, Mestna hiša, Borza, 
Urania… 
Ogled centra mesta: trg Marije Terezije, 
Zimska rezidenca Habsburžanov - Hofburg, 
cesarska grobnica, Ljudski park, Graben, 
katedrala Sv. Štefana, Schönbrunnski vrtovi in 
slavna Glorietta.

Cena vključuje:
• Prevoz po programu
• Vodenje, organizacija in DDV
• Osnovno nezgodno zavarovanje

Cena od 31,9 EUR.

Dodatne možnosti:
• Obisk muzeja Madame Tussauds od 17 eur
• Ogled letne rezidence Schönbrunn 
od 7,2 eur
• Obisk ZOO od 15 eur
• Kosilo od 12 eur

DUNAJ 2 DNI
Priporočen čas potovanja: 
januar – december

Program: 
1. dan: Ogled glavne mestne avenije – 
znamenitega dunajskega Ringa. Zimski dvorec 
Hofburg, trg Marije Terezije ter ogled centra 
mesta in njegovih znamenitosti. 

2. dan: Letna rezidenca Schönbrunn, vrtovi, 
Glorietta ter obisk Hundertwasser-jeve četrti.

Cena vključuje:
• Prevoz po programu
• 1 x nočitev z zajtrkom v hotelu 2/3* v 
večposteljnih sobah
• Vstopnina v Schönbrunn
• 1 x večerja
• Vodenje, organizacija in DDV
• Osnovno nezgodno zavarovanje

Cena od 89,9 EUR.

Dodatne možnosti:
• Obisk ZOO 15 eur
• Obisk muzeja Madame Tussauds od 8 eur
• Kosilo od 10 eur
• Donauturm od 3,6 eur

DUNAJ & BRATISLAVA  
2 DNI
Priporočen čas potovanja:
januar – december

Program: 
1. in 2. dan: Cesarsko mesto Dunaj in slavni 
Ringstrasse. Srednjeveške ulice mestnega 
jedra in njegove znamenitosti ter čudoviti 
vrtovi Schönbrunna.
Slikoviti Bratislavski korzo in Bratislavski grad, 
grad Devin na sotočju rek Donave in Morave 
ter futuristični stolp Ufo nad Donavo.

Cena vključuje:
• Prevoz po programu
• 1 x nočitev z zajtrkom v hotelu 3* v 
večposteljnih sobah
• 1 x večerja v hotelu
• Voden ogled gradu Devin 
• Vstopnina na stolp Ufo
• Ogled letne rezidence Schönbrunn, 
   Imperialtour 
• Vodenje, organizacija in DDV
• Osnovno nezgodno zavarovanje

Cena od 79,9 EUR.

Dodatne možnosti:
• Obisk ZOO 15 eur
• Kosilo od 10 eur
• Obisk Muzeja Madame Tussauds od 8 eur

AVSTRIJSKA KOROŠKA 
& MINIMUNDUS 1 DAN
Priporočen čas potovanja:
april – september

Program: 
Gosposvetsko polje. Zibelka Slovenstva. 
Knežji kamen in vojvodski prestol. 
Minimundus. 
Vrbsko jezero in deželna prestolnica Celovec.

Cena vključuje:
• Prevoz po programu
• Vstopnina v Minimundus
• Ogled knežjega kamna
• Vodenje, organizacija in DDV
• Osnovno nezgodno zavarovanje

Cena od 21,9 EUR. 

Dodatne možnosti:
* Obisk Planetarija od 5 eur
* Obisk gradu Velika Ostravica od 7 eur
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FIRENCE IN  
BISERI TOSKANE  2 DNI
Priporočen čas potovanja: 
februar – november

Program: 
1. dan: Obisk čudovitih Firenc in ogled glavnih 
znamenitosti mesta: Piazzale Michelangelo, 
katedrala, krstilnica, cerkev sv. Križa, 
Dantejeva rojstna hiša, Ponte Vecchio, 
Gallerie Degli Uffizi ...

2. dan: Vožnja po idilični pokrajini vse do 
slikovitega mesta Siene, ki je na seznamu 
svetovne kulturne dediščine Uneco. Ogled 
Piazza del Campo in Palazzo Pubblico, ki je 
občudovanja vreden dosežek gotike. 
Obiščemo še rojstno vas Leonarda da Vinci-ja 
in muzej Leonardino.

Cena vključuje:
• Prevoz po programu
• 1 x namestitev z zajtrkom v hotelu 2/3* 
v večposteljnih sobah
• 1 x večerja
• Vstopnina v Leonardiano muzej
• Vodenje, organizacija in DDV
• Osnovno nezgodno zavarovanje

Cena od 99 EUR.

Dodatne možnosti:
• Obisk oljarne od 9 eur

ITALIJA

BENETKE IN BENEŠKA 
LAGUNA 1 DAN
Priporočen čas potovanja:
januar – december

Program: 
Prevoz z ladjico do bližine centra mesta. Ogled 
glavnih znamenitosti – Most vzdihljajev, trg sv. 
Marka, Doževa palača in bazilika, urni stolp, 
prokuracije, sprehod do mostu Rialto, ogled 
tržnice na vodi. Spoznavanje znanih beneških 
posebnosti: gondole in gondoljeri, beneških 
maske, Marko Polo in Casanova, Beneška 
republika in njena mogočnost.

Možnost popoldanskega izleta na otočke 
Burano, kjer obiščemo steklarno; in Murano, ki 
je znan po čipkarstu in barvnih fasadah. 

Cena vključuje:
• Prevoz po programu
• Prevoz z ladjico na relaciji Punta Sabbione – 
trg sv. Marka
• Vodenje, organizacija in DDV
• Osnovno nezgodno zavarovanje

Cena od 37,9 EUR.

Dodatne možnosti:
• Izlet po Beneški laguni z ladjico z 
obiskoma otokov Murano in Burano ter 
ogledom steklarske delavnice od 12 eur

BENETKE & VERONA 
2 DNI
Priporočen čas potovanja:
februar – oktober

Program: 
1. dan: Pripeljali se bomo do Punta Sabbioni 
in nadaljevali pot z ladjico vse do neposredne 
bližine trga Sv. Marka. Ogled glavnih 
znamenitosti mesta in spoznavanje beneških 
posebnosti. Popoldan je možnost obiska 
otokov Murano in Burano.  

2. dan: Ogled mesta Romea in Julije, kjer stoji 
slavna rimska Arena di Verona, znameniti trg 
Bra ter Julijina hiša.

Cena vključuje:
• Prevoz po programu
• 1 x namestitev z zajtrkom v hotelu 2/3* 
v večposteljnih sobah
• Ladijski prevoz na relaciji Punta Sabbione – 
Benetke – Punta Sabbione
• Vodenje, organizacija in DDV
• Osnovno nezgodno zavarovanje

Cena od 69,9 EUR.

Dodatne možnosti:
• Večerja v hotelu od 12 eur
• Vstopnica v Veronsko Areno – cca. 10 eur
• Izlet v beneško laguno z obiskom otokov 
Murano in Burano ter obiskom steklarne od 
12 eur
• Obisk Safari parka v Veroni od 12 eur
• Obisk Shopping centra Tiara – brezplačno      



BEOGRAD 2 DNI 
Priporočen čas potovanja: 
marec – oktober

Program:  
1. dan: Avtobusni ogled Novega Beograda s 
Sava centrom, Dedinje, kjer stoji Hiša cvetja 
(notranji ogled), slavni stadion Crvene Zvezde 
Marakano, zgradbo TV PINK, hram Svetega 
Save, nekdanjo zvezno skupščino, Kalemegdan 
z beograjsko trdnjavo, od koder je čudovit raz-
gled na sotočje Save in Donave. Sledi sprehod 
po Knez–Mihajlovi ulici mimo Saborne cerkve 
in konaka kneginje Ljubice do trga Republike. 

2. dan: Vožnja na Avalo in obisk stolpa 
Avala ter ogled Meštrovićevega spomenika 
neznanemu junaku iz prve svetovne vojne. 
Spomenik je narejen v obliki mavzoleja z 
osmimi kariatidami, ki uprizarjajo ženske v 
nošah vseh nekdanjih jugoslovanskih narodov. 
Popoldan se bomo po avtocesti odpravili skozi 
Slavonijo, mimo Zagreba proti Sloveniji.

Cena vključuje: 
• Prevoz po programu
• 1 x namestitev z zajtrkom v hotelu 2/3* v 
večposteljnih sobah
• Vstopnina na stolp Avala
• Večerja v hotelu
• Vodenje, organizacija in DDV
• Osnovno nezgodno zavarovanje

Cena od 79,9 EUR.

Dodatne možnosti:
• Kosilo od 10 eur

ZAGREB 1 DAN
Priporočen čas potovanja: 
marec – december

Program: 
Ogled glavnih znamenitosti spodnjega in 
gornjega mesta. Sledi sprehod po najdaljši 
zagrebški ulici Ilici do znamenitega trga Bana 
Jelačića. Pot nas bo vodila do Markovega trga 
in cerkve Sv. Marka, simbol Zagreba ter dalje 
do Banskih dvorov, kjer ima danes svoje 
prostore hrvaška vlada. V predelu Kaptol si 
bomo ogledali Kamena vrata in mestno 
katedralo, ki velja za neogotsko lepotico. 

Zagreb je znan tudi po svojem tramvaju, eni 
najkrajših vzpenjač na svetu, kremšniti in 
Kraševih čokoladicah. 

V popoldanskem času se bomo odpravili proti 
predelu mesta Maksimir, kjer se nahaja 
živalski vrt v Zagrebu. Star je že več kot 
devetdeset let, v njem pa domuje približno 
2000 živali s skoraj vseh celin sveta. 

Cena vključuje:
• Prevoz po programu
• Vožnja s tramvajem
• Obisk ZOO
• Vodenje, organizacija in DDV
• Osnovno nezgodno zavarovanje

Cena od 19,9 EUR.

Dodatne možnosti:
• Degustacija Kraševih slaščic od 4,5 eur

BALKAN
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SARAJEVO, JAJCE IN 
BANJA LUKA 2 DNI
Priporočen čas potovanja: 
marec – november

Program: 
1. dan: Ogled starodavne Baščaršije, Begove 
džamije, sinagoge in drugih znamenitosti v 
mestnem jedru. Sprehod mimo številnih ka-
varn saraya Morića Hana, Bezistana in naprej 
po Ferhadiji do Večnega ognja. Popoldan sledi 
obisk stolpa Avaz - najvišje stavbe na Balkanu.

2. dan: Po aleji ostrostrelcev se bomo 
odpravili proti Ilidži in obiskali znani sarajevski 
tunel, ki je bil celo medvojno obdobje edina 
povezava mesta z zaledjem. Sledi obisk mesta 
Jajce, ki je znano po svojih slapovih in 
arhitekturi ter dejstvu, da je bil tam sprejet 
sklep o ustanovitvi SFRJ. 
Ogled Banja Luke - prestolnice republike 
Srpske - in njenih mestnih znamenitosti.

Cena vključuje: 
• Prevoz po programu
• 1 x namestitev z zajtrkom v hotelu 2/3* v 
večposteljnih sobah s TWC
• Večerja v hotelu
• Ogled sarajevskega ´Tunela rešitve´
• Lokalni vodniki v Sarajevu in Banja Luki
• Vzpon na stolp Avaz
• Vodenje, organizacija in DDV
• Osnovno nezgodno zavarovanje

Cena od 85,9 EUR.

Dodatne možnosti:
• Vstopnina na slapove v Jajcu od 2 eur

SRBIJABOSNA IN HERCEGOVINAHRVAŠKA



JUŽNA ČEŠKA 2 DNI
Priporočen čas potovanja: 
april – oktober

Program: 
1. dan: Skozi slikovito dolino reke Vltave, 
mimo pomembnega gradu Rožmberk, bomo 
prišli v eno najlepših srednjeveških mest - 
Češki Krumlov. Unescovo mesto, ki so mu 
gospodovale pomembne evropske rodbine, 
slovi po številnih muzejih in panoramskih 
razgledih. Sledi obisk deželne prestolnice 
Češke Budejovice s pivovarno Budvar in ogled 
pisanega mestnega jedra. 

2. dan: Odpravili se bomo proti mestecu 
Hluboka, kjer stoji najbolj romantični grad na 
Češkem. Pot bomo nadaljevali do še enega 
unescovega mesteca - Telč, ki je znan po 
odlično ohranjenem srednjeveškem glavnem 
trgu obdanem z ribniki, renesančnih palačah s 
pisanimi fasadami ter mestni zgodovini.

Cena vključuje: 
• Prevoz po programu
• 1 x namestitev z zajtrkom v hotelu 2/3* v 
večposteljnih sobah s TWC
• Ogled gradu Hluboka
• 1 x večerja v hotelu
• Voden ogled pivovarne 
• Vodenje, organizacija in DDV
• Osnovno nezgodno zavarovanje

Cena od 109 EUR.

Dodatne možnosti:
• Voden ogled drugega največjega gradu na 
Češkem v Češkem Krumlovu od 7 eur
• Voden ogled romantičnega gradu 
Rožmberk od 6 eur
• Ogled mesta Jindrichov Hradec-brezplačno
• Kosilo od 10 eur

KRAKOV & 
AUSCHWITZ 3 DNI
Priporočen čas potovanja februar:
februar – december

Program: 
1. in 2. dan: Ogled pisanega centra stare poljske 
prestolnice - bisera srednje Evrope, ki se ponaša 
s številnimi zgodovinskimi stavbami. Mesto je 
znano tudi po jantarjevi poti, ki je nekdaj vodila 
skozi, Univerzi na kateri je študiral Nikolaj 
Kopernik, ulicah na katerih so snemali slavni 
film Schindlerjev seznam, Dami s Hermelinom še 
bolj znanega Leonarda da Vinci-ja... 
Ogled gradu Wawel nad romantično Wislo. 

3. dan: Obiskali bomo Muzej koncentracijskega 
taborišča Auschwitz - Birkenau. 

Cena vključuje:
• Prevoz po programu
• 2 x namestitev z zajtrkom v hotelu 2/3* v 
večposteljnih sobah s TWC
• 2 x večerja
• Vstopnina in lokalno vodenje v Auschwitz – 
Birkenau
• Vstopnina in lokalno vodenje na grad Wawel 
(katedrala, Sigmundov zvon in grobnice)
• Vodenje, organizacija in DDV
• Osnovno nezgodno zavarovanje

Cena od 139 EUR.

Dodatne možnosti:
• Izlet v rudnik soli Wielicka od 30 eur
• Tradicionalna poljska večerja z živo glasbo 
od 20 eur
• Tradicionalna židovska večerja z živo glasbo 
od 23 eur
• Vstopnina v sinagogo in na židovsko 
pokopališče od 3 eur
• Obisk muzeja: Schindlerjeva tovarna od 5 eur
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ZLATA PRAGA 2 DNI
Priporočen čas potovanja februar:
februar – december

Program: 
1. dan: Praga je mesto zvonikov in mostov. 
Sprehodili se bomo po starem delu mesta in 
si ogledali Vaclavov trg, Staromestni trg z 
znamenito Astronomsko uro, spomenik Janu 
Husu in legendarno Tynsko cerkev ter najlepši 
mostu na svetu - Karlov most s kipom Jana 
Nepomuka. Popoldan se bomo zapeljali po 
predelu mesta Vinohrady, kjer stoji slavna 
plečnikova cerkev Srca Jezusovega.

2. dan: Ogled Praškega grad oz. Hradčanov, 
ki velja za največjega na svetu, svoj pečat pa 
je tam pustil tudi naš arhitekt Jože Plečnik.  
Vstopili bomo tudi v osrednjo češko cerkev 
sv. Vida, ki je prava gotska mojstrovina in se 
podali v pravljični svet Zlate uličke – kjer je 
nekaj časa ustvarjal tudi veliki pisatelj Franz 
Kafka. Če bo letni čas dopustil, bomo pokukali 
tudi na Plečnikov vrt in Kraljevske vrtove.

Cena vključuje:
• Prevoz po programu
• 1 x namestitev z zajtrkom v hotelu 2/3* v 
večposteljnih sobah
• 1 x večerja v hotelu
• Vstopnina na grad Hradčani
• Vodenje, organizacija in DDV
• Osnovno nezgodno zavarovanje

Cena od 79,9 EUR.

Dodatne možnosti:
• Kosilo od 10 eur
• Panoramska vožnja z ladjico od 5 eur

ČEŠKA POLJSKA



TEMATSKE EKSKURZIJE PO SLOVENIJI

PREKMURJE 1
Progam vključuje: 
• Otok Ljubezni: mlin na Muri, vožnja z 
   brodom, muzej büjraštva 
• Obisk domače oljarne
• Predstavitev lončarske obrti
• Ogled Plečnikove cerkve
• Obisk Bukovniškega jezera z izvirom sv. 
   Vida in energijskega parka

Cena 9,9 EUR.

PREKMURJE 2
Progam vključuje: 
• Ogled gradu na Goričkem
• Vulkanija
• Prikaz lončarstva
• Murska Sobota: voden ogled mesta

Cena 15,9 EUR.

Ostale možnosti: 
• Kosilo
• Lendavski razgledni stolp 
• Ogled domačije Miška Kranjca v Evropski
   vasi štorkelj Velika Polana
• Ogled slatinskih vrelcev v Radencih... 
• Babičev mlin na Muri

DODATNI IZLETI V PREKMURJE IN DELAVNICE
Za vas imamo pripravljene programe večih izletov v Prekmurje, ki so tudi ena naših posebnosti.  
Vabimo vas, da si vse podrobne opise programov v Prekmurju ogledate na naši dodatni 
spletni strani GoPrekmurje : http://www.goprekmurje.si/slo/izleti/. 

GORENJSKA
Progam vključuje:  
• Radovljica: voden ogled starega 
   mestnega jedra           
• Muzej Lectarstva 
• Prešernova rojsta hiša v Vrbi
• Planšarski muzej 
• Bohinjsko jezero sprehod in postanek

Cena 9,9 EUR.

Ostale možnosti: 
• Kosilo
• Oplenova hiša  
• Kovaški muzej Kropa
• Blejski grad 
• Finžgarjeva roj. hiša v Doslovčah
• Mestni muzej Radovljica 
• Čebelarski muzej Radovljica 
• Galerija Šivčeva hiša 
• Čopova roj. hiša v Žirovnici

PRIMORSKA
Progam vključuje: 
• Koper: voden ogled mesta 
• Piran: voden ogled mesta in sprehod
• Akvarij

Cena 7,9 EUR.

Ostale možnosti: 
• Kosilo
• Hrastovlje 
• Sprehod iz Strunjana čez soline skozi tunel v 
   Portorož
• Pomorski muzej v Piranu z vodenjem
• Sečoveljske soline
• Škocjanske Jame; krajša tura ali daljša tura
• Predjamski grad  
• Ogled muzejev v Kopru
• Pomorski muzej v Piranu z vodenjem 

DOLENJSKA
Progam vključuje: 
• Novo Mesto: voden ogled mesta
• Naravni in kulturni spomenik Luknja
• Muljava Jurčičeva domačija

Cena 7,9 EUR.

Ostale možnosti: 
• Kosilo 
• Dolenjski muzej Novo Mesto 
• Grad Struga (zraven Otočca) 
• Grad Otočec - sprehod po parku
• Samostan Stična
• Jakčev dom (Božidar Jakec) z vodenjem

Za vas smo pripravili predloge poučnih izletov v različne pokrajine Slovenije. 
- Ekskurzije oblikujemo tudi po vaših željah in zahtevah. 
- Različne aktivnosti se lahko izpustijo ali pa dodajo, naše predloge smo napisali pod ostale možnosti. 
- Vse cene tematskih ekskurzij po Sloveniji že vključujejo vodenje, organizacijo in DDV ter osnovno nezgodno zavarovanje. 
- Cene so napisane za eno osebo in so izračunane za 45 udeležencev. 
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IME PROGRAMA nad 40 OSEB 30 - 39 OSEB 20 - 29 OSEB
Žitna polja Prekmurja 13,00 € 15,00 € 17,00 €

Lendava z okolico 15,00 € 17,00 € 19,00 €

Strici so mi povedali 17,00 € 19,00 € 23,00 €

Spoznajmo naravo Goričkega 17,00 € 19,00 € 25,00 €

V Prekmurje in Prlekijo 19,00 € 21,00 € 23,00 €

Rokodelski dan v Prekmurju (delavnica) 19,00 € 21,00 € 25,00 €

Arheološki dan v Prekmurju (delavnica) 20,00 € 21,00 € 23,00 €

Etno dan v Prekmurju (delavnica) 21,00 € 23,00 € 27,00 €

Folklorni dan v Prekmurju (delavnica) 23,00 € 25,00 € 29,00 €

Zeliščni dan v Prekmurju (delavnica) 23,00 € 25,00 € 29,00 €

Medeni dan  v Prekmurju (delavnica) 23,00 € 25,00 € 29,00 €
*Cenik objavljenih izletov v tabeli ne vključuje prevoznih stroškov. 

Avtobusni prevoz: cene izletov so preračunane brez avtobusnega prevoza, saj imajo nekatere šole z avtobusnimi prevozniki že 
sklenjene dogovore, ki lahko znižajo stroške samega izleta. Lahko pa vam pošljemo še naše ponudbe za prevoze iz različnih krajev 
Slovenije. 
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ZAKLJUČNI IZLETI ZA OSNOVNE ŠOLE
Nič ni lepšega kot dober zaključni izlet za zaključek šolanja! V nadaljevanju so opisane različne slovenske pokrajine, vsaka pa ima 
še veliko možnosti raznovrstnih aktivnosti. Izbrali smo najbolj zanimive, ki se jih da združiti tudi z vašimi željami in predlogi.

Splošne informacije: 
- Minimalno število udeležencev za izvedbo izleta je 20 učencev. Pridržujemo si pravico do spremembe vrstnega reda aktivnosti   
  kot tudi cene, v primeru, da se le-ta pri posameznem izvajalcu spremeni oz. da se na izlet prijavi manj kot 20 učencev. 
- Cene pri vseh programih vključujejo naštete aktivnosti, vodenje, organizacijo in DDV ter osnovno nezgodno zavarovanje. 
- Cene izletov so preračunane brez avtobusnega prevoza, lahko pa vam pošljemo ponudbe za prevoze iz različnih krajev Slovenije. 

PREKMURJE 1  
• Rafting na Muri 
• Kosilo 
• Bowling 
• Prosti čas za sladoled v Murski Soboti

Cena 37,9 EUR.

PREKMURJE 2
• Kopanje v Termah 3000 s kosilom 
• Pustolovski park Bukovniško jezero 
• Bukovniško jezero in čas za sladoled

Cena 34,9 EUR.  

PRIMORSKA 3
• Pustolovski park Postojna
• Kopanje v morju 
• Igre na plaži in odbojka
• Sprehod in čas za sladoled v Portorožu
• Bowling
• Diskoteka / doplačilo, po želji 

Cena 34,9 EUR.

BOHINJ 1  
• Vožnja z ladjico po Bohinjskem jezeru
• Sprehod do slapu Savice
• Kosilo 
• Kopanje v Vodnem parku Bohinj 
• Diskoteka  / doplačilo, po želji 

 
Cena 29,9 EUR.

BOHINJ 2 
• Veslanje s kanuji po jezeru
• Plezanje na naravni steni
• Kolesarjenje po Bohinju 
• Pozno kosilo
• Sprehod ob jezeru in čas za sladoled
• Diskoteka  / doplačilo, po želji

Cena 33,9 EUR. 

BLED 2 
• Rafting po Savi 
• Piknik 
• Paintball 
• Odbojka na mivki 
• Postanek v Mc Donald’s po želji
• Diskoteka ali kino zvečer / doplačilo, po želji 

Cena 48,9 EUR.

BLED 1
• Ogled soteske Vintgar
• Rafting po Savi 
• Kosilo 
• Odbojka na mivki
• Prosti čas za sladoled
• Diskoteka / doplačilo, po želji 

Cena 42,9 EUR.

PRIMORSKA 2
• Kopanje v Aquaparku Žusterna
• Vožnja z ladjico in fish piknik
   s kopanjem, štiri urni izlet 
• Prosti čas za sladoled in sprehod
• Diskoteka  / doplačilo, po želji 

Cena 43,9 EUR.

PRIMORSKA 1
• Kopanje v Aquaparku Žusterna 
• Ogled Pirana in čas za sladoled
• Pica 
• Kopanje v morju 
• Odbojka na mivki  

Cena 23,9 EUR. 



IZLETI V ZABAVIŠČNE PARKE

LEGOLAND 1 DAN
Priporočen čas potovanja februar:
april – oktober

Legoland v Nemčiji se nahaja v bližini 
mesteca Günzburga in ima več kot 
50 različnih atrakcij. Park ima površino 26. 
nogometnih igrišč, razdeljenih v osem 
tematskih sklopov. 

Cena vključuje:
• Prevoz po programu 
• Celodnevna vstopnica v Legoland
• Vodenje, organizacija in DDV
• Osnovno nezgodno zavarovanje

Cena od 55,9 EUR.

MIRABILANDIJA 1 DAN
Priporočen čas potovanja februar:
april – oktober

Zabaviščni park Mirabilandija v Italiji se 
razprostira na površini okrog 30.000 m2. 
Obiskovalce vseh starostnih kategorij 
navdušujejo številne atrakcije ter adrenalins-
ka zabava. 

Cena vključuje:
• Prevoz po programu
• Celodnevna vstopnica v Mirabilandijo
• Vodenje, organizacija in DDV
• Osnovno nezgodno zavarovanje

Cena od 55,9 EUR.

MIRABILANDIJA IN 
SAN MARINO 2 DNI
Priporočen čas potovanja februar:
april – oktober

Prvi dan se podamo v svet pustolovščin v 
zabaviščnem parku Mirabilandija v Italiji. 
Drugi dan sledi ogled Republike San Marino, 
ki je ena najmanjših in najstarejših držav-
ic na svetu  ter jo v celoti obkroža Italija. 
V popoldanskem času pa še skok nazaj v 
zabaviščni park.

Cena vključuje:
• Prevoz po programu
• Namestitev z zajtrkom v hotelu 2/3* v 
večposteljnih sobah s TWC
• Vstopnica v Mirabilandijo, dva dni
• Vodenje, organizacija in DDV
• Osnovno nezgodno zavarovanje

Cena od 79,9 EUR.

*Namesto obiska Republike San Marino, je 
možen tudi obisk Ravene - mesta mozaikov, 
kjer se srečata bogata zgodovina in tradicija.

Nepozabne dogodivščine v zabaviščnih parkih po Evropi za vse generacije! Vabimo vas, da se nam pridružite v deželah pravljic, 
adrenalina, ige in zabave!  
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Z GOHOLIDAYS V GARDALAND 
Priporočen čas potovanja februar:
april – oktober

Park je zanimiv za goste vseh generacij in ponuja 
poleg adrenalinske zabave še pestro gostinsko 
ponudbo, številne predstave ter animacijo! 

Cena vključuje:
• Prevoz po programu 
• Celodnevna vstopnica v Gardaland
• Organizacija in DDV
• Osnovno nezgodno zavarovanje

Cena od 45 EUR 
(brez vodnika)

Cene za izlete v zabaviščne parke so izračunane za odhode z avtobusnim prevozom iz Ljubljane ali okolice. Za natančno ceno iz 
drugih odhodnih mest nas kontakitrajte. 

Cena od 47 EUR 
(z vodnikom)



Smo med največjimi ponudniku krajših potovanj po evropskih mestih. 
V letu 2016 je z nami potovalo več kot 21 000 potnikov. Do danes so z nami potovale že številne osnovne in srednje šole 
iz vse Slovenije. 
 
V naši lasti je tudi portal www.goprekmurje.si, kjer je predstavljena bogata turistična ponudba Prekmurja, Prlekije in 
Porabja. V te kraje letno potuje več kot 40 skupin v naši režiji.

Več kot 15 letne izkušnje ekipe s turizmom! Vodenje skupin in organizacija sta naš način življenja
Za vas se trudi več kot 70 članska ekipa vodnikov, spremljevalcev, animatorjev, fotografov iz vse Slovenije. 
Turistični vodniki imajo dolgoletne izkušnje, v veliko veselje nam je priprava novih programov, organizacija naših 
potovanj in seveda vodenje skupin, kjer lahko delimo svoje znanje in izkušnje. 

Vse destinacije imamo že več let preizkušene in jih izvrstno obladamo. 
Vodimo po krajih, ki so že večletna stalnica v naših programih, tako da jih zelo dobro poznamo, so nam domači in se v 
njih z veseljem vedno znova vračamo. Vsako leto pa dodajamo nove destinacije tako da je naša ponudba vedno raznolika 
in pestra. Najpomembnejše za nas so zadovoljni potniki. 

Zagotavljamo odlično razmerje med kakovostjo in ceno naših storitev.
Potovanja z nami so pripravljena tako, da potovalne dni najbolje izkoristimo za oglede in tudi vaš prosti čas. Prizadevamo 
si za najboljšo pot med ceno in kvaliteto, saj se trudimo za najboljši  izkoristek vašega vloženega denarja. 

Vzpostavljen imamo sistem kontrole kakovosti od povpraševanja do konca naročenih storitev! Naša odzivnost na 
povpraševanje je v roku 24 ur!

MURANICA, 
Turistično organiziranje in svetovanje
Gabrijela Starešina Fras s.p.
Kobilje 223
9227 Kobilje

Matična številka:3590844000
Davčna številka: 88914593
Poslovni račun odprt pri Unicredit Banki
Transakcija številka računa: 2900 0005 5712 389

ORGANIZIRAMO TUDI: 

- TEAM BUILDINGE

- SINDIKALNE IZLETE

- SMUČANJA

- IZLETE PO MERI
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Če imate kakšno povpraševanje za poseben izlet ali potovanje nas čimprej kontaktirajte na: info@goholidays.si.

ZAKAJ POTOVATI Z NAMI:
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www.gardaland.it

"CENEJE NE GRE!"

INFO IN REZERVACIJE 
 tel: 030 680 234   

mail: INFO@GOHOLIDAYS.SI

    VSTOPNICA ZA

Najceneje 
v Sloveniji

samo 

31,50 €

Cena vstopnice za Gardaland velja do konca leta 2017.


