DANSKA
ČAS POTOVANJA: 3 DNI
DATUM POTOVANJA: ŠOLSKO LETO 2016/17
NAČIN POTOVANJA: LETALO

1. dan: SLOVENIJA – IZBRANO LETALIŠČE - COPENHAGEN
Zbor potnikov ob dogovorjeni uri na dogovorjenem mestu in prevoz na izbrano letališče (npr
Bologna ter polet letala predvidema ob 7.00 proti Copenhagnu. Po pristanku bo sledila
panoramska vožnja skozi mesto. Prtljago bomo odložili v izbranem hotelu ter se podali na
raziskovanje mesta. Sprehodili se bomo mimo palače Christiansborg (danes sedež parlamenta),
stare Borzne hiše, palače Amalienborg, ki je rezidenca kraljeve družine, fontano Gefion, kip Male
morske deklice, ki je bil oblikovan po predlogi pravljice H.C.Andersena.Ogledali si bomo tudi
slikovito staro pristanišče Nyhavn. Večerja in nočitev.
2. dan: COPENHAGEN - ROSKILDE - FREDERIKSBORG – KRONBORG - COPENHAGEN
Zajtrk. Po zajtrku bo sledil celodnevni izlet po polotoku. Najprej se bomo zapeljali do bližnje bivše
prestolnice Roskilde, ter si v njeni okolici ogledali zanimivi vikinški muzej s številnimi vikinškimi
najdbami. Nadaljevali bomo vožnjo do renesančnega gradu Frederiksborg, ki ga imenujejo tudi
danski Versailles in slovi po veličastno urejenih vrtovih. Nadaljevanje vožnje po obalni cesti
Oresundskega preliva do Helsingorja, kjer si bomo ogledali zunanjost enega najlepših
renesančnih gradov Kronborg, ki je znan poredvsem kot Hamletov dvorec. Nadaljevanje vožnja po
obalni cesti “danske riviere” nazaj do Copenhagna. Pozno popoldne si bomo ogledali proizvodnjo
piva v znameniti danski pivovarni Carlsberg. Večerja in nočitev.
3. dan: COPENHAGEN – IZBRANO LETALIŠČE - COPENHAGEN
Po zajtrku si bomo ogledali Tivoli in nekaj časa za kavico ali nakupe. Zbor potnikov in odhod
na letališče in polet predvidoma ob 16.05 v Benetke. Po pristanku bo sledil še prevoz v Slovenijo.

CENA POTOVANJA:
Pri 45 prijavljenih potnikih
Pri 30 prijavljenih potnikih

469 €
495 €

CENA POTOVANJA VKLJUČUJE:
 Vključuje letalsko vozovnico z ročno prtljago in letališke pristojbine,
 prevoz na izbrano odhodno letališče in nazaj v Slovenijo,
 vse prevoze po programu po Danski,
 2x nočitev z zajtrkom v mladinskem hostlu ali hotelu 3* v večposteljnih sobah ,
 2x večerja v lokalni restavraciji ali hostlu/hotelu
 Vstopnine in vodeni ogledi: pivovarne Carlsberg in vikinški muzej
 slovenskega vodnika, organizacijo in izvedbo izleta.
DOPLAČILA:
 Obvezna doplačila: prijavnina – 15 €,
 CORIS zavarovanje – 4,08 € tj. skupinska premija po osebi – zavarovanje do 3 dni, če se za
zavarovanje odloči najmanj 9 oseb),
 Zavarovanje rizika odpovedi (v primeru, da sklene zavarovanje vsaj 15 oseb) – 16 €
 Oddana prtljaga cca. 25 € na smer.
OPOMBA:
Glede na to, da večina letalskih prevoznikov še ni objavila svojih datumov in časovnih
razporedov za mesec april 2017, so ure letov okvirne. V vsakem primeru bo polet v
Copenhagen v dopoldanski in povratek domov v popoldanskih urah, odhodno letališče pa
bo eno izmed bližnjih: Ljubljana, Trst, Benetke, Treviso, Bologna, Bergamo, Budimpešta ali
Dunaj.
Posebni pogoji: Pridržujemo si pravico do: a. zamenjave vrstnega reda ogledov; b. ime in priimek morata biti enaka
kot na osebnem dokumentu s katerim boste potovali ( osebna izkaznica ali potni list); c. sprememba imena povzroči
stroške spremembe imena d. polet je na redni liniji, na letalu ni obroka, časi poletov so informativni.
Skladno z 900. členom Obligacijskega zakonika si pridržujemo pravico do zvišanja cene (če pride do sprememb v
menjalnih valutnih tečajih ali do sprememb v cenikih prevoznikov) in skladno z 902. členom istega zakona pravico do
odpovedi potovanja (če se za potovanje ne prijavi vsaj najmanjše število potnikov, potrebnih za izvedbo potovanja).
Cena potovanja je izračunana dne 10.08.2016 pri udeležbi – po tabeli. Splošni pogoji so sestavni del tega programa.
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