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Priloga k Izpitni poli 1 (vsebuje 7 prilog)
Az 1. sz. feladatlap melléklete (7 mellékletet tartalmaz)

Priloga 1 / 1. sz. melléklet

(Vir: Senegačnik, J., in Drobnjak, B., 2003: Obča geografija
za 1. letnik gimnazij, str. 37. Modrijan. Ljubljana)

Priloga 2 / 2. sz. melléklet

Priloga 3 / 3. sz. melléklet

(Vir: Cunder, K., in drugi, 2001: Geografija za 1. letnik
gimnazij, str. 38. Mladinska knjiga. Ljubljana)

(Vir: Cunder, K., in drugi, 2001: Geografija za 1. letnik
gimnazij, str. 38. Mladinska knjiga. Ljubljana)
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Priloga 4 / 4. sz. melléklet

(Vir: Brinovec, S., in drugi, 1998: Slovenija. Zemljepis za
8. razred osnovne šole, str. 15. Mladinska knjiga. Ljubljana)

Priloga 5 / 5. sz. melléklet

(Vir: Kolenc, K., in drugi, 1997: Sodobni svet, str. 128. Modrijan. Ljubljana)
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Priloga 6 / 6. sz. melléklet

(Vir: Brinovec, S., in drugi, 1998: Geografija Evrope,
str. 55. Mladinska knjiga. Ljubljana)
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Priloga 7 / 7. sz. melléklet

Velika grška tura 7 dni
Potovanje, kjer smo združili obisk najlepših in najpomembnejše znamenitosti
Klasične Grčije z ogledi Meteore in prestolnice severne Grčije –mesta A.
ODHOD: 14. V., 25. VI., 29. IX., 31. X. 2005
ČAS POTOVANJA: 7 dni ⏐ 6 noči
ČAS ZA PRIJAVO: 30 dni pred odhodom
NAJMANJŠE ŠT. POTNIKOV: 25

Nastanitev v hotelu in prenočevanje. Po želji in za doplačilo obisk grškega
folklornega večera z večerjo na Plaki.
7. dan: Glavno mesto F-BENETKE/DUNAJ-LJUBLJANA I zajtrk
Zajtrk v hotelu in ogled mesta z lokalnim vodnikom: trg Sintagma, kraljeva palača,
kraljeva straža, stadion, na katerem so bile prve olimpijske igre moderne dobe,
znamenita Akropola ... Nekaj prostega časa za kosilo nakupovanje na največji
pokriti tržnici v Grčiji in nato prevoz do letališča in prijava na let proti Benetkam
oz. Dunaju. Po pristanku avtobusni prevoz do Ljubljane.

1. dan: LJUBLJANA-BENETKE ali DUNAJ- mesto A
Vožnja z avtobusom iz Ljubljane do letališča v Benetkah ali Dunaju. Prijava na let
in po opravljenih obmejnih formalnostih polet preko Trsta ali Rima v mesto A. Po
pristanku ogled mesta, ki ga je Makedonski kralj Kasander (315 p.n.š.)
poimenoval po svoji ženi Thessaloniki: Beli stolp, kip Aleksandra velikega,
Galerijev slavolok ... Mesto je bilo zaradi svoje enkratne lege in svojega šarma
priljubljen sedež makedonskih kraljev in rimljanskih cesarjev, še v današnjem
času pa je mestu posvečeno največ grških pesmi. Vožnja do hotela in nastanitev.
Po želji večerni sprehod po kozmopolitanskem mestu.
2. dan: Mesto A-KALAMBAKA-METEORA I zajtrk
Zajtrk v hotelu. Vožnja pod obronki najvišje grške gore – Olimpa (nad. višina B)
do Kalambake. Ogled samostanov na v "nebesa štrlečih" stolpičih – Meteore, ki
je ena izmed "svetovnih čudes". Kraj pa je med drugim služil tudi za ozadje filma
Jamesa Bonda. Ogled dveh izmed petih še naseljenih samostanov, ki je poslikan
s freskami in ima številne ikone. Nastanitev v hotelu in prenočevanje.
3. dan: KALAMBAKA-METEORA-DELFI I zajtrk
V jutranjih urah vožnja preko največje grške nižine C (žitnice Grčije) do
najslavnejšega preročišča antičnega časa. Tu so slavne Pitije delile preroke, ki so
botrovali pomembnim političnim, vojaškim odločitvam antičnega časa, pa tudi
prvim olimpijskim igram v Olimpiji. Ogled arheološkega prostora in bližnjega
muzeja. Nastanitev v slikoviti vasici Delfi ali Arahova, kjer je komajda prostora za
nekaj hotelov in tavern. Prenočevanje.
4. dan: DELFI-OLIMPIJA I zajtrk
Vožnja preko največjih oljčnih nasadov do najožjega predela Korintskega zaliva, ki
ga bomo prečkali po mostu, ki je ena novejših grških pridobitev. Nadaljevanje poti
po zahodnem delu polotoka E do Olimpije, kjer so se leta 776 p.n.š. odvijale prve
olimpijske igre. Ogled. Nastanitev v hotelu in prenočevanje.
5. dan: OLIMPIJA-EPIDAVROS-TOLO I zajtrk
Po zajtrku vožnja preko osrčja polotoka E, v pokrajino Argolido. Ogled Miken
starega grškega mesta, ki je igralo veliko vlogo v ekonomskem in kulturnem
razvoju. Ogled slovitih Levjih vrat, Agamemnonove grobnice, Akropole ... Nadaljevanje vožnje do Epidavrosa. Ogled gledališča z edinstveno akustiko je doživetje
zase. Nastanitev v hotelu v Tolu, prenočevanje.

6. dan: TOLO-MIKENE-PREKOP D-glavno mesto F I zajtrk
Vožnja po Pelopovem polotoku E do Miken, nekdanjega Agamemnonovega
doma. Ogled arheološkega prostora z akropolo in skrivnostnih kupolastih grobnic.
Nadaljevanje poti do slavnega prekopa D, ki ga je že v 1. st. n.š. z zlato lopato
pričel kopati rimski cesar Nero, v obstoječi dolžini 6343 m pa so ga Ieta 1893
dokončali Grki. Nekaj prostega časa in avtobusna vožnja proti glavnemu mestu F.

CENA NA OSEBO: 199.800 SIT (833 EUR)
CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz Benetke ali Dunaj-glavno mesto F-Benetke
ali Dunaj, avtobusni prevoz po programu, 6 prenočevanj z zajtrkom v dvoposteljnih
sobah hotela B kat, vodenje in organizacija potovanja, osnovno nezgodno
zavarovanje ter DDV.
DOPLAČILA (ob prijavi): letališka in varnostna pristojbina: pribl. 25.000 SIT,
(vodniku na poti): vstopnina pribl. 48 EUR.
MOŽNA DOPLAČILA (ob prijavi): enoposteljna soba 23.000 SIT (samo v hotelih,
na ladjah ni vključena); (vodniku na poti) večerja na Plaki, pribl. 28 EUR.
POPUST: 10 % za otroka do 12. leta v sobi z 2 odraslima osebam
(Vir: Katalog turistične agencije KOMPAS: Evropa 05/05. Potovanja in
izleti. Ljubljana, 2005)
(Vir: Atlas sveta za osnovne in srednje šole, str. 60 in 61. Mladinska
knjiga. Ljubljana, 2002)

