
 Največji slovenski maturantski izlet
 1. Izbira slovenskih maturantov
 Zapestnica ugodnosti vključena v ceno

MATURANTSKI
IZLET ČRNA GORA

2020 #FOREVERYOUNG

T: 070 841 098 / 040 515 039    S: kompasyoung.si    E: young@kompas.si Plačilo do 12 obrokov

“live the moment with kompas young!”299€
#NAJMATURANC     #NOWORNEVER     #NOREGRETS     #NAJMATURANC     #NOWORNEVER     #NOREGRETS



Cena: 299 €ZAGOTOVLJEN ODHOD!

T: 070 841 098 / 040 515 039    S: kompasyoung.si    E: young@kompas.si 

V zgodnjih jutranjih urah zbirališče potnikov na vnaprej določenem mestu. Vožnja z modernim 
turističnim avtobusom in z vmesnimi postanki za osvežitev v smeri Dalmacije. Po jutranjem postanku 
nadaljevanje vožnje vse do Dubrovnika, bisera Jadrana. Sprehodimo se po turi »Game of Thrones« vse 
do glavnega trga, kjer imamo nekaj prostega časa. Zaradi številnih družabnih iger in zabavne animaci-
je bo vožnja do črnogorskega primorja hitro za nami. Po prihodu nastanitev in večerja. Zvečer vsi na 
vsem dobro poznani »FOREVER YOUNG PARTY« - skupaj z vami bomo napolnili diskoteko s pozitivno 
energijo in se spoznali z ekipo, ki bo poskrbela, da bo vaš maturantski izlet najboljši v vseh pomenih 

Po zajtrku  se odpravimo na tradicionalno  »Montenegro« turo ali »Hawaii Experience«.  Vožnja  z  
avtobusom  do  kraljevskega  mesta  Cetinje.  Sprehod po starem mestnem jedru in obisk kraljeve 
palače. Vožnja na Lovćen in sprehod po stoterih stopnicah  do  Njegoševega  Mavzoleja.  Druga opcija 
nas popelje z ladjico na »Hawaii Experience«, kjer nas čaka doživetje brez primere s Kompas YOUNG 
animacijsko ekipo. Zasedli bomo enega izmed lokalov na plaži, se do solz nasmejali ob številnih 
animacijskih igrah ter uživali v dnevni zabavi, s prelepimi pogledi na črnogorsko primorje. Povratek 
nazaj v hotel in večerja. Pred nami je vsakoletni vrhunec maturantskega izleta; »WHITE PARTY«, 
oblečemo si bele majčke in se odpravimo na nepozabno doživetje v sodelovanju z asistenco CORIS.

Po zajtrku bomo občudovali razgled na polotok Sveti Stefan, kjer so v preteklih desetletjih dopustovali 
številni bogati in slavni. Skupaj se bomo spustili do ene najlepših plaž črnogorskega primorja in poskrbe-
li, da bo druženje na dolgi peščeni plaži ob številnih animacijskih igrah v popoldanskih urah doseglo svoj 
vrhunec z dnevno zabavo. Himna »Forever YOUNG« bo ob skupnem plesu še dolgo odmevala v naših 
grlih. Prijetno razpoloženi se vrnemo v nastanitev in imamo čas za počitek do večerje. Noč bo namenjena 
najbolj slastni tematski zabavi »LARS&SVEN PARTY« v sodelovanju z vedno odličnimi LARS&SVEN 
burgerji. 

Zajtrk in vožnja do ene najlepših in najbolj žurerskih črnogorskih plaž, ki v svojem srcu skriva bazen ob 
katerem nam ni nikoli dolgčas! Čudovit sončen dan bo nakazoval, da je pred nami težko pričakovani 
»pool party« s Kompas YOUNG animacijsko ekipo ob ritmih najnovejših glasbenih hitov. Čas na plaži 
si bomo krajšali s kopanjem v kristalno čisti vodi in številnimi družabnimi igrami v bazenu, zaradi 
katerih nam bo dan prehitro minil. Povratek nazaj v hotel in večerja. Zvečer razkrivamo vaše statuse, 
saj je pred nami vedno razigrani »SEMAFOR PARTY« - prepustite nagajivim barvam naj odražajo vaš 
stas!

Po zajtrku pomahamo v slovo čudovitim peščenim plažam in se zapeljemo v smeri južne Dalmacije. 
Sonce, morje, palme,… vse to in še več, nas čaka med obiskom Splita, priljubljenega regijskega središča. 
Prosti čas izkoristimo za obisk znane Dioklecijanove palače ali za osvežitev na sloviti splitski Rivi, kjer se 
tradicionalno zbira staro in mlado. Med vožnjo proti domu bomo obujali najboljše spomine na skupaj 
preživete dni in si obljubili, da se ponovno vidimo na after maturantski zabavi!

Cena vključuje: prevoz s sodobnim turističnim avtobusom, parkirnine, cestne in ostale pristojbine, nastanitev v hotelu turistične kategorije v večposteljnih sobah, polpenzione (večerja in zajtrk), »Montenegro turo«: 
vstopnina v palačo kralja Nikole in mavzolej na Lovčenu ali izlet z ladjico po črnogorskem primorju, celodnevni izlet Sv. Stefan z obiskom plaže, celodnevni izlet na »pool party«, zunanje oglede po programu, stroške obveznih 
spremljevalcev, stroške izvedbe aranžmaja in animacijo, organizacijo potovanja, »Kompas YOUNG zapestnica ugodnosti«, osnovno nezgodno zavarovanje, dodatno zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini CORIS, riziko 
odpovedi ter DDV.

SPLOŠNI POGOJI IN NAVODILA za maturantske izlete so sestavni del ponudbe in so na voljo na spletni strani Kompas d. d. Program lahko prilagodimo dodatnim željam razredne skupnosti oz. šole na osnovi dogovora.

PROGRAM POTOVANJA Termin: 21. - 25. 8. 2020

SLOVENIJA > DUBROVNIK

MONTENEGRO TURA ali HAWAII EXPERIENCE

SV. STEFAN > BEACH PARTY

PLOČE > POOL PARTY 

SPLIT > SLOVENIJA


