STROKOVNA POTOVANJA * POČITNICE * LETALSKE VOZOVNICE * INDIVIDUALNE REZERVACIJE * IZLETI
za ogled www strani sejma se postavite na gornji logotip, tudi vstopnice si lahko rezervirate preko www strani!

Vodilni svetovni sejem /globalni dogodek in komunikacijska platforma za geodezijo, geoinformatiko
…

www.intergeo.de

POTOVALNI PREDLOGI: individualna ponudba avio + hotel /+ vstopnica,
brez vodiča, min.1 udeleženec, ali s kombi prevozom

Pripravili smo sledeče pot.predloge:
•
•
•

iz let.Dunaj/Schetach 3 dni (lahko tudi 2 dni)
ali kombi prevoz 27./28.,09.201, 2 dni, min 6.udeležencev
v primeru, če potujete z osebnim prevozom le hotelska namestitev

PROGRAM POTOVANJA (3 dni letalo)
27.- 29.09.2011 (torek-četrtek), obiska sejma 1 dan ali 2 dni, program 3 dni, 2NZ
1. dan:

13.00
14.55
16.00

2. dan:
3. dan:
14.35
16.35
17.45

Zbor udeleženca-ev na letališču Dunaj/
ali večerni let:
18.50
Odhod letala v Nürmberg
20.50 -21.55 prihod
Prihod na letališče. (v latni organizaciji - po predhodnih napotkih z javnim prevozom do hotela).
Prenočevanje.
Zajtrk. Cel dan namenjen ogledu sejma, prenočevanje v hotelu.
Po zjtrku, ponovni ogled sejma ali prosto do odhoda na let z javnim prevozom
zbor na letališču
Odhod letala
Pihod na let. Dunaj

CENA POTOVANJA: od 499,00 € namestitev v dvoposteljni sobi

+ dopl. vst

PROGRAM POTOVANJA (2 dni, kombi): za zajljučene skupine-ice program po meri naročnika!
Odhod: 27.09.2011,torek
Povratek: 28.09.2011, sreda

1. dan:
Zbor udeležencev potovanja ob 3.30 Maribor –Stara lokomotiva ŽP, 3.10 Celje /sejmišče hala Golovec, v
Ljubljani – parkirišče Dogi most ob 4.00. Vožnja preko Karavank v Avstrijo in mimo Salzburga v Nemčijo,
nadaljevanje vožnje mimo Münchna v Nürnebrg. Po prihodu ogled sejma. Prevoz do hotela, namestitev, večerja
in prenočevanje.
2. dan:
Po zajtrku ponovni ogled sejma do ca 15.00 ure ali prosto. Po želji, v povratku postanek v bavarski prestolnici
(za ca 3 ure ) – München - Oktoberfest! Prihod v domovino ponoči.

CENA POTOVANJA: 235 € namestitev v dvoposteljni sobi

+ dopl. vst (min 6 udeležencev)

Doplačilo za enoposteljno sobo: htl***/**** od 40 EUR za 1NZ x št.nočitev oz. odvisno od kat.hotela
Doplačila za letališke pristojbine: vštete v ceni !!!
sejemsko vstopnico ( sami!) on line ali mi- doplačilo, dnevna 25 €

Erbežnikova ul.32, 1000 Ljubljana, Slovenija
tel.: +386 1 256 19 74 & fax: +386 1 256 19 73
e-mail: narda@siol.net
gsm :00386 41 409 444
ID: SI14478374
št.licence: 158 in 159

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

V CENi JE VRAČUNANO:
letalski prevoz s pristojbinami po programu, 2 nočitve z zajtrkom v hotelu v center
Nürmburga/***/****, DDV, stroški rez, nezg.zav.Triglav.
Oz. pri programu: kombi prevoz na relaciji, ki je navedena v programu, stroški cestnin ..., 1 NZ v hotelu *** v bližin sejmišča ,
DDV, stroški rez, nezg.zav.Triglav.
POMEMBNO OPOZORILO!
CENA VELJA LE DO RAZPOLOŽLJIVOST AVIO VOZOVNIC in hotelske namestitve PO VRAČUNANI CENI! S polnitvijo
mest se cena spreminja - viša! Cene so izračunane na dan:15.09.2011! Če se cena let.prevoza bistveno poviša,se spremeni
cena aranžmaja.

Prijave, ki morjo biti pisne, sprejemamo“čimprej“, da ostane cena nespremenjena; po faxu na št.: 01 256 19 73 ali
po e-mailu: narda@siol.net ali pošti na spodnji naslov do navedenega roka oz. zasedbe prostih mest . Prijavite se
lahko po priloženi prijavnici, lahko je klasična naročilnica, ali e-mail. Naročilo mora vsebovati: točen naslov firme, ID, e-mail,
fax, tel., ime in priimek udeleženca-cev in vrsto vstopnice
Plačilni pogoji: na osnovi prijavnice vam bomo poslali račun za akontacjo 40%, ki mora biti poravnan v 3 dneh po prejemu
računa, preostanek 10 dni pred odhodom oz. celotni znesk, če je do odhoda manj kot 21 dni, v primeru bistvenega povišanja
cene letalskega prevoza, se ustrezno poviša cena aranžmaja, o tem vas obvestimo in šele strinjanje kupca z višjo ceno
pomeni dokončno rezervacijo!
•
•
•

Možnost zavarovanja rizika odpovedi za primer višje dokumentirane sile 4,4 % od cene – zavarovalnica Triglav
Možnost zdravstvenega zavarovanja Coris z asistenoco v tujini – cena je odvisna od zav.kritja
Po izvršenem plačilu prejmete potrebne potovalne dokumente in končno obvestilo z dodatnimi informacijami!

SPLOŠNI POGOJI IN NAVODILA NARDA TOURS so sestavni dl ponudbe/programov.
Veljajo Splošni pogoji in navodila prevoznika in hotela v kolikor se bistveno razikujejo od organizatorjevih.
sejmi so trgovina & korak v tujino & hrepenenje po dogodku & naložba v prihodnost

Ljubljana, 15.09.2011
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