GARDALAND

GUSARSKA LADJA

Gardaland je prava pustolovščina, primerna tako za otroke kot odrasle.
Že polnih 30 let park s svojimi napravami in predstavami navdušuje
obiskovalce od blizu in daleč. Preko petdeset naprav ponuja obilico zabave
in užitka ves dan tako mladini kot tudi odraslim. Za vse je poskrbljeno in
prav vsak obiskovalec si zlahka najde svoj najljubši trenutek.
Naša agencija sodeluje s parkom že polnih sedemnajst let in upamo, da nam
zaupate organizacijo tega izleta tudi vi. Poskrbeli bomo za najsodobnejši
avtobusni prevoz, za odlično vodenje med vožnjo po Italiji, za spremstvo v
času raziskovanja parka in seveda za animacijo na povratku domov. Vsi
potniki ste nezgodno zavarovani (osnovno), kar pa seveda šteje med vse
tiste malenkosti, ki ste jih lahko deležni samo pri uveljavljeni turistični
agenciji.

PROGRAM ENODNEVNEGA IZLETA ZA OSNOVNE ŠOLE:
Odhod avtobusa ob 05.00 uri. Vožnja preko mejnega prehoda Fernetiči in po
avtocesti mimo Benetk, Padove in Verone do Gardskega jezera. Tu je namreč
zgrajen zabaviščni park tik ob jezeru, in tu bomo preživeli večino dneva. Takoj po
prihodu bomo uredili vse formalnosti za vstop in se nato z vami podali na ogled parka.
Pokazali vam bomo vse največje naprave: VLAK SMRTI, TOP SPIN, GUSARSKO
LADJO, CIRKUS, LEDENO GLEDALIŠČE, TOP SPIN, BLUE TORNADO, PROSTI
PAD in seveda še mnoge druge.
V parku je zelo lepo poskrbljeno tudi za prehrano obiskovalcev, številne pa so tudi
lepo urejene sanitarije.
Zabave bo konec ob 18.00 uri, ko se bomo zbrali pri avtobusu in se vrnili nazaj proti
domu. Prihod je predviden ob 23.00 uri.

CENA:
37,00 € - pri udeležbi 45 - 48 potnikov
45,00 € - pri udeležbi 40 - 44 potnikov
49,00 € - pri udeležbi 35 - 39 potnikov

Cena vključuje najsodobnejši avtobusni prevoz, vse takse za ceste,
osnovno nezgodno zavarovanje, DDV,strošek vodiča in agencije.
Doplačilo za vstopnino.
Priporočamo sklenitev zdravstvenega zavarovanja z asistenco v tujini.
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA so sestavni del pri podpisu pogodbe.

International d.o.o., Turistična agencija
Iška 129/a, 1292 IG, tel: 01 367 3088, 051 377390, fax: 367 3156
www.nata-int.si, e-mail: nata@nata-int.si

