
»all inclusive« 

Neznana Belorusija
31.10. - 3.11.2018 

4 dni, letalo 

da je Kirk Douglas rojen beloruskim staršem? 
da je aplikacija za brezplačne klice Viber nastala v Belorusiji? 
da imajo v Belorusiji več kot 300 receptov za jedi iz krompirja? 
da Slovenci za vstop v Belorusijo ne potrebujemo vize (za obisk do pet 
dni ob vstopu na letališču v Minsku)?

Ste vedeli:

Vabljeni v neznano Belorusijo!

Prvi dan, sreda, 31.10. 2018: (Ljubljana –) Benetke – Minsk 
Jutranji zbor na letališču v Benetkah (transfer na beneško letališče iz 
Ljubljane za doplačilo). Polet preko Dunaja v Minsk. Po pristanku transfer v 
hotel v središču Minska. 
Popoldne se bomo z lokalnim vodnikom odpravili na ogled  znamenitosti 
glavnega mesta Belorusije: »diamantna« stavba nacionalne knjižnice, Trg 
zmage z 38-metrskim obeliskom in večnim plamenom, spomenik afganistanski 
vojni, katoliška (rdeča) in pravoslavna stolnica, Trg neodvisnosti z vladno plačo 
in spomenikom Leninu, stavba nekdanje KGB, predsedniška rezidenca, hokejska 
dvorana in nogometni stadion,  Otok solza in nabrežje reke Svislač, gornje 
mesto z mestno hišo … Po ogledih povratek v hotel, večerja v hotelu. 
Nočitev. 

Drugi dan, četrtek, 1.11.2018: beloruski gradovi (zgodovina in kultura) 
Po zajtrku se bomo odpeljali na izlet iz Minska do dveh znamenitih 
beloruskih gradov. Prvi bo grad Mir, ki so ga zgradili v 16. stoletju in je od 
leta 2000 na seznamu UNESCO-ve zaščitene kulturne dediščine. Gre za 
izjemen primerek trdnjave v slogu beloruske gotike, renesanse in baroka, 
lastniki gradu pa so bili stoletja Radzivilli, pomembna beloruska plemiška 
rodbina. 
Po ogledu gradu se bomo odpeljali naprej do mesta Nesviž, kjer si bomo 
najprej privoščili kosilo, nato pa bomo obiskali palačo, ki je ravno tako na 
seznamu UNESCA. Belorusi menijo, da je to njihov najlepši grad, zato je tudi 
najbolj obiskana turistična znamenitost v Belorusiji. Tudi ta palača je bila v 
lasti rodbine Radzivilli. Po ogledih povratek v Minsk. Večerja v restavraciji z 
belorusko nacionalno kulinariko in folklornim programom. Nočitev. 

Tretji dan, 2.11.2018: BelAZ in rezervat Berezinsky (tehnika in narava) 
Po zajtrku se bomo najprej odpeljali v BelAZ, belorusko tovarno težkih 
tovornjakov in rudarske opreme, kjer bomo imeli možnost videti največje 
tovornjake v vsej zgodovini (najtežji tehta 360 ton in stane 10 mio ameriških 
dolarjev?!). Najprej si bomo ogledali muzej in predstavitveni film, tovornjake 
pa si bo  možno ogledati tudi od blizu. 
Po ogledu sledi kosilo, nato pa se bomo odpeljali še v naravni rezervat 
Berezinsky, kjer se bomo seznanili z belorusko naravo. Rezervat Berezinsky 
je najstarejše zaščiteno območje v Belorusiji, v njem pa živi evropskih 
»velikih pet«: los, medved, volk, ris in bizon, ki jih bo skoraj možno videti z 
razdalje nekaj metrov. Po popoldnevu v naravi se bomo vrnili v prestolnico. 
Večerja v hotelu. Nočitev. 

Četrti dan, 3.11.2018: Minsk – Benetke (- Ljubljana) 
Po zajtrku prosto dopoldne za samostojne ogled in morebitne nakupe 
spominkov. Pred poldnevom transfer na letališče Minsk in polet proti 
Benetkam. (Prevoz do Ljubljane za doplačilo.) 

Program
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Cena vključuje:
• povratni letalski prevoz Benetke – Minsk – Benetke, letališke in varnostne pristojbine, ročna 
prtljaga (10 kg), prigrizek in pijača med letom; 
• povratni transfer letališče Minsk – hotel – letališče Minsk; 
• vsi prevozi po programu v Belorusiji s kombijem/minibusom; 
• 3 x nočitve z zajtrki v hotelu *** v središču Minska, 2-posteljna soba s kopalnico; 
• 2 x večerja v hotelu; 
• 1 x večerja s folklornim programov v restavraciji z belorusko nacionalno kulinariko; 
• voden ogled Minska; 
• izlet do gradov Mir in Nesvizh z vstopninami in kosilom na poti, 
• izlet v naravni rezervat Berezinsky z vstopninami v naravni rezervat in tovarno gigantskih 
traktorjev BelAZ z vstopninami ter kosilom na poti; 
• lokalno vodenje v angleščini po programu s prevodom v slovenščino (mesto Minsk, izlet do 
gradov Mir in Nesvizh, izlet v naravni rezervat Berezinsky in tovarno BelAZ); 
• obvezno zdravstveno zavarovanje z asistenco CORIS (osnovno kritje 25.000€) 
• slovensko spremstvo – turistični vodnik z licenco GZS; 
• organizacija. 

Cena za skupinski odhod: 754€* (vsaj 10 oseb)
* cena potovanja je preračunana glede na ceno letalske karte 13. februarja 2018; ker se 
cene letalskih kart dnevno spreminjajo, se lahko spremeni tudi cena celotnega aranžmaja. 
Letalske karte bodo kupljene, ko bo potovanje zagotovljeno, o višini cene letalske karte 
boste obveščeni pred nakupom.

Dinamika plačila
• 300€ ob prijavi 
• ostanek 14 dni pred odhodom 

davčna številka: 19854293, matična številka: 6609775                                                                                                                                                                                                                                                              Turizem Desetnica 

Srg. 2014/17196 Okrožno sodišče v Ljubljani,                                                                                                                                                                                                                                             Slovenska cesta 56 a, 1234 Mengeš 

št. licence GZS 1583 in 1584,                                                                                                                                                                                                                                                                              P.E. Zemljemerska 12 1000 Ljubljana 

banka: Unicreditbank, št. računa: SI56290000051254269                                                                                                                                                                                                                         janina@desetnica.si, 040 77 55 73 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 FB: Turizem Desetnica, www.desetnica.si

Cena ne vključuje/obvezna doplačila pred odhodom:
• doplačilo za manjšo skupino (manj kot 10 potnikov) 190€

Cena ne vključuje/možna doplačila ob prijavi:
• doplačilo za enoposteljno sobo 90€; 
• transfer Ljubljana – beneško letališče – Ljubljana 50€ – 100€, odvisno od termina rezervacije 
• doplačilo za oddano prtljago do 23 kg 25€/smer 
• zavarovanje rizika odpovedi 5% od cene 

Opombe:
• odhod bo zagotovljen ob prijavi vsaj 5 potnikov; 
• če slovenski državljani v Belorusijo vstopamo prek mednarodnega letališča v Minsku, imamo 
finančna sredstva vsaj 25€ na dan in veljavno zdravstveno zavarovanje za Belorusijo za 
minimalno vsoto 10.000€, lahko vstopimo brez vizuma, vendar le za največ 5 dni; 
• turizem Desetnica  v programu določi dve ceni aranžmaja, ki sta odvisni od dejanskega števila 
prijavljenih potnikov. Potnik se prijavi po nižji, vendar je seznanjen in nepreklicno soglaša z 
doplačilom razlike med nižjo in višjo ceno. Če se bo za potovanje prijavilo manjše število 
potnikov, vas bomo o spremenjenih pogojih obvestili 14 dni pred odhodom. Potnik ne more 
odstopiti od pogodbe, če bi nastopili pogoji za morebitno zvišanje cene; 
• letalske karte, vključene v ceno aranžmaja, so nezamenljive in nevračljive, zato priporočamo 
zavarovanje rizika odpovedi, ki velja v primeru bolezni ali uradnih obveznosti (sodišče); 
• cena potovanja je preračunana glede na ceno letalske karte 13. februarja 2018; ker se cene 
letalskih kart dnevno spreminjajo, se lahko spremeni cena celotnega aranžmaja. Letalske karte 
bodo kupljene, ko bo potovanje zagotovljeno, o višini cene letalske karte boste obveščeni pred 
nakupom; 
• za potovanje je potreben veljaven potni list; 
• odpoved rezervacije brez vplačanega zavarovanja rizika odpovedi po splošnih pogojih, ki so 
sestavni del tega programa in so vam na voljo na www.desetnica.si; 
• info na: 040 77 55 73 ali info@desetnica.si; 

Prijave zbiramo do 30 dni pred odhodom oziroma zapolnitve mest preko 
obrazca na spodnji povezavi ali na e-naslovu info@desetnica.si.


