BRATISLAVA
Program enodnevnega potovanja
ODHOD: sobota, 18. 6. 2022 ob 5.00, Ižakovci
PRIHOD: 18. 6. 2022 do 23.00
Vožnja v smeri mejnega prehoda Kuzma, naprej mimo Dunaja in vse do Bratislave. Po
prihodu se boste odpravili na ogled mesta, se zapeljali do bratislavskega gradu, s katerega se
razprostira prelep pogled na mesto in reko Donavo. Sledil bo ogled glavnih znamenitosti
(zunanji ogledi): stolnica Sv. Martina, v kateri je bilo okronanih 11 Madžarskih kraljev, sedež
nekdanje Academie Istropolitane, Mihaelova vrata, Glavni trg z Maximilianovo fontano,
nadškofovo palačo, ne bomo pozabili na Čumila - maskote mesta. Prosti čas za kosilo v lastni
režiji. Popoldne bo sledila vožnja z ladjico v smeri Devina – vožnja traja cca. 90 min
(doplačilo).
Po prijetni plovbi se boste namestili na avtobus in zapustili mesto.

Cena na osebo:
43,00 € pri udeležbi 50–54 potnikov
47,00 € pri udeležbi 45–49 potnikov
52,00 € pri udeležbi 40–44 potnikov
59,00 € pri udeležbi 35–39 potnikov
(V primeru večjega oz. manjšega števila potnikov se cena ustrezno preračuna.)
Cena zajema: avtobusni prevoz (54-sedežni), cestnine in parkirnine, dodatnega voznika,
zunanje oglede po programu, strokovno vodenje, osnovno nezgodno zavarovanje potnikov,
organizacijo in DDV.
Doplačilo (definirajte z agencijo pred odhodom): vožnja z ladjo 15 €/osebo.

Murska Sobota, 18. 3. 2022, št. potovanja 26/22-1
Ta dokument z informacijami o potovalnih storitvah je namenjen posredovanju informacij potrošniku skladno z ZVPot in Pravilnikom o obrazcih za informacije pri pogodbah o paketnem
potovanju in povezanih potovalnih aranžmajih (Ur. l. RS, št. 43, 2018).
Skladno z 900. členom Obligacijskega zakonika si pridržujemo pravico do spremembe cene (če pride do sprememb v menjalnih valutnih tečajih ali do sprememb v cenikih prevoznikov) in
skladno z 902. členom istega zakona pravico do odpovedi potovanja (če se ne prijavi minimalno število potnikov, potrebno za izvedbo programa). V času potovanja je vsak potnik osnovno
nezgodno zavarovan za primer posledic nezgodnega dogodka, nastalega med potovanjem, ki ga ni povzročil sam zavarovanec. Nezgodno zavarovanje potnikov je sklenjeno z zavarovalnico
Adriatic Slovenica (AS) v M. Soboti. Priporočamo doplačilo RIZIKA ODPOVEDI, ki velja v primeru nezgode, uradnih pozivov in elementarnih nesreč. PROGRAM VELJA KOT
KONČNO OBVESTILO! Pridružujemo si pravico do spremembe programa. SPLOŠNI POGOJI TA KLAS SO SESTAVNI DEL PONUDBE. Najdete jih na spletni strani www.apms.si ali
na prodajnem mestu.

AVTOBUSNI PROMET MURSKA SOBOTA D.D.
Bakovska 29 a, 9000 Murska Sobota
Turistična agencija KLAS
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