TURIZEM
OBVESTILO O ODHODU – MAGISTRALA SEPTEMBER 2018
10. – 14. september 2018
Spoštovani potniki in potnice, dragi starši,
le še nekaj dni vas loči od odhoda na ekskurzijo MAGISTRALA september 2018, ki smo jo v okviru
izvajanja programa OIV pripravili v sodelovanju z Vašo šolo. V nadaljevanju sledi nekaj informacij o
deželah in poti.

Odhod avtobusa prevoznika Eurotour je:
v ponedeljek, 10. septembra 2018, ob: 01:00 uri - iz nedelje na ponedeljek,

parkirišče Šolskega centra Kranj.
Zbor je ob 00:45 uri, iz nedelje na ponedeljek!!!
Eno uro pred odhodom, kot tudi staršem ves čas potovanja, je na voljo dežurni telefon:
+ 386 (0)31 633 455 – Urša Sreš
Vodnik na poti je Gregor Košec (njegov telefon je dosegljiv uro pred odhodom na pot: 040 642 099 ter 4
spremljevalci ŠC Kranj.
Na poti boste nameščeni v hotelih:
- eno noč v Bosni in Hercegovini, v Sarajevu (10./11.9.2018), v hotelu Hollywood, Ulica Dr.
M.Pintola 23, Sarajevo – Iliđa. Tel: +387 (0)33 77 31 00;
- tri noči na Hrvaškem v Dubrovniku (11. – 14.9.2018), v hotelu Adriatic, v depandansah, v uvali
Lapad, Masarykov put 9, Dubrovnik. Tel: +386 (0)20 433 609.
Ves čas na poti imate polpenzione, zajtrk in večerjo – vse samopostrežno.
Praksa hotelov je, da za zavarovanje svoje lastnine, od skupin zahtevajo plačilo akontacije v vrednosti 10
€ / osebo, ki se v času bivanja deponira na recepciji hotela. V primeru, da ob odhodu iz hotela ni
ugotovljene nobene škode, poškodbe, se vplačan znesek vrne zadnji dan ob odhodu iz hotela, v našem
primeru v petek na poti iz Dubrovnika. Sicer se škoda krije iz zbranih sredstev. Prosimo, da si denar
pripravite, pobral ga bo vodnik na avtobusu prvi dan, nato zadnji dan, v primeru, da poškodb ne bo, vrnil.
Program ostaja nespremenjen.
Na naši poti bomo potovali skozi 3 države. Plačilna sredstva so različna, priporočamo, da s sabo vzamete
EVRE, ki jih lahko po potrebi zamenjate:
- denarna valuta v Bosni in Hercegovini so KONVERTIBILNE MARKE (1 € = cca 1,95 KM).
- denarna valuta na Hrvaškem so KUNE (1 € = cca 7,36 Kune)
- denarna valuta v Črni gori so EVRI.
Priporočamo, da imate s sabo nekaj drobiža za kakšno okrepčilo ali stranišče, vse vstopnine in hrana (zajtrk,
večerja samopostrežne) so v ceni že vključene.
Jesenski čas je čas večjih temperaturnih razlik, prav tako je podnebje v notranjosti hladnejše od
sredozemskega ob morju. S sabo zato vzemite nekaj toplejših in nekaj še poletnih oblačil, ne pozabite na
kopalke. Obutev naj bo udobna, primerna za pot. Vsi potniki ste v času potovanja zavarovani z CORIS
zdravstvenim zavarovanjem.
Povratek v Slovenijo, v Kranj, je v petek, 14.9.2018, predvidoma med 23.-24.00 uro.

OPOZORILO! Za pot slovenski državljani potrebujemo veljaven
potni list ali osebno izkaznico. Preverite datum veljavnosti!!!
Prijetno potovanje in obilo užitkov ob spoznavanju novega želimo… ekipa UI Turizem
UI TURIZEM, Uršula Sreš s.p.
vodenje – organizacija – animacija
gsm: + 386 (0)31 633 455; e-mail: ursa@ui-turizem.com, web: www.ui-turizem.com

