
PRVI MAJ NA KORČULI 
Termin: 27.4.2021 - 2.5.2021

CENA:
Cena z avtobusom : 299€
Cena z lastnim prevozom: 210€

Nikoli več tako ugodno, Korčula - hit destinacija, dober hotel, bogat izbor in 
odlična hrana, zabavni večeri, plesni tečaj za naše goste, obisk Franka Sinatre, 
pohodi, fakultativni izleti, prvomajsko druženje, koncert dalmatinske klape 
Kumpanji… in še mnogo več.



Predviden program aktivnosti:

Ponedeljek, 26.4.2021:
odhod avtobusa iz Maribora, Celja, Ljubljane, Novega mesta v večernih urah 
(nočna vožnja).

Torek, 27.4.2021:
dobrodošlica v dolini Neretve. Prihod v hotel in namestitev. Ogled mesta z lokalnim 
vodnikom, plesni tečaj, spoznavni večer.

Sreda, 28.4.2021:
jutranje razgibavanje, plesni tečaj, pohod, fakultativni izlet po otoku, večerni 
dalmatinski party, obisk Franka Sinatre.

Četrtek, 29.4.2021:
pozdrav soncu, plesni tečaj, zabavne aktivnosti, raziskovanje otoka, animacijske 
aktivnosti.

Petek, 30.4.2021:
pozdrav soncu, prvomajski piknik na otoku Badija - fakultativno, plesni tečaj, 
koncert.

Sobota, 1.5.2021:
Pohod - Mesečeva dolina, prvomajski skok v morje. Plesni tečaj, fakultativni izlet 
po otoku, fakultativni izlet v skriti zaliv ali Mljet, prvomajski večer v mestu.

Nedelja, 2.5.2021:
Po zajtrku odhod proti domu. Prihod v večernih urah.



V CENO JE VKLJUČENO:

- 5x nočitev v hotelu Marco Polo ali Liburna ****
- 5x zajtrk in večerja (samopostrežno)
- ogled mesta z lokalnim vodnikom
- živa glasba (klapa ali Mirči banda, Frank Sinatra)
- plesni tečaj z Majo in Petrom
- koncert Najlepše melodije Dalmacije v Kulturnem domu (klapa Kumpanji in 

gosti)
- kopanje v notranjem bazenu
- animacija
- avtobusni prevoz (program s prevozom)

OBVEZNA DOPLAČILA:
turistična taksa 7,5€ na osebo

MOŽNA DOPLAČILA:

- 1/1 soba - 15€ na dan
- soba BM - 5€ po osebi na dan
- rezervacije sedežev v prvih treh vrstah - 10€
- zavarovanje rizika odpovedi

CENA:
Cena je preračunana za minimalno 45 oseb. V primeru manjšega števila 
(35-44oseb) se le ta poveča za 10€. 

*Možne so spremembe programa glede na vremenske pogoje ali spremenjene 
pogoje partnerjev (hotel, prevozi)…
Minimum prijavljenih je 100.




