TURIZEM

GARDALAND

(2-dnevni izlet)

1. dan
sobota, 22. 08. 2015
Odhod ob 5.00 z zbirnega mesta v Ljubljani in avtobusna vožnja v Italijo, do GARDALANDA. Celodnevni obisk
največjega zabaviščnega parka v Italiji, kjer boste v štirih tematskih vasicah uživali v fantazijskih, pustolovskih in
adrenalinskih atrakcijah. Poseben del parka, imenovan Fantasy Kingdom je namenjen najmlajšim obiskovalcem, tako da
lahko v parku vsakdo, ne glede na starost, užije del pravljično-pustolovsko-adrenalinskega sveta. Tekom celotnega
dneva se odvijajo tudi različni show programi za dodatno popestritev programa. Namesto obiska Gardalanda je možen
obisk vodnega parka CANEVA WORLD, kjer lahko uživate v številnih toboganih ter ostalih oblikah vodnih atrakcij in
doživetij. Odhod iz parka okoli 18. ure, nakar sledi vožnja proti hotelu, namestitev v dvoposteljnih sobah in nočitev.
2. dan
nedelja, 23. 08. 2015
Po zajtrku vožnja v živalski park PARCO NATURA VIVA, kjer živi več kot 250 različnih živalskih vrst. Park je razdeljen
na dva dela in sicer se boste z avtobusom zapeljali skozi safari park, drugi del pa je zasnovan kot klasični živalski vrt, ki
ga boste obiskali peš. Sledi vožnja v VERONO, mesta s številnimi kulturno zgodovinskimi znamenitostmi in mesta
nesrečne ljubezni Romea in Julije. Z vodnikom se boste sprehodili v mestno središče in si poleg ostalega ogledali tudi
rimski amfiteater, trg Erbe s tradicionalno tržnico, trg Signoria, seveda pa vas bo pot vodila tudi do Julijine hiše in
znamenitega balkona. Pozno popoldne vožnja mimo Benetk proti Sloveniji. Prihod domov v poznih večerno/nočnih urah.

CENA:

119,00 eur
129,00 eur

(pri vsaj 45 udeležencih izleta)
(pri vsaj 35 udeležencih izleta)

V ceno je vključeno:
 prevoz s sodobnim in udobnim turističnim avtobusom, cestnine in parkirnine
 1 x nočitev z zajtrkom v dvoposteljni sobi v htl ***
 vstopnica v zabaviščni park Gardaland (ali Caneva world)
 vstopnica v živalski park Parco Natura Viva
 osnovno nezgodno zavarovanje potnikov
 organizacija potovanja ter spremstvo turističnega vodnika z licenco
Doplačila (po želji):
 riziko odpovedi potovanja v primeru dokumentirane višje sile: 10 eur/osebo
Podrobnejše informacije in prijave na:

WWW.PLANART-TURIZEM.COM

dejan.planko@gmail.com

+ 386 31 307 713

PLANART Dejan Planko s.p., Cesta Dolenjskega odreda 11a, 1294 Višnja Gora
Splošni pogoji PLANART s.p. so sestavni del programa.

PLANART Dejan Planko s.p., Cesta Dolenjskega odreda 11a, 1294 Višnja Gora
licenca turističnih vodnikov: TV0219
licenca za organiziranje potovanj: 1646  licenca za prodajo potovanj: 1647

