GRADEŠKA LAGUNA IN TRST
Ar: 2018000760

Odhod iz Vipave ob 07.30 uri, pobiranje potnikov v Novi gorici in vožnja v Palmanovo. Naš prvi ogled bomo namenili mestu
Palmanova, mestu na nekdanji meji beneške republike. Mesto je bilo zgrajeno v 16. stoletju, kot močna trdnjava v obliki
devetero krake zvezde. Obzidje naj bi varovalo mesto pred vdori Turkov, Uskokov in pred sosedi, Habsburško monarhijo.
Obdali so ga z obzidjem in jarkom, ki pa ni nikoli služil svojemu namenu in je zato še danes lepo ohranjen in živa priča
vojaške arhitekture tistega časa. Mesto je zanimivo, ker vse glavne ulice peljejo ravno do glavnega trga imenovanem Piazza
Grande, ki je služilo kot prostor za namestitev orožja. Po ogledu bomo naredili krajši postanek v nakupovalnem centru
»Palmanova outlet village«, kjer se v moderni nakupovalni vasici nahaja prek 90 tovarniških trgovin priznanih italijanskih in
evropskih znamk. Nato se bomo zapeljali v bližnji Gradež, živahno turistično mestece, ki leži sredi Gradeške lagune in je bilo
že v času Avstro‐Ogrske znano evropsko letovišče in klimatsko zdravilišče. Pomen mesta je zrastel, ko so Huni zavzeli in
porušili Oglej, ter so se v Gradež umaknile množice beguncev. Zunanji ogled mesta ter dveh paleokrščanskih cerkva.
Nadaljevanje vožnje v Križ, kjer si bomo ogledali Ribiški muzej ki je edini etnografski in zgodovinski muzej na celotnem
slovenskem etničnem ozemlju od Alp do morja, v katerem lahko spoznamo bogato zgodovino in kulturno dediščino
slovenskega morskega ribištva. Slovenci imamo bogato pomorsko zgodovino in z njo povezano istovetnost, na katero smo
lahko ponosni. V muzeju najdemo zanimive podatke o naših prednikih, ki so se z morskim ribištvom ukvarjali več kot tisoč
let, torej od časov, ko so se naselili tudi na obalah Jadranskega morja. Pot nadaljujemo v Trst do trga Oberdan. Ustavili se
bomo ob spomeniku Sissy, na osrednjem trgu ter ob fontani štirih kontinentov. Podali se bomo v stari del Trsta, ki še danes
odseva nekdanjo moč in bogastvo glavnega pristanišča Avstro ‐ogrske monahije. Napotili se bomo na vzpetino San Giusto,
kjer je nastal prvoten Trst in stopili do katedrale, ki je nastala na sakralnem objektu iz prvega stoletja našega štetja, postali
ob rimskem amfiteatru ter izvedeli kje so se nahajajo nekdanja mestna vrata ter legendami, ki so povezane z njimi. Dan
bomo zaključili z večerjo v prijetnem gostišču na slovenski strani. Po večerji sledi povratek proti domu, kamor prispemo v
večernih urah.
CENA IZLETA NA OSEBO:
35,00 EUR pri najmanj 45 plačanih potnikih na avtobusu
36,50 EUR pri najmanj 40 plačanih potnikih na avtobusu
38,00 EUR pri najmanj 35. plačanih potnikih na avtobusu
Cena vključuje:
■
■

Storitev avtobusnega prevoza
Zunanje oglede po programu
Nomago d.o.o.
Regija Zahod
Kidričeva 20
5000 Nova Gorica

Izleti in potovanja:
Izdelava potovalnih aranžmajev:
05-3303120, 3303124
Informacije in prijave: 05-3303121, 3303123

Letalske vozovnice
Informacije in rezervacije:
05-3303122

Šaltersko posredovanje:
Informacije in rezervacije:
05-3303122, 05-3303121

■
■
■

Vstopnino v Ribiški muzej v Križu
Večerjo na slovenski strani
Stroške vodenja in organizacije izleta, DDV

Cena ne vključuje:
■
■
■

Fakultativnih vstopnin
Pijače pri večerji
zavarovanja rizika odpovedi zaradi bolezni ali smrti v ožjem krogu družine v vrednosti 3,15% od celotnega aranžmaja
oz.v minimalni vrednosti 6,51 EUR/prijavnico
■ dodatnega zdravstvenega zavarovanja z medicinsko asistenco v tujini
■ vse kar ni izrecno navedeno pod „cena vključuje”
Opomba: Program ima status ponudbe. Ogledi in storitve po programu niso rezervirani in se zagotovijo skladno s prostimi
kapacitetami na dan potrditve ponudbe. Potrditev ponudbe je mogoča z naročilnico s strani naročnika ali vplačilom
akontacije v višini 30% vrednosti aranžmaja najkasneje do 10.septembra 2018.

Splošni pogoji:
Agencija si skladno z 900. členom Obligacijskega zakonika pridržuje pravico do spremembe cene v kolikor pride do sprememb v menjalnih
valutnih tečajih ali do sprememb v cenikih prevoznikov, in skladno z 902. členom istega zakonika pravico do odpovedi izleta ali potovanja (če
se ne prijavi vsaj najmanjše število potnikov, potrebnih za izvedbo programa). Pridržujemo si pravico spremembe poteka programa v skladu
z realnimi možnostmi, ne da bi bila pri tem okrnjena vsebina programa. Ob prijavi potnik vplača aro, preostali del pa v roku 14 dni pred
odhodom v kolikor ni drugače določeno. Vrstni red prijave je obenem številka sedeža v avtobusu. Telefonska najava se ne obravnava kot
prijava na izlet ali potovanje ampak kot informativni vpis brez zagotovljenega vrstnega reda. Zavarovanje za tveganje odpovedi zaradi
bolezni je mogoče skleniti najkasneje teden dni pred odhodom vendar skladno s posebnimi pogoji in splošnimi pogoji za zavarovanje rizika
odpovedi turističnega potovanja. Znesek zavarovanja tveganja odpovedi potovanja ali izleta zaradi bolezni je določen skladno s pogoji
zavarovalnice in znaša 3,15 % od vrednosti celotnega aranžmaja, vendar najmanj 6,51 EUR/prijavnico. Natančen znesek zavarovalne premije
je naveden na zavarovalni polici, ki jo zavarovanec prejme ob sklenitvi zavarovanja rizika odpovedi turističnega potovanja. Zavarovanec je
pri vsaki škodi udeležen s soudeležbo, ki znaša 5 % od sestavin dajatve zavarovalnice, vendar ne manj kot 20 EUR po zavarovalnem primeru.
Odhod potovanja ali izleta se potrdi v primeru prijave najnižjega navedenega števila prijavljenih udeležencev po ceni ki je specificirana.
Potnik prejme vse potrebne dodatne podatke, ki niso navedeni v programu ali na potrdilu o potovanju, kot navedbo imena hotela ipd. v
obvestilu o potovanju. Potnik odgovarja za lastno prtljago. Za morebitno izgubljeno ali poškodovano prtljago organizator ne prevzema
nikakršne odgovornosti. V primeru poškodbe prtljage mora potnik zahtevati sestavo zapisnika poškodbe sicer se slednja ne prizna. Letalski
prevozi z vsemi storitvami so v celoti v pristojnosti letalskih prevoznikov. Pridržujemo si pravico do spremembe časa odhoda in vrnitve, če
nam letalski prevoznik ne potrdi zahtevanega letalskega prevoza. Ker je med letalskim prevozom po predpisih, veljavnih v mednarodnem
potniškem prometu za prtljago odgovorna izključno letalska družba, za morebitno izgubljeno ali poškodovano prtljago ne prevzemamo
nikakršne odgovornosti. Vse poškodbe je potrebno prijaviti nemudoma po prevzemu prtljage in izvesti zapisnik. Potnik mora morebitne
nepravilnosti ali pomanjkljivosti, ki jih zazna, nemudoma sporočiti na kraju samem (hotelu, avtobusnemu prevozniku, letalski družbi),
Avrigovemu vodniku, neposrednemu izvajalcu storitev, ali predstavniku, ki to uredijo z lokalnim ponudnikom. Svetujemo, da se ob
morebitnem pojavu tovrstnih okoliščin na recepciji hotela sestavi zapisnik o morebitni neustreznosti. V primeru, da bi bila po vsebini sodeč
morebitna reklamacija lahko rešena na kraju samem (na primer pomanjkljiva čistoča sobe, oprema, lega sobe ipd.), potnik pa ni grajal
napake na kraju samem in o nepravilnosti ni obvestil zgoraj navedenih oseb, se šteje, da se je potnik strinjal s tako opravljeno storitvijo.
Splošni in posebni pogoji so sestavni del programa, v celoti do razpoložljivi na spletni strani www.avrigo.si in na sedežu podjetja. Cene
fakultativnih vstopnin so informativne narave in velja cenik vstopnin veljaven v času ogleda. Pri enodnevnih izletih program velja kot končno
obvestilo o potovanju. Potovalni dokumenti: Veljavna osebna izkaznica za EU, izven EU veljaven potni list in zahtevami namembne države.
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