PREDBOŽIČNA BRATISLAVA
Z OGLEDOM DVORCA HOF

21. 12. 2019

ODHOD: sobota,
• ob 7.00 z avtobusne postaje M. Sobota
• ob 7.30 s parkirišča pri OŠ Sveti Jurij Rogašovci

Potovanje
Pot nas bo vodila preko mejnega prehoda Kuzma in naprej v smeri Dunaja, do baročnega dvorca
Hof, ki se nahaja v bližini obmejnega mesta Hainburg v Avstriji. Dvorec je dal zgraditi princ
Evgen Savojski, pod vladavino cesarice Marije Terezije pa je dobil današnjo obliko. V
predbožičnem času vsako leto popestrijo dogajanje s postavitvijo božične vasi, ki jo bomo
obiskali. Po ogledu sledi vožnja proti Slovaški. Praznično okrašena Bratislava nas bo pričakala
s čudovito okrašenimi ulicami. Najprej se bomo zapeljali do bratislavskega gradu in z
njegovega obzidja občudovali mesto, ki bo dihalo v predprazničnem vzdušju. Podali se bomo
v center mesta, si ogledali mestne znamenitosti, imeli pa bomo tudi dovolj časa za nakupovanje
in za obisk božičnega sejma. Pridružili se bomo množici, poskusili kuhano vino, kupili kak
spominek. Odhod iz Bratislave predvidevamo ob 19.30.

Cena na osebo: 47 €
(Potovanje se bo izvedlo pri minimalnem številu potnikov: 35)

Cena zajema: avtobusni prevoz, cestnine in parkirnine, vstopnino v dvorec Hof in božično vas,
zunanje oglede po programu, vodenje, osnovno nezgodno zavarovanje potnikov, organizacijo
in DDV.
Popust za otroke v spremstvu staršev oz. odrasle osebe: do 14. leta se cena zniža za 5 €.

Murska Sobota, 12. 7. 2019

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.
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