
  novosti na Krasu in v Brdih
termin po želji skupine

1 dan, avtobus

osnovna cenovna lestvica:
število oseb (vsaj):    20         30        40
cena/osebo:    odvisno od kraja odhoda                                          

prevoz s turističnim avtobusom (TV, klima,
hladilnik…),
zunanji ogledi,
slovensko spremljanje – turistični vodnik z
licenco GZS,
organizacija;

prosti čas za sprehod po Štanjelu, obisk
Ferrarijevega vrta, okrepčilo na grajskem
dvorišču,
postanek pri pomniku Cerje,
obisk novega multimedijskega centra na
Sabotinu,
vzpon na razgledni stolp v Gonjačah;

voden ogled samostana Kostanjevica (cerkev,
grobnica Burbonov, Škrabčeva knjižnica, rožni
vrt),
vstopnina v nov grajski muzej v  Štanjel,
ogled vinske kleti z degustacijo lokalnega
vina na turistični kmetiji + pozno kraško
kosilo (predjed: kraški narezek, glavna jed:
svinjski vrat in njoki z gorgonzolo v teranovi
omaki, sladica: hruška, pečena v teranu), 
vstopnina v pomnik Cerje,
voden ogled pomnika Cerje,
malica v okrepčevalnici Parku miru na
Sabotinu (jota z rebrci ali nojki v sirovi omaki +
jabolčni zavitek), 
voden ogled kavern na Sabotinu,
večerja v Brdih (4-delni menu),
dodatni voznik za ekskurzijo, daljšo od 14 ur;

osnovna cena vključuje:

+ možne brezplačne dejavnosti:

+ možne dejavnosti za doplačilo:

= izlet po vaši želji.

ponudba je informativna, rezervacije še niso
narejene in so odvisne od razpoložljivosti na
dan potrditve izleta. 
Končna cena je odvisna od izbranih dejavnosti,
števila prevoženih kilometrov ... .
Na potovanju je potrebno upoštevati vsakokrat
veljavna higienska priporočila NIJZ, lokalna
higienska priporočila v državi potovanja in
priporočila lokalnih ponudnikov storitev, ki so
vključena v program potovanja. 
Veljajo splošni pogoji, ki so objavljeni na
spletni strani www.desetnica.si.

Opombe:

po dogovoru s skupino
Dinamika plačila: 

datum ekskurzije
izbrane dejavnosti za doplačilo,
izbrane dejavnosti brez doplačila,
odhodno mesto,
približno število udeležencev

Naslednji koraki:
za pripravo končne ponudbe bi prosila, če mi
lahko čim prej pošljete:

Na podlagi izbranih dejavnosti vam v čim krajšem
času pošljem končno ponudbo s končno ceno in
časovnico, iz katere je razvidna ura odhoda in
povratka ter ali je možno v potovanje uvrstiti vse
izbrane dejavnosti.

vstopnina v nov grajski muzej v Štanjel,
prosti čas za sprehod po Štanjelu, obisk
Ferrarijevega vrta, okrepčilo na grajskem
dvorišču,
postanek pri pomniku Cerje,
voden ogled kavern na Sabotinu,
večerja v Brdih (4-delni menu).
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nakupovalni seznam za eksurzijo


