SWAROVSKI
SVET KRISTALOV

Mestece Wattens v Avstriji je poznano v širnem svetu zaradi svoje znamenitosti - brusilnice
SWAROVSKI. Kristalno steklo zaživi pod veščimi rokami umetnikov - brusilcev v prave umetnine.
Obisk tovarne in ogled brusilnice ni mogoč v nobenem primeru, saj umetniki ustvarjajo v strogi tajnosti
in pod najstrožjo kontrolo. Obiskali pa bomo njihov rastavni salon kjer pa boste videli največje in
najdražje dosežke v dolgoletni tradiciji delovanja firme SWAROVSKI. Skozi zgodovino nas bo
popeljal njihov lokalni vodnik in nas tako seznanil z vsemi zanimivostmi te firme. Po ogledu bo še čas za
nakupe v njihovi tovarniški prodajalni.
Izlet torej za vse ljubitelje stekla SWAROVSKI, za vse tiste, ki želite videti in zvedeti več kot ste
vedeli do sedaj.
KRISTALNO SRCE

PROGRAM ENODNEVNEGA IZLETA:

Odhod sodobnega avtobusa ob 05.30. Vožnja preko mejnega prehoda Karavanke in po
Turski AC mimo Salzburga do končnega cilja - mestece WATTENS. Tu stoji srce firme
SWAROVSKI - velika brusilnica kristalnega stekla po katerem je ime SWAROVSKI
znano po vsem svetu. Tu številni umetniki ustvarjajo pod strogo varovanim sistemom
najlepše umetnine iz kristalnega stekla na svetu. Pod njihovimi rokami nastajajo
umetnine v podobah živali, skulpture in akti, nakit in okrasni elementi.
Ker je brusilnica zaprta za oglede in vstop v nobenem primeru ni možen imajo za
obiskovalce urejen podzemni paviljon kjer lahko vidite v stekleni steni na milijone
kristalov vseh barv, videli boste kopijo originalnih dijamantov v pregrinjalu za konja, v
posebni sobi pa se boste prepustili virtualni predstavi in uživali v simfoniji glasbe v
sozvočju svetlobnih efektov. Ves čas nas bo spremljal lokalni vodič in nam predstavil

KRISTALNI TIGER

številna vprašanja z vaše strani. Zaključek ogledov bo v njihovi tovarniški prodajalni, ki je največja prodajalna firme SWAROVSKI
na svetu in je obenem največja galerija njihovih umetnin.
Po ogledu se bomo zapeljali še v bližnji INNSBRUCK, se na kratko sprehodili do starega mestnega jedra in spoznali vse največje
znamenitosti. Po kratkem času za okrepčilo se bomo vrnili po isti poti. Doma bomo v poznih večernih urah.

CENA:
49,00 € - pri udeležbi 45 - 48 potnikov
59,00 € - pri udeležbi 40 - 44 potnikov
69,00 € - pri udeležbi 35 - 39 potnikov

KRISTALNI KAČJI PASTIR

CENA vključuje:
prevoz z avtobusom turistične kategorije (klima, video ...), stroške za tunele, ceste in parkiranja, DDV, osnovno
nezgodno zavarovanje, vodenje in stroške agencije.
Doplačilo za vstopnino 8 € lahko vključimo v osnovno ceno.
Priporočamo sklenitev dodatnega zdravstvenega zavarovanja z asistenco v tujini in zavarovanje rizika odpovedi.
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA so sestavni del končne ponudbe.
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