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ZAGREB 
z ogledom živalskega vrta 

 

ODHOD: 24. junij 2017 ob 7:30 

ZBORNO MESTO: Rokodelski center Ribnica, Cesta na Ugar 6, 1310 Ribnica (vstop ob predhodni najavi 

možen tudi na relaciji Ribnica – Kočevje) 

PROGRAM: 
Odhod v jutranjih urah. Vožnja mimo Kočevja in Novega mesta proti hrvaški meji. Po opravljenih 

obmejnih formalnostih vožnja do ZAGREBA in ogled živalskega vrta, ki se razprostira na 7ha južnega 

dela znamenitega parka MAKSIMIR. Živalski vrt nudi zavetje več kot 2.200 živalim, ki pripadajo 275 

različnim živalskim vrstam. Po ogledu vožnja do centra mesta, kjer si bomo najprej vzeli čas za kosilo. 

Sledi ogled glavnih mestnih znamenitosti. Sprehod bomo začeli pri stolpu Lotrščak in nadaljevali na 

Markovem trgu, kjer si bomo pogledali zunanjščino cerkve Sv. Marka, Banskih dvorov ter stavbe 

hrvaškega parlamenta. Zapustili bomo GORNJI GRAD in se skozi Kamenita vrata odpravili proti 

KAPTOLU, kjer si bomo za zaključek našega sprehoda ogledali še notranjost zagrebške katedrale ter 

TRG BANA JELAČIĆA. Po končanem vodenem ogledu sledi prosto za samostojno raziskovanje in oglede. 

Povratek iz Zagreba v poznih popoldanskih urah. Prihod v Ribnico v večernih urah (ura povratka je 

odvisna od postopka ob prehodu hrvaško-slovenske meje). 

CENA: 33.-€ na osebo (pri minimalni udeležbi 45 oseb) 
50.-€ pri minimalni udeležbi 20 oseb 
47.-€ pri minimalni udeležbi 25 oseb 
43.-€ pri minimalni udeležbi 30 oseb 
40.-€ pri minimalni udeležbi 35 oseb 
35.-€ pri minimalni udeležbi 40 oseb 
33.-€ pri minimalni udeležbi 45 oseb 

CENA VKLJUČUJE: prevoz s sodobnim turističnim avtobusom po programu, z vsemi pripadajočimi 

stroški, obroke in vstopnine po programu v skupni vrednosti 15,50€ (kosilo v pivnici v centru Zagreba 

in vstopnina v živalski vrt), kompetentno vodstvo, organizacijo in DDV. 

DOPLAČILA: 
- 3.-€ prijavnina (članice DPŽ Ribnica so plačila prijavnine oproščene) 
- zavarovanje rizika odpovedi (5% cene aranžmaja) 
- zavarovanje z asistenco Coris 
 

* * * 
IZBIRA MENUJA (ob prijavi): 
MENU 1: golaž s sirovim štrukljem 
MENU 2: zelenjavna juha, pečenka z zelenjavo in krompirjem, solata, štrudelj 
MENU 3: krompirjeva juha, ocvrt piščančji zrezek s šunko in sirom, kroketi, solata, štrudelj 
 
 
 
 

Pridružujemo si pravico do spremembe poteka izleta. 


