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PRVOMAJSKE POČITNICE Z LADJO MSC SPLENDIDA 
30.04.2023 – 09.05.2023 

 

PROGRAM KRIŽARJENJA: 
Dan Pristanišče Prihod Odhod 

1. Trst, Italija   19:00 

2. plovba 
  

3. Katakolon (Olympia), Grčija 08:00 16:00 

4. Pirej (Atene), Grčija 08:00 18:00 

5. Kusadasi (Efes), Turčija 07:00   15:00 

6. Istanbul, Turčija 10:00 23:00 

7. plovba 
  

8. Krf, Grčija 13:00 21:00  

9. Bari, Italija 07:00 14:00 

10. Trst, Italija 09:00  

  

1. DAN: SLOVENIJA - TRST (Italija) 
nedelja, 30.04.2023 
Naj se vaše počitnice pričnejo! Z organiziranim ali lastnim prevozom se bomo odpravili v pristanišče v Trstu in se 
vkrcali na čudovito ladjo MSC Splendida. Ladja bo iz pristanšča odplula ob 19. uri. 

 
2. DAN: PLOVBA 
ponedeljek, 01.05.2023 
Idealen dan za raziskovanje ter spoznavanje ladje in vse njene ponudbe.  

 
3. DAN: KATAKOLON/OLYMPIA (Grčija): 
torek, 02.05.2023 
Ob 8. uri bomo pripluli v Katakolon. Majhna ribiška vasica 

je izhodiščna točka za ogled antične Olimpije, kjer so 

potekale prve olimpijske igre. Olimpija: Po kraju se 

imenujejo grške in moderne olimpijske igre, saj so se tu 

na štiri leta odvijale igre v čast bogu Zevsu. Iger so se 

lahko udeleževali zgolj Grki, ženskam je bil vstop 

prepovedan. Tu lahko vidite ostanke templja, 

posvečenega boginji Heri, Zeusov tempelj in legendarni 

stadion. Zelo zanimiv je tudi muzej. Vredno ogleda pa je 

tudi samo mesto Olimpija, ki je od antičnih ostankov 

oddaljeno le nekaj minut. Katakolon bomo zapustili ob 16. uri.  

Možnost fakultativnih izletov. Seznam izletov v slovenskem jeziku bo na voljo približno mesec dni pred odhodom. 



  

 

4. DAN: PIREJ/ATENE (Grčija) 
sreda, 03.05.2023 

V Pireju se bomo zasidrali ob 8. uri. Pirej leži v pokrajini 
Atika in je največje potniško pristanišče v Sredozemlju ter 
tretje na svetu z vidika potniškega prometa. Pirej ima dolgo 
zgodovino, ki sega v antično Grčijo. Ime Pirej pomeni “kraj 
nad prehodom”. Od Aten je oddaljen le 15 kilometrov, zato 
je odlično izhodišče za ogled grškega glavnega mesta. 
Atene: Atene (grško Athina) ležijo na polotoku Atika in so 
glavno mesto Grčije. Mesto je znano predvsem po ostankih 
iz antične Grčije, ko so bile Atene središče umetnosti in 
filozofije. Atene še danes predstavljajo finančno, 
industrijsko, kulturno ter politično središče Grčije. Ime je 
mesto dobilo po grški boginji civilizacije, modrosti, tkanja 

ter obrti - Ateni. Je hči Zevsa in Metide, posvečeni sta ji bili sova ter oljka. Nikoli ni imela ljubimca, zato so jo 
pogosto imenovali Atena Parthenos (»Atena Devica«). Od tu izvira tudi ime najznamenitejšega njej posvečenega 
svetišča Partenona na Akropoli v Atenah. Atene so postale glavno mesto Grčije leta 1834. Iz Pireja bomo odpluli 
ob 18. uri. 
 
Možnost fakultativnih izletov. Seznam izletov v slovenskem jeziku bo na voljo približno mesec dni pred odhodom. 
 
 

5. DAN: KUSADASI/EFES (Turčija) 
četrtek, 04.05.2023 
V turški Kusadasi bomo prispeli ob 7. uri. Kusadasi je letoviško 
mesto na turški obali ob Egejskem morju. Mesto je že 3000 let 
pred našim štetjem naselilo ljudstvo Leleges, kasneje pa so 
sem prišli tudi Eolci, Jonci, Lidijci, Perzijci in Makedonci 
Aleksandra Velikega. Mesto leži 90 km južno od Izmira, zaradi 
svoje geografske lege pa je najpomembnejša dejavnost 
turizem. V mestu si lahko ogledamo mošejo Kaleiçi Camii iz 
začetka 17. stoletja, plažo Ladies Beach, orientalsko 
pristanišče za karavane Öküz Mehmet Pasha je polotok ob 
koncu zaliva Guvercin Adası, kjer lahko obiščemo plaže in grad, 
še vedno pa tam najdemo tudi ena izmed treh vrat obzidja. 
Odpravite se lahko tudi v bližnji Kadıkalesi, kjer stoji 
beneški/bizantinski grad, ali se odpravite do gore Ida/Kaz Dagi 
in do znamenitega Efesa (na sliki), ki velja za eno največjih in najbolje ohranjenih antičnih mest. Ladja bo odplula 
ob 15. uri. 
  
Možnost fakultativnih izletov. Seznam izletov v slovenskem jeziku bo na voljo približno mesec dni pred odhodom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 

6. DAN: ISTANBUL (Turčija) 
petek, 05.05.2023 
V slikoviti Istanbul bomo pripluli ob 10. uri. Istanbul je najbolj 
popularno turško mesto. Značilnost in edinstvenost Istanbula 
je ta, da leži na dveh celinah, v Evropi in Aziji. Fizično in 
kulturno ju ločuje Bosporska ožina. Glede na to, da v 
Istanbulu živi med 12 in 14 milijonov ljudi ga lahko 
opredelimo kot eno izmed največjih mest v Evropi. Mesto, 
kljub velikosti, ni glavno mesto Turčije, to je Ankara. Drugo 
ime za Istanbul je Carigrad, v preteklosti tudi Bizanc in 
Konstantinopel. Istanbul je kulturno bogato mesto, zato vam 
priporočamo, da obiščete Hagia Sofijo (Agia Sofia), modro 
mošejo (mošeja Sultanahmet) ter palačo Topkapi (nekdanja 
rezidenca osmanskih sultanov, danes muzej z 
dragocenostmi). Obisk turške kopeli (hamam), pokušina doner kebaba ter baklave so obvezen del obiska tega 
prečudovitega mesta. Ladja bo iz Istanbula odplula ob 23. uri. 
  
Možnost fakultativnih izletov. Seznam izletov v slovenskem jeziku bo na voljo približno mesec dni pred odhodom. 
 
 

7. DAN: PLOVBA 
sobota, 06.05.2023 
Idealen dan za raziskovanje ter spoznavanje ladje in vse njene ponudbe.  
 
 

8. DAN: KRF (Grčija) 
nedelja, 07.05.2023 

Ob 13. uri bomo pripluli na otok Krf. Krf je drugi največji otok 
v Jonskem morju. Njegovo grško ime je Kerkyra, ki je 
povezano z bogom morja, Pozejdonom, ter pomembno grško 
reko Asopos. Mit pravi, da se je Pozejdon zaljubil v nimfo 
Korkyro, hčerko Azopa in rečne nimfe Metope, jo ugrabil in 
odpeljal na dotlej neznan otok. Elizabeta Bavarska (Sissi) je 
imela na Krfu eno izmed svojih vil. Oboževala je Homerjeve 
epe, v otok pa se je zaljubila. Palača se je imenovala 
Achilleion, po Homerjevem junaku Ahilu. Ahil je upodobljen 
na slikah in kipih Achilleiona, izpostavljen pa je prizor iz 
Trojanske vojne. Glavno mesto Krfa je Krf, ki je pod zaščito 

UNESCO. Otok je poln čudovitih plaž, zato priporočamo, da si ogledate tudi katero izmed njih. Krf bomo zapustili 
ob 21.00 uri. 
 
Možnost fakultativnih izletov. Seznam izletov v slovenskem jeziku bo na voljo približno mesec dni pred odhodom. 
 
 

9. DAN: BARI (Italija) 
ponedeljek, 08.05.2023 
V Bari bomo pripluli ob 7. uri. Bari je glavno mesto province Bari v 

italijanski deželi Puglia in pomembno pristanišče v Jadranskem morju. 

Mesto ima prek 300 tisoč prebivalcev in ima dobro razvito industrijo, poleg 

tega pa je znano kot univerzitetno mesto. Zaščitnik mesta je Sv. Nikolaj, 



  

 
čigar baziliko si lahko ogledate v starem delu mesta. Vredna ogleda je tudi katedrala San Sabino ter grad Barletta, 

ki je bil zgrajen za Frederika II. Takoj za starim mestnim obzidjem se nadaljuje moderni del mesta, v ozadju pa so 

industrijske četrti. Na jugu mesta se nahaja moderna četrt Murat, kjer se lahko sprehodite po obalni promenadi 

ali se odpravite po nakupih v ulicah Via Sparano in Via Argiro. Ena najbolj obiskanih zanimivosti pa je zagotovo 

vasica Alberobello s tradicionalnimi hišami Trulli, ki je od Barija oddaljena kakšno uro vožnje (na sliki desno). Iz 

Barija bomo izpluli ob 14. uri.  

Možnost fakultativnih izletov. Seznam izletov v slovenskem jeziku bo na voljo približno mesec dni pred odhodom. 
 
 

10. DAN: TRST (Italija) 
torek, 09.05.2023 
Okoli 9. ure bomo prispeli v Trst ter se po zajtrku poslovili od ladje, ki nas je popeljala do nekaj najzanimivejših 
krajev, nas pogostila z vrhunskimi kulinaričnimi dobrotami in čudovito zabavo. Sledi povratek v Slovenijo. 
 
 
 
 
 


