PONUDBA POSLOVNIH VOŽENJ IN IZLETOV ZA MANJŠE SKUPINE
Obveščamo vas, da nudimo tudi poslovni prevoz s popolnoma novim vozilom Opel Vivaro TOUR, 7 sedežev za
potnike. Vozilo je komfortno in primerno tako za daljše relacije, kot tudi za eno ali več dnevne izlete, za manjše skupine
ali družine. Cenik zajema stroške goriva, vozila in voznika. K ceni se obračuna še morebitni strošek cestnin v tujini,
parkirišč, ali strošek tunelov. V slučaju večdnevnega zakupa, pa naredimo posebno ponudbo, ki bo zajemala tudI strošek
namestitve za voznika na bazi nočitev in zajtrk.

CENIK POSLOVNIH VOŽENJ - EU ( + morebitne cestnine, parkiranje, tuneli ..)
Do 100 km 120,00 €
Do 200 km 130,00 €
Do 300 km 150,00 €
Do 400 km 170,00 €
Do 500 km 190,00 €
Do 600 km 220,00 €
Do 700 km 240,00 €
Do 800 km 260,00 €
Do 900 km 310,00 €
Do 1000 km 360,00 €
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PONUDBA TAXI IZLETOV ZA DRUŽINE, MANJŠE SKUPINE - 7 OSEB
Nudimo vam enodnevne in večdnevne izlete za manjše skupine z našim novim vozilom Opel Vivaro Tour, letnik avgust 2014.
Vozilo ima vse udobje za potnike, voznik je tudi vodnik, ki vas popelje na izbrano destinacijo ter vam nudi popolno informacijo
na profesionalni ravni. Vsi vodniki imajo tudi licenco za vodnike, izdano pri GZS.
V tabeli smo predstavili samo delček naše ponudbe, za vse ostale izlete pa vam pripravimo ponudbo z vsem kar skupina
zahteva, pričakuje od izbranega programa. Pokličite nas v agencijo, pošljite povpraševanje po elektronski pošti in v
najkrajšem času vam pošljemo ponudbo.

ENODNEVNI IZLETI – cena ne vključuje gostinskih storitev - velja pri udeležbi 7 oseb

Št.

NAZIV

CENA po osebi

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

BENETKE
VERONA
GARDSKO JEZERO
REZIJA IN BELOPEŠKA JEZERA
DUNAJ
SALZBURG
MUNCHEN
GRADEC
GROSGLOKNER
SWAROVSKI – svet kristalov
KOROŠKA Z OJSTROVICO
BRATISLAVA
HRVAŠKO ZAGORJE – VARAŽDIN, KUMROVEC
PLITVICE
ISTRA (Grožnjan, Motovun, Poreč, Parencana)
BRIJONI
PREKMURJE IN PRLEKIJA
DOLINA SOČE
KRAŠKI BISERI
LOGARSKA DOLINA

40,00 € + strošek ladje
50,00 €
70,00 €
35,00 € + vstopnina
50,00 €
50,00 €
60,00 €
35,00 €
40,00 €
55,00 € + vstopnina
35,00 €
60,00 €
35,00 €
30,00 € + vstopnina
30,00 € + strošek vlakca
35,00 € + strošek ladje
35,00 €
35,00 €
30,00 €
30,00 €

