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INDIVIDUALNA ponudba:   let + hotel   / gratis  vstopnice sami  - on line predregistracija, 

 lahko tudi samo hotelska ali druga namestitev 

 drugi termini na povpraševanje 

 možni leti tudi iz Brnika, Gradca, Benetk 

 
HOTEL*** v neposredni bližini sejmišča!  -par min peš! 

na razpolago še 1 dvoposteljna in 2 enoposteljne sobe 
ostali hoteli na povpraševanje 

 
 

1. PROGRAMA POTOVANJA 3 dni /2nz  , letalo iz  HR-ZAGREB/Pleso   
                      

ODHOD:   torek, 09.05.2017 POVRATEK:   četrtek, 11.05.2017  /2NZ,  možnost 2 dnevni ogled sejma/ 
1. dan:      11.30    Zbor udeleženca-ev na letališču Pleso/ZG 
 13.25 Odhod letala   v Hamburg via Köln/Bonn, prestop 
 16.50 ali 18.35 ali 20.10  Prihod na letališče Hamburg. (v latni organizaciji - po predhodnih napotkih do 

hotela.  Prenočevanje.  

2. dan: Zajtrk. Cel dan namenjen ogledu sejma, prenočevanje v hotelu.     

3. dan:  Zajtrk. Po zjtrku  lahko ponovni ogled sejma do 15.00 ure, nato v lastni organizaciji z javnim 
prevozom do let Hamburg  
                  15.30          zbor na letališču                                                     
                  17.15          Odhod letala   via Stuttgart, prestop                                                                    
                  20.40          Pihod v Zagreb/Pleso  

 

CENA POTOVANJA:  od 475,00 EUR  - prihod v Ham ob 20.10, ostala dva prihoda držje, 
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 na osebo v dvoposteljni sobi 
 

 
 

    2. PROGRAMA POTOVANJA 3 dni /2nz  , letalo iz  HR- let Pula    ugodno!!! 
  

ODHOD:   torek, 09.05.2017 POVRATEK:   četrtek, 11.05.2017 /2NZ,  možnost 3 dni ogled sejma 
1. dan:      07.00    Zbor udeleženca-ev na letališču  Pula 
 08.50 Odhod letala   v Hamburg  
 10.45  Prihod na letališče Hamburg. (v latni organizaciji - po predhodnih napotkih dosejmišča, popoldne do 

hotela.  Prenočevanje.  

2. dan: Zajtrk. Cel dan namenjen ogledu sejma, prenočevanje v hotelu.     

3. dan:  Zajtrk. Po zjtrku  lahko ponovni ogled sejma do 13.00 ure, nato v lastni organizaciji z javnim 
prevozom do let Hamburg  
                  13.35          zbor na letališču                                                     
                  15.35          Odhod letala   via Stuttgart, prestop                                                                    
                  20.05          Pihod v Pulo  

 

CENA POTOVANJA:  od 399,00 EUR   na osebo v dvoposteljni sobi 

 
 
doplačilo za enopsteljno sobo je odvisno od namestitve do namestitve,  
 
pri zgoraj navedinh  cenah  je rezerviran hotel v bližini sejmišča – par minut peš do sejma  

dopl za enoposteljno sobo za  2 NZ je 70,00 €  
 

CENE  se spreminjajo! 

 

V cenah je vračunano: letalski prevoz s pristojbinami na relaciji , ročna prtljaga do 8kg, doplačilo za oddano 

prtljago –do 23 kg, e po smeri 15,00 €  (lahko samo v eno smer- za povratek –npr) oz 30 € v obe smeri,  2 
NZ v hotel v dvoposteljni sobi, DDV, stroški rezervacij. 
 
Rezerviranih storitev ni možno odpovedati. 

 
sejmi so trgovina * korak v  tujino  *  hrepenenje po dogodku * naložba v prihodnost 

 
 

 

PRIJAVE: 
Prijave, ki morjo biti pisne, sprejemamo po  po e-mailu: narda.tours@siol.net ali pošti na gornji naslov do navedenega roka oz. 

zasedbe prostih mest . /Če želite pošljemo našo prijavnico-obrazec, lahko je klasična naročilnica, ali e-mail. Naročilo mora vsebovati: 
točen naslov firme, DŠ, , e-mail, , tel., ime in priimek udeleženca-cev, in ali bo zavarovanje rizika odpovedi ali ne, zav Triglav  ca 4,4 % od 
cene  aranžmaja  

 

Na osnovi prijavnice oz. mail naročila  vam bomo poslali račun  za 60% akontacijo, preostanek mora biti plačan najmanj  10  dni 

pred odhodom. Plačilo akontacije potrjuje rezervacijo.  
Najkasneje  7 dni pred odhodom prejmete podrobnejše obvestilo o potovanju !   

 
 
Ljubljana, 09.03..2017 
 


