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Turizem Desetnica
Slovenska cesta 56 a, 1234 Mengeš
P.E. Zemljemerska 12, 1000 Ljubljana
janina@desetnica.si, 040 7755 73
www.desetnica.si, FB: Turizem Desetnica

PRIJAVNICA/POGODBA

za strokovno ekskurzijo Šolskega centra Kranj

Valencija 2019

27. - 31. oktober 2019
ime in priimek dijaka/dijakinje: ______________________________________________________________________________
razred in šola: _________________________________________________________________________________________________
naslov:_______________________________________________________kraj: _____________________________________________
rojstni datum:_______________________številka potnega lista ali osebne izkaznice:__________________________
datum izdaje osebnega dokumenta__________________________________________________________________________
izdajatelj in kraj izdaje osebnega dokumenta:_______________________________________________________________
št. mobitela dijaka:__________________________elektronski naslov dijaka:______________________________________
št. mobitela staršev:_________________________elektronski naslov staršev:_____________________________________
posebne opombe glede prehrane (alergije, diete, vegetarijanstvo):_______________________________________
zdravstvene posebnosti (zdravila, terapije …): ______________________________________________________________
želim doplačilo: A) dodatna prtljaga 50€
B) zavarovanje rizika odpovedi 5 % od cene potovanja
želim plačati: A) 150€ ob prijavi, ostanek v enkratnem znesku do 14 dni pred odhodom
B) 150€ ob prijavi, ostanek v enakih mesečnih obrokih do oktobra

Podpis staršev oziroma zakonitih zastopnikov:________________________________________________________
(Pred podpisom svetujemo, da na spletni strani www.desetnica.si pozorno preberete splošne pogoje. Odpoved
potovanja po izpolnjeni prijavnici je možna samo po splošnih pogojih ali ob vplačilu rizika odpovedi ter
zdravniškem spričevalu! Ob večjem številu odpovedi bo pred odhodom potrebno doplačilo glede na cenovno
lestvico.)

Izpolnjeno prijavnico naj dijak prinese v šolo do najkasneje
ponedeljka, 13.5.2019. Hvala!
Račun bo poslan po običajni pošti,
druga obvestila
(Obvestilo o odhodu, vabilo na sestanek pred odhodom,
opomini za plačila) … bodo poslani po elektronski pošti z
naslova janina@desetnica.si, zato prosim za čitljiv e-naslov
staršev. Ne bo odveč občasno tudi preveriti »spam« predal.
Hvala že vnaprej!

ponudba za šolsko ekskurzijo ŠC Kranj

»Stara in nova« Valencia
»krompirjeve počitnice« 2019/2020:
27. - 31. oktober 2019
5 dni, 3 x nočitev z zajtrkom, letalo

polet z letalom v Valencijo
nogometni stadion
arena za bikoborbe,
muzej znanosti, oceanografski muzej z
akvarijem, biopark,
tradicionalna in moderna arhitektura
…
Program
1. dan, nedelja, 27.10.2019: Kranj – Bergamo Valencija
Zbor dijakov v Kranju ob 1.00 ponoči in transfer na
letališče v Bergamo. Ob 9.00 2-urni polet proti
Valenciji. Transfer s podzemno železnico v središče
mesta. Nastanitev v mladinskem hotelu ter prvi
sprehod po mestu. Najprej bomo obiskali muzej in
areno za bikoborbe*, ki se v tem delu Španije še
vedno odvijajo in so zelo popularne. Pozno popoldne
pa bomo nekaj časa preživeli na plaži. Prosto za
večerjo. Povratek v mladinski hotel in nočitev.
Drugi dan: ponedeljek, 28.10.2019: »stara«
Valencija
Zajtrk v mladinskem hotelu. Drugi dan si bomo z
metrojem in peš ogledali staro mestno jedro
Valencije, ki je klasično špansko. Osrednji del zajema
gotsko stolnico, staro poslopje borze, La Lonje, ki
predstavlja poznogotsko trgovsko središče iz 15. st..
Sprehod po živahnih ulicah Barrio del Carmen.
Seveda bomo v času kosila obiskali tudi tržnico
Central iz leta 1928, eno najlepših in največjih
evropskih tržnic s 350 lično opremljenimi stojnicami,
muzej tradicionalnih lutk, svile … Nekaj prostega
časa za samostojne oglede, nakup spominkov,
večerjo … Povratek v mladinski hotelu, nočitev.
Tretji dan: torek, 29.10.2019: »nova« Valencija
Dan bomo namenili moderni Valenciji, na bregovih
nekdanje reke Turie je namreč postavljen mogočen
kompleks, ki pa nima le estetskega, vendar tudi
praktičen značaj; vsebuje vse od Muzeja znanosti,
palače umetnosti, Oceanografskega muzeja … V tem
delu pa se »Nova« Valencija še ne konča.
Futuristične promenade kažejo pot do steze Formule
1, teniških igrišč za mednarodna tekmovanja. Mi
bomo stopili do ostankov steze formule 1, ogledali
pa si bomo tudi filmsko predstavo v Hemisferiku ter
obiskali muzej znanosti ter oceanografski muzej z
največjim evropskim akvarijem. Povratek v
mladinski hotel. Večerja, nočitev.
Četrti dan, sreda, 30.10.2019: Valencija – Bergamo
Zadnji dan bomo obiskali še stadion kluba FC
Valencija ter biopark oziroma živalski vrt, kjer brez
kletk živijo afriške živali. Popoldne se bomo odpravili
na letališče ter ob 18.50 poleteli proti Bergamu. Po
pristanku še transfer v Slovenijo …
Peti dan, četrtek, 31.10.2019: Bergamo – Kranj
… kamor se bomo polni špansko-mediteranskih
vtisov vrnili v zgodnjih jutranjih urah, okoli 4.00.
*Vrstni red ogledov se lahko po dnevih zamenja in
prilagodi vremenskim razmeram.

Cenovna lestvica:

št. dijakov + št. spremljevalcev
10 – 15 + 1
16 – 22 + 2
23 – 30 + 2
31 – 37 + 3
38 – 45 + 3
46 – 49 + 4

cena
605€
571€
549€
529€
517€
506€

Dinamika plačila: 150€ ob prijavi, ostanek:

ali A) 1 obrok do 14 dni pred odhodom,
ali B) redni mesečni obroki do 14 dni pred odhodom

Cena vključuje:
•

polet Bergamo - Valencia – Bergamo (v
vrednosti 100€) z nizkocenovnikom Ryanair,
•
transfer Kranj – Bergamo – Kranj,
•
transfer z letališča in na letališče v Valenciji,
naročnik:
Alenka Potočnik
Zadrgal,
ŠC Kranj,
•
kabinska
prtljaga:
1 majhna
torba 051
(40 x426
20 x
042, a.potocnik.zadrgal@gmail.com
25 cm),
želje:•Valencija
3 x nočitev z zajtrkom v mladinskem hotelu
ponudba poslana:
3.5.2019
v Valenciji,
večposteljne sobe s skupnimi
ponudba velja:
14.5.2019
kopalnicami;
•
celoten prevoz po programu v Valenciji,
•
zdravstveno zavarovanje z asistenco CORIS +
Multirisk
(preklic
rednega
prevoza,
izguba/kraja prtljage, zamuda prtljage/
rednega prevoza, kritje za primer terorizma
… ),
•
vstopnine: stadion FC Valencia, Hemisferic,
muzej znanosti, oceanografski muzej,
Biopark, Borza svile (Lonja de la Sede),
arena za bikoborbe + muzej, muzej svile,
vrata Serrano, Almudin (kašča), Muzej
fallas, zvonik El Miguelete, stolnica,
•
slovensko spremljanje – turistični vodnik z
licenco GZS
•
organizacija.

Cena ne vključuje/možna doplačila ob
prijavi:
•
•

zavarovanje rizika odpovedi 5 % od cene
aranžmaja;
dodatna prtljaga po ceniku prevoznika: 1
kovček, dimenzije 55 x 40 x 20 cm, max 20
kg 50€.

Opombe:

• ponudba je informativna, rezervacije še niso
narejene in so odvisne od razpoložljivosti na dan
potrditve ekskurzije. Cena se lahko spremeni v
primeru, da so cenovno ugoden prevoz,
nastanitev, ogledi ... v času potrditve potovanja
že zasedeni. Trenutna cena je izračunana na
podlagi podatkov, pridobljenih 3.5.2019. Cene
letalskih kart nizkocenovnih letalskih družb se
spreminjajo dnevno. Končna cena letalske karte
in celotne ekskurzije bo znana na dan nakupa
letalskih kart;
• ekskurzija bo organizirana v primeru vsaj 10
prijav dijakov;
• naknadne prijave bodo možne po višji ceni –
odvisno od cene letalskih kart na dan prijave;
• 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 na šoli do 13.5.2019 zbirata prof. Alenka
Potočnik Zadrgal in prof. Klavdija Stropnik.
pripravila Janina Šifrer
Butik izletov in potovanj
www.desernica.si
040 77 55 73
janina@desetnica.si
FB: Turizem Desetnica

