
 

                
 

 

VRTNICE 

Srbije, Bolgarije in Hrvaške 
Vrtnica ni samo roža, ampak je nekaj več … Je simbol popolnosti, ljubezni  

in strasti. Je tudi večni izziv za vrtnarje, pridelovalce in ljubitelje te rastline.  
S cvetom vrtnice, z njihovo barvo in obliko lahko brez besed veliko povemo,  

odpremo številna vrata in ogrejemo srce.  
Najstarejša vrtnica je več kot 1000 let krasila steno katedrale Hildesheim v 

Nemčiji, na svetu je ogromno rožnih in botaničnih vrtov, prav tako  
nepreglednih nasadov, kjer gojijo vrtnice za rožno olje. Pridružite se nam na 

zanimivi ekskurziji, kjer bomo spoznali najboljše prakse vzgoje vrtnic treh dežel 
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NIŠ - SOFIJA – PLOVDIV – KAZANLAK – BELOGRADČIK - DŽERDAP 
 

1. dan, sreda, 5. junij 2019: Nova Gorica - 
Ljubljana  - Beograd – Vrčin – Niš (cca   
840 km) 
Odhod posebnega avtobusa iz Nove Gorice  ob 
05.00. Vožnja v smeri Srbije in Bolgarije. Prestop 
slovensko-hrvaške meje, nadaljevanje potovanja 
skozi Posavino do Županje. Postanek za malico. 
Nadaljevanje potovanja do hrvaško-srbske meje, 
prestop meje in vožnja skozi Beograd do Vrčina. 
Strokovni program: ogled rožnega vrta g. 
Radoslava Petrovića v Vrčinu. Ob 18.00 
nadaljevanje potovanja v smeri proti Nišu. Ob 
21.00 prihod v Niš, nastanitev v hotelu, večerja in 
nočitev. 

 
2. dan, četrtek, 6. junij 2019: Niš -  Sofija -  
Plovdiv  (cca  320  km) 
Po zajtrku vožnja v Bolgarijo, vožnja do Sofije. 
Ogled Univerzitetnega botaničnega vrta, nato 
vožnja v Trakijo. Spotoma čas za malico ali kosilo 
na avtocesti. Prihod v Plovdiv, drugo največje 
bolgarsko mesto. Ogled slikovitega, lepo 
obnovljenega starega mesta. Popoldan bomo 
obiskali tudi prodajalno podjetja Biofresh 
Cosmetics, kjer lahko kupimo izdelke z bolgarskim 

rožnim oljem.    Nastanitev v hotelu, 3 ***, večerja 
in nočitev. 
 

3. dan, petek, 7. junij 2019: Plovdiv – 
Kazanlak – Stara Zagora - Karlovo  (cca  
220  km) 
Po zajtrku vožnja v Kazanlak. Tam v okolici med 
Karlovim in Kazanlakom ogledi nasadov vrtnic na 
območju imenovanem »Dolina vrtnic«. Še obisk na 
novo urejenega Muzeja vrtnic. Prosto za kosilo v 
Kazanlaku. Obisk vrtničnih polj v okolici. Popoldan 
obisk kompleksa pridelovalca vrtnic, eteričnega 
olja in kozmetičnih izdelkov – Alteya v Stari 
Zagori. Nastanitev v hotelu v mestu Karlovo ali na 
poti v Sofijo. Večerja in nočitev. 

 
4. dan, sobota, 8. junij 2019:  Karlovo  – 
Sofija – Belogradčik – Kladovo ali Donji 
Milanovac (cca   550 km) 
Po zajtrku sledi vožnja v Sofijo. Še orientacijski 
turistični ogled Sofije: cerkev sv. Sofije, ki jo je 
postavil cesar Justinijan v 6. stol. in po kateri je 
mesto dobilo ime. Obiskali bomo veličastno 

katedralo, staro mesto, Parlament in nove,  
mestne predele. Morebitni nakupi izdelkov z 
vrtnicami v prodajalni Biofresh ali Zoya. Za tiste, ki 
jih privlačijo tržnice – ogled tržnice! Sledila bo 
vožnja v smeri Srbije proti trdnjavi Belogradčik. 
Ogled enega najzanimivejših krajev Bolgarije – 
trdnjavskega mesta s tipično balkansko 
arhitekturo. Sledi vožnja v Srbijo.  Nastanitev v 
hotelu v Kladovem ali Donjem Milanovcu,  večerja 
in nočitev. 

 
 

5. dan, nedelja, 9. junij:  Kladovo -  
Ludbreg – Nova Gorica  (cca   880 km) 
Po zajtrku vožnja skozi sotesko Džerdap z nekaj 
foto postanki in obveznim postankom pri gradu 
Golubac. Vožnja mimo Beograda na Hrvaško in po 
najkrajši možni poti, prihod do okolice Varaždina 
in ogled ter nakup vrtnic pri Jeleni in Simonu.  
Tam malica v soseščini. Sledi vožnja v Slovenijo in 
naprej do Nove Gorice, kamor je prihod do 24.00. 
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Cena potovanja: 

   415. – eur/pri udeležbi 46 – 49 potnikov 
445.- eur/pri udeležbi 41 – 45 potnikov 
 475.- eur/pri udeležbi 35 – 40 potnikov 

 
MOREBITNI DODATNI STROŠKI: kosila, prigrizki, pijača, zavarovanje 
odpovednega rizika = 5 % cene = 22 eur;  zavarovanje z asistenco Coris 
PLAČILNI POGOJI: potovanje mora biti v celoti plačano pred odhodom. Način, 
tempo plačila – po dogovoru. 
Akontacija plačila ( v skupnem  znesku 150 eur – v kolikor pride do realizacije 
posla se vključi v račun) zagotavlja pristop k organizaciji potovanja. 
PROSTA MESTA: organizator (Komptur Celje) nudi pri 35 plačanih potnikih 1 
prosto mesto, pri 40 plačanih potnikih 1,5 prostega mesta in pri 45 plačanih 
potnikih 2 prosti mesti. Prosto mesto se obračuna po dejanski udeležbi.  
VODSTVO POTOVANJA:   možni vodniki  

1. VIDEC ROK, prof. geog. in zgodovine (35 let vodniških  izkušenj) 
2. VIDEC GREGOR, komercialist,  10 let vodniških izkušenj 
3. MOHOR HUDEJ, slavist , 20 let vodniških izkušenj 
4. DARJA TRIVAN GRIL, ekonomistka, 20 let vodniških  izkušenj 

 
Minimum potnikov za omenjeno potovanje in ceno je 35, 40 in 45 oseb! 
 
Splošni pogoji in navodila za potovanje KOMPTUR CELJE so sestavni del 
ponudbe. 
 
Vsi potniki Komptur Celje so v času potovanja nezgodno zavarovani za primer 
posledic nezgodnega dogodka, nastalega med potovanjem, ki ga ni povzročil 
sam zavarovanec. Nezgodno zavarovanje potnikov je sklenjeno z Zavarovalnico 
Triglav. Priporočamo dodatno zdravstveno zavarovanje Coris (skupina nad 9 
oseb – 8 eur po osebi, zavarovalno kritje na osebo – do 20.000 eur) 
 
OPOMBA: rezervacije niso izvršene in bodo po Vaši potrditvi programa 
potovanja.  
 
Celje,  11. februar  2019 
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