nakupovalni seznam za

Prekmurje

termin: po želji skupine
1 dan, avtobus
osnovna cenovna lestvica:
število oseb (vsaj): 20
30
cena/osebo:
68€ 45€

40 50
33€ 27€

Osnovna cena vključuje:

• prevoz s turističnim avtobusom (TV, klima,
hladilnik…) na relaciji Ljubljana – Lendava –
Grad – Ljubljana, cestnina, takse, parkirnina,
osnovno nezgodno zavarovanje,
• zunanji ogledi,
• slovensko spremljanje – turistični vodnik z
licenco GZS,
• organizacija.

možne brezplačne dejavnosti:

• prosti čas za samostojne oglede na otoku
ljubezni v Ižakovcih,
• sprehod ob Bukovniškem jezeru;

+ možne plačljive dejavnosti (cena/osebo):

• vstopnina za stolp Vinarium v Lendavi 5€
(vsaj 15 oseb),
• 3-urno kopanje v termah Lendava 7,40€
• 3-urno kopanje v termah 3000 Moravci
11,90€,
• vstopnina v tropski vrt v Dobrovniku
(orhideje) 5€,
• obisk
Lušta
degustacija
Luštovih
paradižnikov s predstavitvijo pridelave in
paradižnik v protivrednosti 3 €/osebo 6€ (vsaj
25 oseb), 7€ (manj kot 25 oseb),
• ogled šunkarne Kodila z degustacijo 10€,
• ogled šunkarne Kodila in kosilo/večerja 20€
• 3-delno kosilo ali večerja 12€,
• ogled lončarskega muzeja v Filovcih 4€,
• ogled lončarskega muzeja, poslikava
polizdelka, prekmurska gibanica 15€,
• burjaška malica na otoku ljubezni (pajani
kruj – pečen kruh na ognju, česen, zaseka,
ljubezenski napoj) 3,50€,
• ogled Vulkanije 10€,
• ogled rojstne hiše Miška Kranjca 2€,
• ogled Sabolove domačije (predstavitev
domačih izdelkov iz slame, degustacija
marmelad in slanih palčk) 3€

= vaš izlet v Prekmurje

naročnik:
oddaja ponudbe:
ponudba velja do:
želje: Prekmurje, 1 dan

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 ...
Trenutna cena je izračunana na podlagi
podatkov, pridobljenih dne _________________.
•
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:

30 % ob potrditvi ponudbe
70 % najkasneje 8 dni pred odhodom

Naslednji koraki:

za pripravo končne ponudbe, bi prosila, če mi
lahko čim prej pošljete:
• potrditev termina potovanja,
• izbrane dejavnosti za doplačilo,
• izbrane brezplačne dejavnosti.
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:

•
prosti čas za samostojne oglede na
otoku ljubezni v Ižakovcih,
•
burjaška malica na otoku ljubezni
(pajani kruj – pečen kruh na ognju, česen, zaseka,
ljubezenski napoj) 3,50€,
•
vstopnina za stolp Vinarium v Lendavi 5€
(vsaj 15 oseb), 7€ (manj kot 15 oseb),
•
vstopnina v tropski vrt v Dobrovniku
(orhideje) 5€,
•
obisk Lušta - degustacija Luštovih
paradižnikov s predstavitvijo pridelave in
paradižnik v protivrednosti 3 €/osebo 6€ (vsaj 25
oseb), 7€ (manj kot 25 oseb),
•
ogled šunkarne Kodila z degustacijo
10€,
•
3-delno kosilo ali večerja 12€,
_____________________

osnovna cena + 42,50€

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

