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1. DAN, četrtek, 1. 7., Ljubljana–Kaunas 
Zbor potnikov na letališču Brnik v zgodnjih jutranjih 
urah. Prijava ne let in polet letala v Kaunas. Ob 
prihodu transfer do hotela in nastanitev. Sledi 
orientacijski ogled mesta, ki je bilo nekoč prestolnica 
Litve. Delno peš, delno z avtobusom. Odhod v hotel in 
nekaj prostega časa. Sledi druženje navijačev v 
Slovenski hiši in odhod na tekmo 2. kola kvalifikacijs-
kega turnijra za OI Slovenija: Poljska. Zvečer prosto za 
druženje v navijaški hiši in nočitev.  

2. DAN, petek, 2. 7., Kaunas–Kleipeda–  
Kaunas  
Zajtrk in možnost fakultativnega izleta (doplačilo na 
kraju samem) do obalnega mesta Kleipada. Druženje 
navijačev in zabava v obmorskem mestu. Možnost 
kopanja ali uživanja ob morju. Zvečer povratek v 
Kaunas in nočitev. 

Cena vključuje: povratni letalski prevoz na relaciji 
Ljubljana – Kaunas - Ljubljana, transferji po 
programu (prevozi na tekme so z lokalnim 
prevozom in niso vključeni v ceno aranžmaja), 3 x 
nočitev z zajtrkom v hotelu 3*, orientacijski ogled 
Kaunasa, navijaška majica, spremljevalec, organi-
zacija in izvedba potovanja, DDV. 
Doplačila: Enoposteljna soba : 88 €, 
Hotel 4*: 60 €, Enoposteljna soba hotel 4*: 100 € 
,Fakultativna izleta: naknadno.

PROGRAM 1 - čarter ->  vsi potniki prejmejo navijaško majico!
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ODHOD: 1. 7. 2021         ČAS POTOVANJA: 4 dni/3 noči         NAJMANJŠE ŠTEVILO POTNIKOV: 150         PRODUKT: 93170         Cena na osebo: 545 €
3. DAN, sobota, 3. 7., Kaunas 
Zajtrk in dopoldan fakultativni izlet (proti doplačilu) v 
Vilno, ki je prestolnica Litve. Popoldan druženje 
navijačev in odhod v dvorano Žalgiris ter ogled 
polfinala kvalifikacijskega turnirja. Po tekmi zabava v 
Slovenski hiši. Nočitev. 

4. DAN, nedelja, 4. 7., Kaunas–Ljubljana
Zajtrk in možnost fakultativnega izleta (doplačilo na 
kraju samem) do obalnega mesta Klajpeda. Druženje 
navijačev in zabava v obmorskem mestu. Možnost 
kopanja ali uživanja na morju. Zvečer povratek v 
Kaunas in nočitev.

...............................................................................................................................................................................................................................

Vstopnice so v sektorju, ki jih je organizator določil za slovenske navijače. 
Kategorija 1/2 je v sektorjih 126/127. Kategorija 3 so sektorji 331/332/333. 
Možen je tudi nakup vstopnic brez aranžmaja. V ceni posamezne vstopnice je 
vključen strošek rezervacije, nakupa in posredovanja.

Cene vstopnic in sektorji so trenutno še informativne narave. Ko bo organiza-
tor oznanil začetek prodaje vstopnic in s tem dokončno potrdil sektorje in 
cene, vas bomo o tem obvestili.

V primeru odpovedi kvalifikacij ali prepovedi gledalcev na prizorišču zaradi 
pandemije bomo ponudili možnost odpovedi rezervacije ne glede na splošne 
pogoje in navodila Kompasa d. d., zadržali bomo le stroške rezervacije in 
obračunali stroške obdelovanja odpovedi rezervacije v višini 20 EUR.

Vstopnice

DATUM PRODUKT 1/2 KATEGORIJA PRODUKT 3/4 KATEGORIJA

1. tekma 30. 6. 91482 18 € 91483 18 €

2. tekma 1. 7. 91484 34 € 91485 20 €

Polfinale 3. 7. 91486 34 € 91487 20 €

Finale 4. 7. 91488 38 € 91489 24 € 

VSTOPNICE ZA SLOVENSKI SEKTOR
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ODHOD: 29. 6. 2021         ČAS POTOVANJA: 7 dni/6 noči         NAJMANJŠE ŠTEVILO POTNIKOV: 25         PRODUKT: 91472        Cena na osebo: 645 €
1. DAN, torek, 29. 6., Ljubljana–Kaunas 
Zbor potnikov na letališču Brnik v popoldanskih urah. 
Prijava ne let in polet letala preko evropskega 
letališča v Litvo. Ob prihodu transfer do hotela in 
nastanitev. Nočitev. 

2. DAN, sreda, 30. 6., Kaunas   
Zajtrk in dopoldan orientacijski ogled mesta, ki je bilo 
nekoč prestolnica Litve. Delno peš, delno z avtobu-
som. Popoldan druženje navijačev na odprtju 
slovenske navijaške hiše ter odhod v dvorano Žalgiris 
in ogled prve kvalifikacijske tekme za OI 2020 med 
Slovenijo in Angolo. Po končani tekmi druženje 
navijačev. Nočitev. 

3. DAN, četrtek, 1. 7., Kaunas–Vilna– 
Kaunas  
Zajtrk in prosto za samostojne oglede in raziskovanje 
Kaunasa ali za fakultativni izlet (doplačilo na kraju 
samem) v Vilno, glavno mesto Litve. Popoldan odhod 

v dvorano Žalgiris in ogled druge tekme kvalifikacij 
med Slovenijo in Poljsko. Po končani tekmi druženje 
navijačev. Nočitev.

4. DAN, petek 2. 7., Kaunas–         
Kleipeda–Kaunas
Zajtrk in možnost fakultativnega izleta (doplačilo na 
kraju samem) do obalnega mesta Kleipada. Druženje 
navijačev in zabava v obmorskem mestu. Možnost 
kopanja ali uživanja ob morju. Zvečer povratek v 
Kaunas in nočitev. 

5. DAN, sobota, 3. 7., Kaunas   
Zajtrk in ves dan prosto za samostojne oglede ali 
nakupe. Popoldan druženje navijačev in odhod v 
dvorano Žalgiris ter ogled polfinala kvalifikacijskega 
turnirja. Po tekmi druženje navijačev. Nočitev. 

6. DAN, nedelja, 4. 7., Kaunas
Zajtrk in ves dan prosto za samostojne oglede ali 
nakupe. Popoldan druženje navijačev in odhod v 

Cena vključuje: povratni letalski prevoz na relaciji 
Ljubljana – evropsko letališče - Kaunas, transferji 
po programu (prevozi na tekme so z lokalnim 
prevozom in niso vključeni v ceno aranžmaja), 6 x 
nočitev z zajtrkom v hotelu 3/4*, orientacijski 
ogled Kaunasa, navijaška majica, spremljevalec, 
organizacija in izvedba potovanja, DDV. 
Doplačila: Enoposteljna soba hotel 3*: 155 € 
Fakultativna izleta: naknadno.

PROGRAM 2 - letalo 7 dni ->  vsi potniki prejmejo navijaško majico!

dvorano Žalgiris ter ogled finala kvalifikacijskega 
turnirja. Po končani tekmi zbor potnikov pri avtobusu 
in odhod proti Sloveniji.

7. DAN, ponedeljek, 5. 7., Kaunas– 
Slovenija     
Zgodnji odhod na letališče Kaunas. Prijava na let in 
polet letala preko evropskega letališča v Ljubljano.
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Vstopnice so v sektorju, ki jih je organizator določil za slovenske navijače. 
Kategorija 1/2 je v sektorjih 126/127. Kategorija 3 so sektorji 331/332/333. 
Možen je tudi nakup vstopnic brez aranžmaja. V ceni posamezne vstopnice je 
vključen strošek rezervacije, nakupa in posredovanja.

Cene vstopnic in sektorji so trenutno še informativne narave. Ko bo organiza-
tor oznanil začetek prodaje vstopnic in s tem dokončno potrdil sektorje in 
cene, vas bomo o tem obvestili.

V primeru odpovedi kvalifikacij ali prepovedi gledalcev na prizorišču zaradi 
pandemije bomo ponudili možnost odpovedi rezervacije ne glede na splošne 
pogoje in navodila Kompasa d. d., zadržali bomo le stroške rezervacije in 
obračunali stroške obdelovanja odpovedi rezervacije v višini 20 EUR.

Vstopnice

DATUM PRODUKT 1/2 KATEGORIJA PRODUKT 3/4 KATEGORIJA

1. tekma 30. 6. 91482 18 € 91483 18 €

2. tekma 1. 7. 91484 34 € 91485 20 €

Polfinale 3. 7. 91486 34 € 91487 20 €

Finale 4. 7. 91488 38 € 91489 24 € 

VSTOPNICE ZA SLOVENSKI SEKTOR
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ODHOD: 29. 6. 2021         ČAS POTOVANJA: 7 dni/4 noči         NAJMANJŠE ŠTEVILO POTNIKOV: 25         PRODUKT: 91472        Cena na osebo: 349 €
1. DAN, torek, 29. 6., Ljubljana–Kaunas 
Zbor potnikov na Dolgem mostu v Ljubljani v jutranjih 
urah. Sledi prevoz skozi Avstrijo, Češko in Poljsko proti 
Litvi.

2. DAN, sreda, 30. 6., Kaunas   
Zajtrk in dopoldan orientacijski ogled mesta, ki je bil 
nekoč prestolnica Litve. Delno peš, delno z avtobu-
som. Popoldan druženje navijačev na odprtju 
slovenske navijaške hiše ter odhod v dvorano Žalgiris 
in ogled prve kvalifikacijske tekme za OI med 
Slovenijo in Angolo. Po končani tekmi druženje 
navijačev. Nočitev. 

3. DAN, četrtek, 1. 7., Kaunas–Vilna– 
Kaunas  
Zajtrk in prosto za samostojne oglede in raziskovanje 
Kaunasa ali za fakultativni izlet (doplačilo na kraju 
samem) v Vilno, glavno mesto Litve. Popoldan odhod 

v dvorano Žalgiris in ogled druge tekme kvalifikacij za 
OI med Slovenijo in Poljsko. Po končani tekmi 
druženje navijačev. Nočitev.

4. DAN, petek 2. 7., Kaunas–         
Kleipeda–Kaunas
Zajtrk in možnost fakultativnega izleta do obalnega 
mesta Kleipada. Druženje navijačev in zabava v 
obmorskem mestu. Možnost kopanja ali uživanja ob 
morju. Zvečer povratek v Kaunas. Nočitev.

5. DAN, sobota, 3. 7., Kaunas   
Zajtrk in ves dan prosto za samostojne oglede ali 
nakupe. Popoldan druženje navijačev in odhod v 
dvorano Žalgiris ter ogled polfinala kvalifikacijskega 
turnirja. Po tekmi druženje navijačev. Nočitev. 

6. DAN, nedelja, 4. 7., Kaunas
Zajtrk in ves dan prosto za samostojne oglede ali 
nakupe. Popoldan druženje navijačev in odhod v 

Cena vključuje: avtobusni prevoz po programu 
(prevozi na tekme so z lokalnim prevozom, ki niso 
vključeni v ceno aranžmaja), 4 x nočitev z zajtrkom 
v hotelu 3*, orientacijski ogled Kaunasa, navijaška 
majica, spremljevalec, organizacija in izvedba 
potovanja ter DDV. 
Doplačila: Enoposteljna soba: 120 € 
Fakultativna izleta: naknadno.

PROGRAM 3 - bus 7 ->  vsi potniki prejmejo navijaško majico!

dvorano Žalgiris ter ogled finala kvalifikacijskega 
turnirja. Po končani tekmi  zbor potnikov pri avtobusu 
in odhod proti Sloveniji. 

7. DAN, ponedeljek, 5. 7., Kaunas– 
Slovenija     
Vožnja z vmesnimi postanki skozi Poljsko, Češko, 
Avstrijo do Ljubljane.

Vstopnice so v sektorju, ki jih je organizator določil za slovenske navijače. 
Kategorija 1/2 je v sektorjih 126/127. Kategorija 3 so sektorji 331/332/333. 
Možen je tudi nakup vstopnic brez aranžmaja. V ceni posamezne vstopnice je 
vključen strošek rezervacije, nakupa in posredovanja.

Cene vstopnic in sektorji so trenutno še informativne narave. Ko bo organiza-
tor oznanil začetek prodaje vstopnic in s tem dokončno potrdil sektorje in 
cene, vas bomo o tem obvestili.

V primeru odpovedi kvalifikacij ali prepovedi gledalcev na prizorišču zaradi 
pandemije bomo ponudili možnost odpovedi rezervacije ne glede na splošne 
pogoje in navodila Kompasa d. d., zadržali bomo le stroške rezervacije in 
obračunali stroške obdelovanja odpovedi rezervacije v višini 20 EUR.

Vstopnice

DATUM PRODUKT 1/2 KATEGORIJA PRODUKT 3/4 KATEGORIJA

1. tekma 30. 6. 91482 18 € 91483 18 €

2. tekma 1. 7. 91484 34 € 91485 20 €

Polfinale 3. 7. 91486 34 € 91487 20 €

Finale 4. 7. 91488 38 € 91489 24 € 

VSTOPNICE ZA SLOVENSKI SEKTOR

+386 1 2006 111  sport@kompas.si   •    •  www.kompas.si/sport

...............................................................................................................................................................................................................................


