nakupovalni seznam za ekskurzijo

na Dolenjsko

1 dan, avtobus, termin po dogovoru s skupino
osnovna cenovna lestvica:
število oseb (vsaj): 20
cena:

30

40

naročnik:
želje:
oddaja ponudbe:
ponudba velja do:

Opombe:

Osnovna cena vključuje:
prevoz s turističnim avtobusom (TV, klima, hladilnik…), cestnina, takse,
parkirnina, 2 voznika, nezgodno zavarovanje;
zunanji ogledi po programu;
turistično spremljanje – vodnik z licenco GZS;
priprava programa po željah;
organizacija.

+ Možne plačljive dejavnosti (cena /osebo):
obisk kmetije, ki se ukvarja s sadjarstvom (sprejem, obisk
sadovnjaka, prikaz predelave, degustacija suhega sadja, marmelad,
sadnega kruha),
vstopnina in voden ogled Krške jame,
obisk čokoladnice in degustacija čokolade ter likerjev Berryshka,
vstopnina in voden ogled Dežele kozolcev + vodenje,
muzej Toneta Pavčka in Lojzeta Slaka,
·obisk zeliščarske kmetije Plavica (sprejem z degustacijo iz programa
»Zakladi Roga«, kratko uvodno predavanje in ogled vrta zdravilnih rastlin
Plavica – 1,5 h),
lokalno vodenje v Novem mestu.

+ Možne brezplačne dejavnosti:
proti čas za sprehod po središču Novega mesta,
prosti čas za kavo v Žužemberku ali Novem mestu ob Krki,
lokalno vodenje v Novem mestu

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);
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.

Dinamika plačila:

po dogovoru s skupino

Naslednji koraki:

za pripravo končne ponudbe, bi prosila, če mi lahko čim prej pošljete:
termin izleta,
odhodno mesto,
izbrane dejavnosti za doplačilo,
izbrane brezplačne dejavnosti
približno števila oseb.
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:

obisk kmetije, ki se ukvarja s sadjarstvom (sprejem, obisk
sadovnjaka, prikaz predelave, degustacija suhega sadja, marmelad,
sadnega kruha) ,
prosti čas za kavo v Žužemberku ali Novem mestu ob Krki,
obisk čokoladnice in degustacija čokolade ter likerjev Berryshka cena
naknadno
voden ogled Dežele kozolcev
večerja na kmečkem turzmu

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

