
med Salzburgom in Linzem
nakupovalni seznam za ekskurzijo

 2 dni, avtobus, nočitev z zajtrkom

Pripravila Janina Šifrer, Turizem Desetnica, www.desetnica.si
 janina@desetnica.si, 040 77 55 73, FB Turizem Desetnica

prevoz s turističnim avtobusom (TV, klima, hladilnik…), na relaciji Kranj - Linz - Kranj,
cestnina, takse, parkirnina, 2 voznika, nezgodno zavarovanje; 
1 x nočitev z zajtrkom v hotelu turistične kategorije, 2-posteljna soba s kopalnico
ali v mladinskem hotelu; 
zunanji ogledi po programu;
turistično spremljanje – vodnik z licenco GZS; 
priprava programa po željah;
organizacija. 

doplačilo za enoposteljno sobo,
vodne igre v Hellbrunu,
vstopnina v Mozartovo rojstno hišo v Salzburgu,
obisk gradu Salzburg (vzpon peš ali z vzpenjačo na grad, različni muzeji),
povratna vožnja z dvigalom na Monschberg v Salzburgu,
povratna vozovnica z vlakom na Schafbergspitze (na 1732 m),
vstopnina in voden ogled dvorca Kaiservilla ter parka v Bad Ischlu,
vstopnina za park Kaiserville v Bad Ischlu,
vstopnina v muzej Keltov v Hallstattu,
vstopnina v kostnico v Hallstattu,
rudnik soli v Halleinu,
obisk ZOO v Salzburgu,
obisk manufakture liofiliziranega sadja in degustacija liofiliziranega sadja,
sadnih pralin in sadnih čokolad (s penino in liofiliziranimi jagodami)
vodenje po spominskem parku Mathausen (2h)
vožnja z ladjico po Wolfgang see od St. Gilgna do Sankt Wolfganga (45 min),
povratna vožnja s tramvajem na Postlingberg pri Linzu,
delavnica izdelave linške torte z linško torto,
taksa za avtobus Salzburg,
taksa za avtobus Hallstatt,
Ars electronica - vstopnina, 
Ars Electronica - vodenje v angleščini (1,5 h),
ledenik Dachstein iz Schladminga (gondola, ledena palača, viseči most in »Sky
walk«), 
vožnja z ladjico po Donavi v Linzu.

·sprehod in prosti čas v Bad Ischlu,
·prosti čas ob jezeru Mondsee,
·prosti čas ob jezeru Wolfgangsee,
·sprehod po Linzu,
·prosti čas v Linzu,
·obisk Redbullhangar,
obisk spominskega parka v Mathausnu.

osnovna cenovna lestvica: 
število oseb (vsaj):   20          30        40
cena:

Osnovna cena vključuje:

+ Možne plačljive dejavnosti:

+ Možne plačljive dejavnosti (cena/osebo):

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;
prevoznik si pridržuje pravico zvišanja cene v primeru,
da se cena goriva spremeni za več kot 10 %
končna cena je odvisna od izbranih dejavnosti, števila
prevoženih kilometrov ... 
za potovanje je potreben veljaven osebni dokument
(potni list ali osebna izkaznica);
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.

po dogovoru s skupino

termin
kraj odhoda
izbrane dejavnosti za doplačilo,
izbrane brezplačne dejavnosti
vrste sob (število enoposteljnih, dvoposteljnih,
troposteljnih ...).

 obisk  2-3 znamenitosti med Salzburgom in Linzem po
izboru,
nočitev v Linzu,

zajtrk v hotelu,
dopoldne Ars Electronice z vodenje,
sprehod do stolnice in prosto za kosilo,
popoldne vzpon s tramvajem na Postlingberg

naročnik: 
želje: 2-dnevna ekskurzija v Linz, Ars Electronica
oddaja ponudbe: 
ponudba velja do: odločitve skupine

Opombe:

Dinamika plačila:

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

Na podlagi izbranih dejavnosti vam v čim krajšem pošljem
končno ponudbo s končno ceno in časovnico, ter podatek,
ali je možno v potovanje uvrstiti vse izbrane dejavnosti.

Predlog Desetnice:
prvi dan:

drugi dan:


