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LAGO DI GARDA – VERONA – LAGO DI COMO – 
VELIKA DOLOMITSKA CESTA   

 

ODHOD: 1. junij 2018  
ČAS POTOVANJA:  3 DNI 
MIN. ŠT. POTNIKOV: 45 oseb 

 

PROGRAM POTOVANJA 
 

1.DAN : SLOVENIJA – MONTAGNANA – VERONA – LAGO DI GARDA  
Zgodaj zjutraj odhod modernega turističnega avtobusa iz Celja oz. po 
dogovoru, vožnja preko mejnega prehoda Fernetiči v smeri Benetk. Vožnja 
skozi slikovito deželo EVGENIJSKIH gričev do enkratnega mesta 
MONTAGNANA. Kraj z prekrasno ohranjenim obzidjem je eden najlepših 
primerov italijanskega srednjeveškega gradbeništva.  
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Ogled in nato nadaljevanje potovanja mimo 
VERONE v deželico VALPOLLICELLA. Pokrajina 
slovi po svojem odličnem vinu. Obisk tipične 
vinske kleti. Degustacija. Zatem še postanek za 
ogled mesta SIRMIONE ob Gardskem jezeru. 
Sprehod po slikovitem mestecu ob LAGO DI 
GARDA. Večerja in nočitev v okolici jezera 
GARDA.  

2.dan : VERONA   - LAGO DI COMO - VALTELLINA 
Po zajtrku se bomo odpravili proti VERONI. Ogled 
mesta zaljubljencev Romea in Julije. Sprehod po 
mestu mimo Arene, Glavnega trga in ostalih 
znamenitosti do Julijine hiše. Ogled in prosto … Nato 
vožnja do jezera COMO. Vožnja  ob jezeru COMO do 
Varene. Postanek za oddih in fotografiranje 
slikovitega naselja BELLAGIO. Krajši postanek za 
ogled  in nato vožnja v dolino VALTELLINA, v osrčje 
italijanskih Dolomitov. Nastanitev v podeželskem 
hotelu/penzionu, večerja in nočitev. 

 

 

 

 
 

 

 
3.dan : VALTELLINA – BOLZANO  – VELIKA 

DOLOMITSKA CESTA  
Po zajtrku sledi nadaljevanje potovanja v 
BOLZANO. Postanek v tem slikovitem 
turističnem središču, sprehod po starem 
srednjeveškem mestnem jedru z ogledom 
mestne cerkve, prave gotske mojstrovine. V 
nadaljevanju sledi vožnja po VELIKI 
DOLOMITSKI CESTI v dolino Fiemme do 
CANAZEIA in dalje na prelaz PORDOI pod 
skupino SELLA. Zatem nadaljevanje poti do 
CORTINE D' AMPEZZO. Postanek za ogled 
tega slikovitega turističnega središča. Kasneje 
vožnja v dolino CADORE in preko prelaza 
MAURIA proti Sloveniji. Prihod v Slovenijo v  
zelo  poznih večernih urah. 

 
 

CENA POTOVANJA JE :  238.- eur 
 

V CENO POTOVANJA JE VKLJUČENO: avtobusni prevoz na omenjeni relaciji, 
gostinsko – hotelske storitve polpenziona po sporedu v hotelih 3 ***, vstopnine 
po sporedu, degustacija vina, turistični ogledi, vodstvo in organizacija potovanja. 

https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjnxJeS9PLYAhVBUlAKHfKnCKwQjRwIBw&url=https://allwine.ge/en/blog/msofliosi-yvelaze-met-rvinos-italia-awarmoebs-yvelaze-meti-venaxi-ki-espanetsia_0/&psig=AOvVaw3iFMoGOjsnjMkKleAXi4FO&ust=1516962546164051
https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiqnv-28vLYAhVQYVAKHak-ARgQjRwIBw&url=https://www.luxos.com/news/travel-news/7981-the-most-beautiful-mountains-in-the-world&psig=AOvVaw38D3EZhySqs-9BWfCxlwex&ust=1516962117650642
https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjOhKrc9PLYAhWBb1AKHQgLC0AQjRwIBw&url=https://ilgazzettino.it/nordest/belluno/imu_seconda_casa_cortina_tassa_record-3208069.html&psig=AOvVaw0mQHASyZuuVNeCS7_ehF4F&ust=1516962726229970
https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjOhKrc9PLYAhWBb1AKHQgLC0AQjRwIBw&url=https://ilgazzettino.it/nordest/belluno/imu_seconda_casa_cortina_tassa_record-3208069.html&psig=AOvVaw0mQHASyZuuVNeCS7_ehF4F&ust=1516962726229970
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Doplačila :  
Enoposteljna soba – 25 eur  
Riziko odpovedi potovanja – 12 eur 
 

Minimum potnikov za omenjeno potovanje in ceno je  45 oseb ! 
 
Opomba k ceni: Komptur d.o.o. lahko v programu določi dve ali več cen aranžmaja, ki so 
odvisne od dejanskega števila prijavljenih potnikov. Potnik se prijavi po nižji, vendar je 
seznanjen in nepreklicno soglaša z doplačilom razlike med nižjo in višjo ceno. Če se bo za 
potovanje prijavilo manjše število potnikov, vas bomo o spremenjenih pogojih obvestili 10 
dni pred odhodom. Potnik ne more odstopiti od pogodbe, če bi nastopili pogoji za 
morebitno zvišanje cene. 
 

SPLOŠNE DOLOČBE 
PONUDBA IN CENE SO PRERAČUNANE NA STANJE RAZPOLOŽLJIVIH LOGISTIČNIH 
KAPACITET TER HOTELOV NA DAN 20 DECEMBER 2017 IN PO TAKRAT VELJAVNIH DEVIZNIH 
TEČAJIH OZ. MEDVALUTNIH RAZMERJIH !  
 
V skladu z 900. členom Obligacijskega zakonika si pridržujemo pravico do spremembe 
cene, če pride do sprememb v menjalnem tečaju valut ali do sprememb v tarifah 
prevoznikov, ki vplivajo na ceno potovanja in v skladu z 902. členom istega zakonika 
pravico do odpovedi potovanja, če se ne prijavi najmanjše število potnikov, potrebno za 
izvedbo potovanja. 
Ob prijavi v poslovalnicah in pri pooblaščenih agencijah izpolnite prijavnico KOMPTUR 
CELJE in plačate aro - 30 % cene potovanja, preostali del pa v obrokih po naknadnem 
dogovoru, najkasneje pa 8 dni pred odhodom. Plačilo are zagotavlja in potrjuje sprejem 
rezervacije. 
 
SPLOŠNI POGOJI IN NAVODILA ZA TURISTIČNE ARANŽMAJE KOMPTUR CELJE so 
sestavni del te ponudbe in so Vam na voljo kot tiskana priloga, v ostalih naših katalogih ali 
na spletni strani www.komptur.com. Končno obvestilo o podrobnostih programa, točni 
uri in krajih odhoda boste prejeli najkasneje 7 dni pred odhodom. Če obvestila v 
omenjenem roku ne boste prejeli, vas prosimo, da se zglasite na prijavnem mestu osebno 
ali po telefonu. Nepopolnih ali nepravilnih naslovov potnikov na naročilnici ali 
prijavnici/voucherju, zaradi katerih obvestila ne pridejo pravočasno do naslovnika, ne 
obravnavamo kot višjo silo. Stroške, ki zaradi tega nastanejo, nosijo potniki sami. 
 
Prosimo vas, da ob prijavi navedite imena udeležencev, tako kot jih imajo zapisane v 
potnih listih. Spremembe imen potnikov v 24 – tih urah pred odhodom niso več možne 
brez stroškov. 
Vsi naši potniki so v času potovanja nezgodno zavarovani za primer posledic nezgodnega 
dogodka, nastalega med potovanjem, ki ga ni povzročil sam zavarovanec. Nezgodno 
zavarovanje je sklenjeno z Zavarovalnico Triglav, pri nas pa lahko sklenete tudi dodatno 
zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujino z asistenco, pripravljeno z Zavarovalnico 
Triglav in Mercur Assistance ali z zavarovalnico Slovenika in Corisom. 
 

 

 

http://www.komptur.com/
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PREDVIDEN POTOVALNI ITINERAR 
 

 
 
 
 
 

PRIJAVE IN INFORMACIJE: 
KOMPTUR CELJE 

TEL: (+386) (0)3 4900125 FAX: +386 (0) 3 4900127, GSM : + 386 51 336 090 
E-MAIL : komptur.info@siol.net, NASLOV: GLAVNI TRG 9, 3000 CELJE, SLOVENIJA 

MATIČNA ŠTEVILKA : 5645395,ID ZA DDV: SI21449686, TRR : 06000-0064856633 
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