SAFARI PARK IN GARDALAND

Enodnevni izlet, kjer vam bomo predstavili izjemno zanimiv SAFARI PARK v kraju
Bussolengo. Z avtobusom se bomo vozili med živalmi, ki so prosto spuščene v več
hetrarov velikem območju. Občudovali boste zebre, noje, antilope, žirafe, leve,
tigre, nosoroge, opice, povodne konje in brez števila ptic.
Po ogledu se bomo odpravili v znameniti zabaviščni park GARDALAND in ostali tu
vse do 20.00 ure, ko se bomo odpravili nazaj proti domu. V Ljubljani bomo nekaj po
polnoči.

PROGRAM ENODNEVNEGA IZLETA:
Odhod avtobusa ob 04.00 uri. Vožnja mimo Benetk in Verone do prvega cilja tega dneSAFARI PARK v bližini mesta Bussolengo. Tu je na 240.000 m2 površine izjemno lepo
urejen park. Antilope, zebre, noji, žirafe (slika levo prikazuje kako pride k obiskovalcu) so
v enem predelu, v drugem so levi, nato tigri, v zadnjem pa so nosorogi in nilski konji. Videli
bomo tudi opice, ki pa so na posebnem otoku sredi parka. Po ogledu, ki bo trajal dobro uro,
pa se bomo odpeljali v GARDALAND.
Takoj po prihodu bomo uredili vse formalnosti za vstop v park, razdelili vstopnice in vas
nato popeljali po parku. Park ponuja preko petdeset naprav za zabavo in sprostitev: VLAK
SMRTI, TOP GAN, COLORADO BOAT, GUSARI, 3D KINO, PIRAMIDA, TOP
SPIN,CIRKUS, DRESURA DELFINOV, IKARUS, BLUE TORNADO, DRSALNA REVIJA,
OTOK DINOZAUROV, LETEČI KROŽNIK, FANTAZIJSKA HIŠA,VODNE IGRE in
seveda še številne druge naprave. V parku boste vse do 20.00 ure, ko se bomo zbrali na
dogovorjenem mestu in se nato vrnili proti domu.

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 prevoz, osnovno nezgodno zavarovanje, DDV, strošek vodenja in agencije.
DOPLAČILA za vstopnine odvisno od starosti udeleženca in števila udeležencev.
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA so sestavni del ponudbe.
Priporočamo sklenitev dodatnega zdravstvenega zavarovanja z asistenco v tujini in zavarovanje rizika odpovedi.

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

