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STROKOVNA POTOVANJA * POČITNICE * LETALSKE VOZOVNICE * INDIVIDUALNE REZERVACIJE * IZLETI 

 

 
Največji sejemski dogodek grafične dejavnosti  v VB,  z dolgoletno tradicijo! 

 
več o sejmu na:  
http://www.ipex.org/    tudi registracija za gratis vstopnico  

 

INDIVIDUALNI POTOVALNI PREDLOG:  UGODNA PONUDBA 
 
 

cena velja le do razpoložljivosti mest, po vračunani ceni letalskega prevoza  

 

PROGRAM IND. POTOVANJA  3 dni,  2 NZ, LET  PLESO Zagreb , možnost ogleda 

sejma 1  dan 
 

1. dan, 02. 11 .2017,  četrtek:  

let s prestopanjem v DUSS do Birminghema ;  – zbor na letališču 2 uri pred poletom ,  polet ob 13.05 . Prihod na let. 
Birmingham  ob 19.30  po lokalnem času (1 urni zamik). Po opravljenih carinskih formalnostih prevoz v lastni organizaciji  
(po predhodnih napotkih) do hotela in namestitev. Prenočevanje v hotelu . 
 

2. dan, 03.11.2017, petek :   

        po zajtrku ves dan namenjen ogledu sejma, od 10.00 – 15.30. Prenočevanje v hotelu.  
 

       3. dan, 04.11.2017, sobota  

       Jutranji , povratni let: Birmingham via  Duss , prestop do ZG.  07.45 po lok. času Birmingham 
 

 

CENA:  od 470,00 €,  3 dni, na osebo v dvoposteljni sobi /TWIN ločeni postelji  

 
Cene vključujejo: letalski prevoz na relaciji, ki je navedena na programu s pripadajočimi taksami, 

vključno z 1 kosom ročne prtljage,  2 nočitev z zajtrkom v hotelu v   dvoposteljni –ločeni postelji –Twin sobi,  DDV, stroške 
organizacije potovanja. 

 

 

STROKOVNA POTOVANJA * POČITNICE * LETALSKE VOZOVNICE * INDIVIDUALNE REZERVACIJE * IZLETI 

 
 

Doplačila:  

 za oddano prtljago : 15 € po smeri  (do 23 kg ) 

za enoposteljno sobo na povpraševanje! 

 

Lastna doplačila: 
prevoz do letališč v odhodu,  javni prevozi po Birminghmu. 

 
Prijave, 
 
ki morajo biti pisne, sprejemamo po e-mailu: narda@siol.net ali pošti na gornji naslov. /Če želite pošljemo našo prijavnico-
obrazec, lahko je klasična naročilnica, ali e-mail. Naročilo mora vsebovati: točen naslov firme, 
ID, e-mali, fax, tel., ime in priimek udeleženca-cev kot so zapisani v potovalnem dokumentu/.  

http://www.ipex.org/
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Možnost zavarovanja rizika odpovedi za primer višje dokumentirane sile 4,4 % od cene – zavarovalnica Triglav).Če se 
odločite za zav. rizika odpovedi velja le to za primer smrti ožjega družinskega člana ali bolezni udeleženca, mora biti 
dokumentirano in pisno sporočeno pred odhodom,  in potreben podatek  tudi  naslov zavarovanca) 
 
Na osnovi pisne prijave vam bomo poslali račun, plačilo v  3 dneh– 60% akontacija , preostanek 10 dni pred odhodom. 
Pred odhodom prejmete potrebne potovalne dokumente in končno obvestilo z dodatnimi informacijami!  
 
SPLOŠNI POGOJI IN NAVODILA NARDA TOURSA oz. letalskega prevoznika in namestitvenega objekta so sestavni del 
programa. Pri tem programu veljajo splošni pogoji – letalskega prevoznika in hotela. Rezerviranih storitev ni možno 
odpovedati: 100% stroški odpovedi 

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

 
 
 
Ljubljana, 19.10.2017 
 
 
 
 
 

 


