ponudba za ekskurzijo ŠC Kranj

Avtosalon Ženeva 2020,
Monza in Ferrari
6. - 8. marec 2020
3 dni, 1 x nočitev z zajtrkom, avtobus
vožnja pod Mont Blancom,
Ženevski avtosalon 2020
nočna Ženeva
avtodrom v Monzi
2 muzeja Ferrarija
možnost vožnje simulatorja F1
Program
Prvi dan, petek, 6.3.2020: odhod v večernih urah
iz Kranja. Vožnja z vmesnimi postanki za toaleto,
večerjo in razgibavanje mimo Gorice, Padove,
Milana …
Drugi dan, sobota, 7.3.2020: … čez dolino Aoste
in pod Mont Blancom v Švico, kamor se bomo
pripeljali v jutranjih urah. Sledi celodnevni ogled
Avtomobilskega salona Ženeva 2020 (9 ur). Po
ogledu se bomo zapeljali v središče Ženeve in na
obrežju občudovali nočno osvetljen vodomet sredi
jezera, nekaj časa pa si bomo vzeli tudi za hitro
večerjo (kebab ali McDonalds). Sledi vožnja čez
Francijo proti Italiji, kjer nas bodo v Aosti čakale
postelje v hotelu. Še ena možnost večerje v
okrepčevalnici (sendviči, pica …). Nočitev
Tretji dan, nedelja, 8.3.2020: po zajtrku vožnja
do Monze, ki je pravzaprav predmestje Milana. V
Monzi si bomo ogledali avtodrom, na katerem se
dogajajo dirke formule 1, tudi Velika nagrada
Italije. Po krajšem času za okrepčilo sledi vožnja do
prvega Ferrarijeva muzeja Casa Enzo Ferrari v
Modeni, ki je posvečen predvsem življenju in delu
ustanovitelja blagovne znamke Ferrari Enza
Ferrarija, nato pa se bomo odpeljali še v
Maranello, kjer bomo obiskali še drugi muzej, ki
je posvečen športnim avtomobilom, dirkalnikom,
trofejam … Muzej se nahaja ob tovarni, v njem pa
je mogoče za doplačilo sesti tudi v simulator
dirkalnika.
Po vseh ogledih bomo sedli na naš avtobus in se
odpeljali proti Sloveniji. Prihod v Kranj je
predviden v poznih večernih urah.

Cenovna lestvica:
število dijakov
cena
30
216€
40
188€
51*
195€
60*
181€
70*
169€
*dvonadstropni avtobus
Dinamika plačila:

• 30 % + doplačila ob prijavi, 70 % do
18.2.2012,
• plačilo v štirih obrokih (25 % + doplačila do
18.11.2019, 25 % do 18.12.2019, 25 % do
18.1.2020, 25 % do 18.2.2020

Cena vključuje:

• prevoz s turističnim avtobusom po
programu (TV, klima, hladilnik…), cestnina,
takse, parkirnina, nezgodno zavarovanje,
• 1 x nočitev s kontinentalnim zajtrkom v
hotelu turistične kategorije v Aosti, 3- in 4posteljne sobe s kopalnicami,
• zunanji ogledi,
• 1-dnevna vstopnica za ženevski avtosalon,
• voden ogled avtodroma v Monzi,
• vstopnica v muzej Ferrari v Modeni,
• vstopnica v muzej Ferrari v Maranellu,
• slovensko spremljanje – turistični vodnik z
licenco GZS;
• organizacija.

Cene ne vključuje/možno doplačilo
ob prijavi:

• vožnja na simulatorju formule 1 v
Maranellu 7 min 25€,
• zdravstveno zavarovanje z asistenco CORIS
(vsaj 7 oseb) 7€,
• zavarovanje rizika odpovedi 5 % od cene;

Opombe:

• Končna cena je odvisna od števila
prijavljenih dijakov in se tudi po prijavah
lahko spremeni v primeri odpovedi. Velja
cenovna lestvica glede na število prijav 8
dni pred odhodom.
• Za potovanje je potreben veljaven osebni
dokument (potni list ali osebna izkaznica).
• Veljajo splošni pogoji, ki so objavljeni na
spletni strani www.desetnica.si.

Prijave
Prijave zbira prof. Alenka Potočnik Zadrgal na šoli
do ponedeljka, 4.11.2019.
pripravila Janina Šifrer
Butik izletov Desetnica
040 77 55 73
janina@desetnica.si
www.desetnica.si
FB: Turizem Desetnica

