JANUAR - MAJ 2018
od

FURLANIJA in REZIJA

56
eur

kulturno potepanje po zamejski Sloveniji

Bakovska 29a, 9000 M. Sobota

Potujte z nami

odhod: sobota, 12. maj 2018
Kraj in ura
odhoda:

Murska Sobota (avtobusna postaja) - 4.30

56,00 €
60,00 €
65,00 €

Cena na
osebo:
Cena zajema:

(pri udeležbi 45–48 oseb)
(pri udeležbi 40–44 oseb)
(pri udeležbi 35–39 oseb)

V primeru večjega
oz. manjšega števila
potnikov se cena
ustrezno preračuna.

AKTUALNA KLASOVA PONUDBA
Z AVTOBUSOM PO EVROPI

avtobusni prevoz, cestnine, parkirnine, vodenje, vstopnine
(Langobardski tempelj, mumije), kosilo, osnovno nezgodno
zavarovanje potnikov, organizacijo in DDV.

Program enodnevnega izleta! Vožnja z vmesnimi postanki do italijanskega mejnega prehoda in nadaljevanje poti do Čedada, kjer si bomo najprej ogledali
mestno hišo, kip Julija Cezarja, langobardski tempelj ter ostale mestne znamenitosti. Od leta 2011 je center Čedada vpisan na Unescov seznam svetovne
dediščine. Pot nas bo nato vodila v slikovito Pušjo vas, ki je bila po potresu leta 1976, ki je opostošil velik dežele Furlanije, skrbno in strokovno obnovljena.
Obzidano mesto je vsako leto prizorišče številnih prireditev. Tik poleg cerkve stoji kapela, v kateri hranijo ostanke nenavadnih mumij. Nekje na poti bomo
opravili kosilo. Pri vasi Na Bili bomo vstopili v svet Rezije, v očarljivo dolino ledeniškega izvora, kjer slovenski Rezijani bivajo že več kot 1000 let. Ustavili se bomo
še v rezijanski kulturni hiši v Ravenci (doplačilo), nato pa se s krajšim obiskom vasice Solbica v poznem popoldanskem času poslovili od Rezije.
V izhodiščni kraj bomo prispeli v večernih urah (do cca. 22.00).

od

GRADOVI JUŽNE ČEŠKE

139
eur

odhod: sobota, 19. maj 2018 - 2 dni
Kraj in ura
odhoda:

Murska Sobota (avtobusna postaja) - 3.00

139,00 €
144,00 €
150,00 €

Cena na
osebo:

Cena zajema:

Doplačilo:

(pri udeležbi 45–48 oseb)
(pri udeležbi 40–44 oseb)
(pri udeležbi 35–39 oseb)

SMUČARSKI SKOKI 2018 - KULM/Avstrija
ODHOD: sobota, 13. januar 2018
Kraj in ura
odhoda:
Cena na
osebo:
Cena zajema:
Doplačilo
na osebo:

V primeru večjega
oz. manjšega števila
potnikov se cena
ustrezno preračuna.

Opomba:

Murska Sobota (avtobusna postaja) - 4.30

23,00 €
26,00 €
29,00 €

(pri udeležbi 45–48 oseb)
(pri udeležbi 40–44 oseb)
(pri udeležbi 35–39 oseb)

od

23
eur

V primeru večjega
oz. manjšega števila
potnikov se cena
ustrezno preračuna.

avtobusni prevoz, cestnina, turistična spremljava, organizacija in ddv.
vstopnica za
ogled tekme

Predprodaja Odrasli: 24 € *Mladina: 15 €
Dnevna karta Odrasli: 30 € *Mladina: 20 €
Vstopnice so brez možnosti vračila kupnine.

* mladina (rojeni med leti 2001-2011)

Kratek potek: Vožnja v smeri prizorišča smučarskih skokov. Sledi ogled tekme. Uradni program (Kulm): 12.00 poskusna serija, 14.15 1. serija, 15.00 2. serija.

avtobusni prevoz, cestnine in cestne pristojbine, vstopnine in
ogled gradu Rožmberk, Krumlov, Hluboka in grobnico v Trebonu,
1 x nočitev v hotelu *** v dvoposteljnih sobah na bazi
polpenziona, vodenje, osnovno nezgodno zavarovanje potnikov,
organizacijo potovanja in DDV.

SMUČARSKI SKOKI 2018 - PLANICA/Slovenija
ODHODI: sobota, 24. marec 2018 (ekipna tekma)
nedelja, 25. marec 2018 (posamična tekma)

enoposteljna soba 25 €/dan.

Program dvodnevnega potovanja!
1. dan: Vožnja z vmesnimi postanki v smeri Graza, Linza in proti Češki, do krajev, kjer si bomo ogledali:
• Rožmberg - obisk gradu Rožmberg nad reko Vltavo;
• Česky Krumlov - mesto pod zaščito UNESCA, obisk drugega največjega gradu na Češkem z zelo bogato notranjostjo, ki sta ga zaznamovali rodbini Rožmberk
in Schwarzenberg;
• Češke Budejovice - večerja in nočitev.
2. dan: Zajtrk v hotelu.
• Češke Budejovice - ogled gradu Hluboka iz 13. stoletja, ki s številnimi preureditvami danes spominja na angleški Windsor. Prosti čas za individualne oglede;
• Trebon - obisk grobnice družine Schwarzenberg.
Sledi povratek preko Dunaja, z vmesnimi postanki. V izhodiščni kraj bomo prispeli v poznih nočnih urah.

Kraj in ura
odhoda:
Cena na
osebo:
Cena zajema:
Doplačilo
na osebo:
Opomba:

od

23
eur

Murska Sobota (avtobusna postaja) - 4.00

23,00 €
26,00 €
29,00 €

(pri udeležbi 45–48 oseb)
(pri udeležbi 40–44 oseb)
(pri udeležbi 35–39 oseb)

V primeru večjega
oz. manjšega števila
potnikov se cena
ustrezno preračuna.

avtobusni prevoz, cestnina, turistična spremljava, organizacija in ddv.
Predprodaja Odrasli: 23 € *Otroci (7-14 let): 3 €
Dnevna karta Odrasli: 29 € *Otroci: (7-14 let) 5 €
Vstopnice so brez možnosti vračila kupnine.
sobota: otroci do 7. leta GRATIS, nedelja: otroci do 14. leta GRATIS
** Predprodaja do 1. 3. 2018
vstopnica za
ogled tekme

Kratek potek: SOBOTA: 9.00 poskusna serija, 11.00 prva serija, 11.00 finalna serija, podelitev nagrad.
NEDELJA: 9.00 poskusna serija, 10.00 prva serija, 11.00 finalna serija, podelitev nagrad. Po končanem programu sledi povratek proti domu.

od

BENETKE – pustni karneval
Splošni pogoji TA Klas so sestavni del ponudbe. Najdete jih na spletni strani
www.apms.si ali na prodajnem mestu.
Priporočamo doplačilo zavarovanja stroška odpovedi turističnega potovanja,
ki velja v primeru bolezni, nezgode, uradnih pozivov, elementarnih nesreč.
Vsak potnik je dolžan imeti s sabo osebni dokument oz. potni list.
Pred odhodom je potrebno preveriti veljavnost osebnega dokumenta.
Program velja kot končno obvestilo.

49
eur

ODHOD: sobota, 3. februar 2018

SPLOŠNI POGOJI
Bakovska 29a, 9000 M. Sobota

INFORMACIJE IN REZERVACIJE:
TURISTIČNA AGENCIJA KLAS – avtobusna postaja M. Sobota
Slomškova ul. 42, 9000 Murska Sobota
Tel.: 02 530 16 90, fax: 02 530 16 55
e-mail: info.klas@apms.si
M. Sobota, december 2017

Minimalno število prijavljenih potnikov je 35.
Pridržujemo si pravico do spremembe cen v primeru spremembe menjalniškega tečaja ali spremembe cen dobaviteljev, ki vplivajo na ceno izleta (potovanja).
Pridržujemo si pravico do delne spremembe programa oz. zaporedja ogledov v smislu boljše in kakovostnejše izvedbe le tega ali zaradi nepredvidenih okoliščin na samem izletu.

Kraj in ura
odhoda:
Cena na
osebo:
Cena zajema:

Murska Sobota (avtobusna postaja) - 4.00
Petrol Grabonoš - 4.15

49,00 €
54,00 €
59,00 €

(pri udeležbi 45–48 oseb)
(pri udeležbi 40–44 oseb)
(pri udeležbi 35–39 oseb)

V primeru večjega
oz. manjšega števila
potnikov se cena
ustrezno preračuna.

avtobusni prevoz, cestnina, turistična spremljava, organizacija in ddv.

Program enodnevnega izleta! Vožnja proti Italiji in po prestopu meje v Fernetičih nadaljevanje vožnje proti Benetkam. Spotoma bomo naredili krajši
postanek za okrepčilo, toaleto … Po prihodu v Benetke se bomo v spremstvu vodnika vkrcali na vaporeto in zapluli do Markovega trga. Po vožnji pričnemo
z ogledom znamenitosti - znamenita Doževa palača, Most vzdihljajev, trg Sv. Marka, katedrala Sv. Marka, Zvonik Campanille, sprehodili se bomo po ozkih
ulicah, prečkali kanale, mostove … Popoldne si bomo privoščili nekaj prostega časa za samostojne oglede in drobne nakupe spominkov ter se prepustili
pustnemu vrvežu. Pustne maske nas bodo očarale. Po dogovoru z vodnikom se bomo ob določeni uri zbrali na Markovem trgu ter se nato z vaporeto vrnili
v smeri avtobusa. Sledi slovo od romantičnega mesta. Domov bomo prispeli v ranih urah naslednjega dne (do 01.00 zjutraj).

KOPALNI BUS v zimskem času

od

ODHOD: sobota, 20. 1., 10. 2. in 17. 3. 2018
Kraj in ura
odhoda:
Kraj oddiha
(1 dan)
Cena na
osebo:
Cena zajema:
Doplačilo:
Popusti:

Murska Sobota (avtobusna postaja) - 7.00
Zdravilišče Laško
Šmarješke Toplice
Dolenjske Toplice

14,00 €
15,00 €
18,00 €

Prihod
v ...

9.00
10.00
10.30

(pri udeležbi 45–48 oseb)
(pri udeležbi 40–44 oseb)
(pri udeležbi 35–39 oseb)

Odhod
iz ..

18.30
17.30
17.00

Kraj oddiha
(1 dan)
Cena na
osebo:
Cena zajema:
Doplačilo:
Popusti:

otroci do vključno 7. leta imajo 50 % popust.

od

Terme Podčetrtek
Čatež

11,00 €
13,00 €
15,00 €

Prihod
v ...

9.00
10.00

(pri udeležbi 45–48 oseb)
(pri udeležbi 40–44 oseb)
(pri udeležbi 35–39 oseb)

Odhod
iz ..

18.00
17.00

Cena zajema:

Kraj in ura
odhoda:

od

41
eur

Murska Sobota (avtobusna postaja) - 5.00
Petrol Grabonoš - 5.15

avtobusni prevoz, cestnine in parkirnine, vodenje, vstopnino za
ogled sejma, osnovno nezgodno zavarovanje potnikov,
organizacijo izleta in DDV.

Program enodnevnega izleta! Vožnja z vmesnimi posatnki. Mejo bomo prestopili v Fernetičih; sledi vožnja do majhnega mesteca Pordenone, znanega
kot furlansko mestece. Zapeljali se bomo do sejmišča, kjer si bomo ogledali sejem »ORTOGIARDINO«. Predstavljene bodo številne novosti; dobili bomo nove,
sveže ideje za domače vrtove … Uživali bomo v pisanih barvah različnih aranžmajev in cvetju. Tisti, ki pa boste želeli predčasno končati ogled sejma, lahko
skupaj z vodnikom raziščete mesto Pordenone: katedralo sv. Marka, gotsko palačo, cerkev Santissima Trinita, Rimske vile … Prosto za drobne nakupe. Ob
17.00 se bomo zbrali na avtobusu in zapustili Pordenone. Domov bomo prispeli v poznejših večernih urah (do 23.00).

od

Kraj in ura
odhoda:
Cena na
osebo:
Cena zajema:

66
eur

Murska Sobota (avtobusna postaja) - 4.00
Petrol Grabonoš - 4.15

66,00 €
70,00 €
74,00 €

(pri udeležbi 45–48 oseb)
(pri udeležbi 40–44 oseb)
(pri udeležbi 35–39 oseb)

V primeru večjega
oz. manjšega števila
potnikov se cena
ustrezno preračuna.

avtobusni prevoz, cestnine, parkirnine, 1x polpenzion v hotelu ***
v dvoposteljni sobi, vstopnine (muzej Avnoj-a, muzej Drvar),
lokalno vodenje po Jajcu in Banja Luki, vodenje, organizacijo
potovanja, osnovno nezgodno zavarovanje potnikov in DDV.
enoposteljna soba 25 €/dan.

113
eur

Cena zajema:
Doplačilo:

Murska Sobota (avtobusna postaja) - 4.00
Lendava (avtobusna postaja) - 4.30

113,00 €
119,00 €
126,00 €

(pri udeležbi 45–48 oseb) V primeru večjega
oz. manjšega števila
(pri udeležbi 40–44 oseb) potnikov se cena
(pri udeležbi 35–39 oseb) ustrezno preračuna.
avtobusni prevoz, cestnine, parkirnine, vodenje, lokalno vodenje,
polpenzion v hotelu 3*, degustacija vina (3 vzorci) z ogledom kleti,
osnovno nezgodno zavarovanje potnikov, organizacijo in DDV.
enoposteljna soba 20 €

Program dvodnevnega potovanja:
1. dan: vožnja v smeri Slavonskega Broda, Đakova in Osijeka, do mesta Sombor. Najprej se bomo zapeljali do vojašnice, kjer nas bodo sprejeli in popeljali na ogled. Tisti, ki
ste služili vojsko v času Jugoslavije, boste podoživeli »stare« čase. Po ogledu se bomo odpeljali v center mesta; najprej prosto za kosilo v lastni režiji in nato ogled mestnih
znamenitosti z lokalnim vodnikom: trg sv. Trojice, palača Grassalkovic … Lahko si boste ogledali tudi restavracijo Fijaker. Namestili se bomo v hotelu. Večerja in nočitev.
2. dan: zajtrk v hotelu. Vožnja do bližnjega mesta Subotica, kjer se bomo sprehodili skupaj z lokalnim vodnikom. Sledi ogled mestnega jedra, zgradbe, grajene v stilu
gotike, baroka, secesije in neoklasicizma. Subotica je uvrščena med najlepša mesta panonske nižine. Imeli bomo prosti čas za nakupe, kavico, kosilo v lastni režiji …
Sledi vožnja do Vinarije Zvonka Bogdana, znanega srbskega pevca, skladatelja in ljubitelja odličnih vin. Opravili bomo ogled Vinarije ter degustacijo vin. Zadnji postanek
bo ob Paličkem jezeru, mondenemu letovišču. Vrnili se bomo čez Madžarsko, mimo mesta Pecs, v Mursko Soboto (do cca. 23.30).

V primeru večjega
oz. manjšega števila
potnikov se cena
ustrezno preračuna.

ODHOD: sobota, 14. april 2018

104
eur

Program dvodnevnega potovanja:
1. dan: vožnja v smeri Zagreba in Posavine s krajšimi vmesnimi postanki. Prvi ogled bomo namenili …
• Jasenovcu - spominski park, ki je med II. sv. vojno bil taborišče smrti. Ogled muzejske zbirke in spomenika Tulipan. Prestop državne meje z BIH in vožnja v smeri planine …
• Kozara - vožnja po Narodnem parku do spominskega parka Mrakovica; sprehodili se bomo do spomenika, sledi krajši postanek za individualne potrebe;
• Banja Luka - namestitev v hotelu, ogled mesta, ki leži ob reki Vrbas. Večerja in nočitev.
2. dan: zajtrk v hotelu. Po zajtrku vožnja po slikoviti soteski reke Vrbas proti …
• Jajcu - ogledali si bomo staro mestno jedro: Sahat kulo, Medved kulo, cerkev Sv. Luke, muzej AVNOJ-a, slapove reke Plive. Sledi vožnja do …
• Drvara - obiskali bomo »Titovo pečino« in si ogledali manjši muzej, krožna vožnja po mestu.
• Bihač - krajši postanek v lepo urejenem mestnem jedru, možnost manjših nakupov.
V popoldanskih urah odhod in vožnja v smeri doma, kamor bomo prispeli do 02.00 naslednjega dne.

Cena na
osebo:

Z LADJO OD POREČA DO ROVINJA

(pri udeležbi 45–48 oseb)
(pri udeležbi 40–44 oseb)
(pri udeležbi 35–39 oseb)

ODHOD: sobota, 28. april 2018 - 2 dni

otroci do vključno 7. leta imajo 50 % popust.

(pri udeležbi 45–48 oseb)
(pri udeležbi 40–44 oseb)
(pri udeležbi 35–39 oseb)

104,00 €
109,00 €
116,00 €

SOMBOR z ogledom vojašnice

kopalne karte.

41,00 €
44,00 €
49,00 €

Murska Sobota (avtobusna postaja) - 5.00
Lendava (avtobusna postaja) - 5.30

od

avtobusni prevoz, cestnino, turistični spremljevalec na avtobusu,
osnovno nezgodno zavarovanje potnikov, organizacijo in DDV.

ODHOD: sobota, 3. marec 2018
Cena na
osebo:

11
eur

V primeru večjega
oz. manjšega števila
potnikov se cena
ustrezno preračuna.

PORDENONE (Italija) - cvetlični sejem
Kraj in ura
odhoda:

Doplačilo:

kopalne karte.

Murska Sobota (avtobusna postaja) - 7.00

Kraj in ura
odhoda:

Cena zajema:

avtobusni prevoz, cestnino, turistični spremljevalec na avtobusu,
osnovno nezgodno zavarovanje potnikov, organizacijo in DDV.

od

ODHOD: sobota, 17. marec 2018 - 2 dni
Cena na
osebo:

V primeru večjega
oz. manjšega števila
potnikov se cena
ustrezno preračuna.

ODHOD: sobota, 27. 1., 24. 2. in 3. 3. 2018
Kraj in ura
odhoda:

14
eur

PO POTEH AVNOJA

V primeru večjega
oz. manjšega števila
potnikov se cena
ustrezno preračuna.

avtobusni prevoz, cestnine, vodenje, vožnjo z ladjico in kosilo
na ladji, osnovno nezgodno zavarovanje potnikov, organizacijo
izleta in DDV.

Program enodnevnega izleta! Pot proti Primorski, z vmesnimi postanki, in prestop meje s Hrvaško; vožnja do Poreča. Ob cca. 10.00 se bomo vkrcali na
ladjico in se popeljali mimo Limskega kanala do Rovinja. Na ladji se bomo ob zvokih harmonike zabavali in si privoščili kosilo. Med vožnjo se bomo ustavljali
v različnih krajih ter si ogledali mestna jedra Poreča, Rovinja in Vrsarja – imeli bomo tudi prosti čas za individualne oglede in kavico. Domov bomo prispeli v
poznih večernih urah.

od

30
eur

MALI BALATON
zabava v Zabori Elmeny parku
ODHOD: torek, 1. maj 2018
Kraj in ura
odhoda:
Cena na
osebo:
Cena zajema:
Doplačilo:

Murska Sobota (avtobusna postaja) - 8.00
Lendava (avtobusna postaja) - 8.30

30,00 €
32,00 €
34,00 €

(pri udeležbi 45–48 oseb)
(pri udeležbi 40–44 oseb)
(pri udeležbi 35–39 oseb)

V primeru večjega
oz. manjšega števila
potnikov se cena
ustrezno preračuna.

avtobusni prevoz, vstopnino (Kanyavari, rezervat bivolov, vstop v
Zabori Elmeny park), vodenje, osnovno nezgodno zavarovanje
potnikov, organizacijo in DDV.
posamezna igrala od 2 € naprej.

Program enodnevnega izleta! Mejo bomo prestopili v Dolgi vasi in nadaljevali vožnjo do Kis Balatona, kjer bo prvi postanek. V narodnem parku se bomo po
mostu sprehodili na otok Kanyavari, postali bomo na razgledni točki, s katere bomo opazovali bližnjo okolico. Izpustili ne bomo tudi ogleda rezervata bivolov. Sprehodili
se bomo po posestvu, občudovali bivolje črede in črede avtohtone madžarske govedi.
Sledi vožnja do Zabori Elmeny parka, kjer bomo uživali v zabaviščnem parku. Najrazličnejša igrala, trampolini, vožnje z otroškim vlakom, notranji in zunanji tobogani
itd. bodo še kako zabavni. Vodno igrišče, nogometno igrišče, streljanje z laserskimi in zračnimi pištolami, obisk majhnega zoo parka, 4D in 3D kino, interaktivne igre itd.
… vse to in še več nas čaka v zabaviščnem parku. Ne pozabite na kopalke! V kompleksu lahko opravite kosilo v lastni režiji.
V poznejših popoldanskih urah sledi povratek. V izhodiščni kraj pridemo ob cca. 19.00.

