Tour de France zadnji kronometer in Elizejske pojane
22.-25.7.2022
4 dni, avtobus, 2 x nočitev z zajtrkom
predor Frejus
Lyon
kronometer v Rocamadourju
Pariz
finale Tour de France na Elizejskih poljanah
vstopno mesto: Ljubljana

(Avtobus gre na pot čez Primorsko in se četrtega dne vrača v
Ljubljano preko Gorenjske.)

Program

Cenovna lestvica:
Št. oseb:
vsaj 30 oseb
Cena:
356€

vsaj 40 oseb
292€

Dinamika plačila:

30 % ob prijavi
70 % najkasneje 14 dni pred odhodom

Možen popust:

10 % ob celotnem plačilu ob prijavi do 20. aprila 2022
25 % za otroka do 12 let (z dvema odraslima osebama)
5 % za 3. osebo v sobi na dodatnem ležišču

Cena vključuje:

Prvi dan, petek, 22.7.2022:

Odhod iz Ljubljane ob 2.00 zjutraj. Vožnja v Italijo in preko
Padske nižine do Torina. V Torinu se bomo usmerili v najdaljšo
italijansko dolino Susa ter v predoru Frejus pod tritisočaki
prečkali italijansko-francosko mejo. Vožnja mimo Grenobla in
popoldanski prihod v Lyon, kjer si bomo vzeli nekaj časa za
sprehod po svežem zraku, okrepčilo in kakšno fotografijo.
Nadaljevanje vožnje proti Limogesu, kamor se bomo pripeljali v
večernih urah. Nastanitev v hotelu, kjer nas bo postelja čakala
naslednji dve noči.

Drugi dan, sobota, 23.7.2022:

Po ne prezgodnjem zajtrku se bomo odpeljali v dve uri oddaljeni
Rocamadour. Romarska vasica v bližini reke Dordonje slovi po
črni Mariji in je druga najbolj obiskana vasica v Franciji, po otoku
Mont-Saint-Michel. Na dan našega obiska bo gostila cilj
zadnjega, odločilnega kronometra na letošnjem Tour de France.
V pričakovanju uspehov naših kolesarjev bomo uživali v vzdušju
tega spektakla in si ogledali prihode kolesarjev v cilj. Po
zaključku kronometra se bomo vrnili v Limoges. Nočitev.

Tretji dan, nedelja, 24.7.2022

Po zajtrku bomo sledili kolesarjem v Pariz. Vožnja mimo
Orleansa do francoske prestolnice. V Parizu si boste lahko
poiskali prostor za ogled zadnje etape letošnjega Tour de
France ali pa se še pred prihodom kolesarjev na Elizejske
poljane nekoliko sprehodili po Parizu. Po ogledu devetih krogov
med Slavolokom zmage in Louvrom ter razglasitvijo letošnjih
zmagovalcev še nekaj prostega časa za večerjo. Ob 22.00 bomo
spet sedli na avtobus in se čez severno Francijo in Nemčijo
začeli vračati proti Sloveniji.

Četrti dan, ponedeljek, 25.7.2022
Naš »Tour de France« se bo zaključil s prihodom v Ljubljano v
zgodnjih popoldanskih urah.

prevoz s turističnim avtobusom (TV, klima, hladilnik…) po
programu, cestnina, takse, parkirnina, nezgodno zavarovanje, 2
voznika;
2 x nočitev z zajtrkom v hotelu turistične kategorije,
dvoposteljne sobe s kopalnico;
slovensko spremljanje – turistični vodnik z licenco GZS;
organizacija.

Cena ne vključuje/možna doplačila ob prijavi:
enoposteljna soba 66€,
zavarovanje rizika odpovedi 12 % od cene,
zdravstveno zavarovanje CORIS 9,5€.

Cena
ne
odhodom:

vključuje/obvezno

doplačilo

pred

doplačilo za manjšo skupino (v primeru manj kot 40 prijav): 65€

Opombe:

v programu sta določeni dve ceni aranžmaja, ki sta odvisni od
dejanskega števila prijavljenih potnikov. Potnik se prijavi po nižji
ceni, vendar je seznanjen in nepreklicno soglaša z doplačilom
razlike med nižjo in višjo ceno. O dejanskem številu prijav vas
bomo obvestili 14 dni pred odhodom;
sedežni red se bo oblikoval na podlagi vrstnega reda vplačil;
potovanje bo zagotovljeno, ko bo 30 prijavljenih potnikov, v
nasprotnem primeru vam bomo vrnili vplačila;
za potovanje je obvezen veljaven oseben dokument (potni list ali
osebna izkaznica).
splošni pogoji so sestavni del ponudbe in so objavljeni na spletni
strani www.desetnica.si.
Na potovanju je potrebno upoštevati vsakokrat veljavna
higienska priporočila NIJZ, lokalna higienska priporočila v
državah potovanja in priporočila lokalnih ponudnikov
storitev, ki so vključena v program potovanja.
info: 040 77 55 73 ali info@desetnica.si;

Prijave zbiramo do 8.7.2022 oziroma zapolnitve mest na avtobusu
preko obrazca na spletni strani www.desetnica.si

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

