SAFARI PARK in GARDALAND
Tokrat vam predstavljamo izlet na katerem bo poskrbljeno za zabavo v vseh pogledih. Prvi
dan se boste spoznavali z izredno zanimivim parkov v katerem so živali spuščene v posebnih
ogradah in se z avtobusom vozimo med njimi, drugi dan pa se zabavali v največjem zabavišču
severne Italije GARDALANDU.
Seveda pa bomo koristili hotelsko udobje v mestu ob Gardskem jezeru in spoznavali lepoto
največjega jezera Italije.

GARDALAND

PROGRAM DVODNEVNEGA IZLETA:

1. dan:
Odhod sodobnega avtobusa ob 05.00 uri. Vožnja preko mejnega prehoda Fernetiči in po AC mimo Benetk in Verone do Gardskega jezera kjer je v
bližini SAFARI PARK. Tu so živali spuščene v ogradah, v prvi so noji, žirafe, zebre, v drugem so levi in tigri, v tretjem so nosorogi in povodni konji.
Poseben otok imajo opice, videli pa boste tudi ogromno drugih živali, saj se bomo z avtobusom peljali skozi ves park. Po ogledu se bomo odpeljali do
mesta GARDA, se sprehodili do Kapitanske palače v starem mestne jedru, nekaj časa bo seveda za posedanje v čudovitem okolju starega dela mesta,
večerja bo v hotelu in nočitev.
2. dan:
Po zajtrku bomo zapustili mesto in se odpravili v GARDALAND. Tu nas čakajo naprave za zabavo v mogočnem parku tik ob jezeru in tu bomo vse do
17.00 ure ko se bomo zbrali pri avtobusu in se vrnili nazaj v Ljubljano. Predviden povratek je ob 22.30 uri.

SAFARI PARK

CENA:
119,00 € - pri udeležbi 45 - 48 potnikov
129,00 € - pri udeležbi 40 - 44 potnikov
139,00 € - pri udeležbi 35 - 39 potnikov

GARDALAND

V ceni za odrasle osebe je vključeno: najsodobnejši prevoz z avtobusom (klima, video, hladilnik), vse takse za ceste in parkiranja,DDV,
1 x polpenzion (večerja, nočitev in zajtrk-namestitev v dvoposteljnih sobah, tuš, wc) v hotelu 3*, stroške vodenja in agencije.
Otroci do 12 let starosti imajo popust pri vstopninah.
DOPLAČILA: vstopnine v oba parka, odvisna pa je od starosti obiskovalca.
PRIPOROČAMO dodatno nezgodno zavarovanje z asistenco v tujini in zavarovanje rizika odpovedi.
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA so sestavni del ponudbe !
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