nakupovalni seznam za izlet

Peš po Glinščici v Trst
1 dan, avtobus
osnovna cenovna lestvica:
število oseb (vsaj): 20
30
cena/osebo:

40

osnovna cena vključuje:
prevoz s turističnim avtobusom (TV, klima, hladilnik…) na relaciji
_________________, cestnina, takse, parkirnina, osnovno nezgodno
zavarovanje, zunanji ogledi,
turistično vodenje – vodnik z licenco GZS,
organizacija;

+ možne brezplačne dejavnosti:
sprehod po Glinščici (7 km nezahtevne, ravne poti v senci),
voden sprehod po središču Trsta,
ogled svetišča Monte Grisa in razgled na Tržaški zaliv,
prosti čas v Trstu,
zunanji ogled gradu Miramare in vrtov gradu Miramare,
sprehod po Portopicollu,
prosto za kopanje v Sesljanu (poleti);

naročnik:
želje:
oddaja ponudbe:
ponudba velja do:

Opombe:
ponudba je informativna, rezervacije še niso
narejene in so odvisne od razpoložljivosti na dan potrditve izleta.
Cena se lahko spremeni v primeru, da so (cenovno ugoden prevoz
ali) ogledi v času potrditve potovanja že zasedeni.
Končna cena je odvisna od izbranih dejavnosti, števila prevoženih
kilometrov ... .
Za potovanje je potreben veljaven osebni dokument (potni list ali
osebna izkaznica).
Veljajo splošni pogoji, ki so objavljeni na spletni strani
www.desetnica.si.

Dinamika plačila:
100 % najkasneje osem dni pred izletom

Naslednji koraki:

+ možne dejavnosti za doplačilo:
notranji ogled gradu Miamare,
bogato kraško kosilo/večerja,
kosilo/večerja v Vipavski dolini,

= vaš izlet Peš v Trst.

za pripravo končne ponudbe, bi prosila, če mi lahko
čim prej pošljete:
odhodno mesto
izbran termin izleta,
izbrane dejavnosti za doplačilo,
izbrane dejavnosti brez doplačila,
približno število oseb,
Na podlagi izbranih dejavnosti vam v čim krajšem 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.

Predlog Desetnice:
za pohodnike: sprehod po Glinščici (7 km nezahtevne, ravne poti v
senci),
za nepohodnike: ogled svetišča Monte Grisa in razgled na Tržaški
zaliv,
vsi: (sprehod in) prosti čas v Trstu,
vsi: zunanji ogled gradu Miramare in vrtov gradu Miramare,
vsi: bogato kraško kosilo/večerja

pripravila Janina Šifrer, Butik izletov Desetnica, 040 77 55 73,
janina@desetnica.si, www.desetnica.si, FB: Turizem Desetnica

