
 

 

 

Naročnik: ZAVOD 1-2-3; CENTER SOCIALNIH IN REKREATIVNIH AKTIVNOSTI 

Predviden datum izleta: 3. 6. 2017 

Oddaja ponudbe 2: 9. 3. 2017 

Veljavnost ponudbe 2: 4. 4. 2017 

Št. ponudbe: 20160390 / 2 

Legoland  
Tematski park, kjer nas več kot 5 miljonov lego kock popelje v svet otroštva. Ta dan bomo lahko živeli otroški svet, ko se bomo 
sprehajali po morskem dnu,  uživali v različnih predstavah, zgradili nebotičnik in se spuščali z vlakom smrti ...! 

Predviden program 
 
Odhod iz Slovenije v zelo zgodnjih jutranjih urah. Vožnja skozi predor Karavanke in z vmesnima postankoma skozi Avstrijo proti 
Münchnu ter naprej proti Ulmu. V Günzburgu se nahaja tematski park Legoland, kjer bomo preživeli naš zabavni dan. Pod 
okriljem Sea Lifa se bomo lahko sprehodili po oceanskem dnu vse do potopljenega mesta. Iz oči v oči se bomo srečali z morskimi 
psi, skati in občudovali pisane tropske ribice. V nadaljevanju se bomo srečali z risanim junakom Mojstrom Miho, za vse 
adrenaline želje pa so tu, seveda, vlakci smrti. Lego X za maksimalno! Maksimalna zabava, maksimalna hitrost in maksimalna 
radovednost. Za slednje je na voljo domišljijska dežela. Lahko bomo zgradili svoj lego nebotičnik in preizkusili, kako se obnese v 
primeru potresa. V deželi pustolovščin, ki je, seveda, skrita nekje v džungli, bomo občudovali divje živali in se lahko vkrcali na 
razburljivo džunglsko odpravo ... V pravljični deželi nas bodo oblegali zmaji, ki jih bodo krotili vitezi ... Še deželo piratov ne 
smemo pozabiti!  Za male in velike radovedneže pa je na voljo ogled proizvodnje te čudovite igrače. Ob 18.00 uri vožnja proti 
domu, kamor je prihod predviden v poznih nočnih urah. 

 

 
 
 

http://www.legoland.de/


 

 

 
Cenik 
Št. plačanih oseb/Cena na osebo v € 

45 40 35 

59,90 65,00 72,00 

Cena vključuje 
prevoz s turističnim avtobusom,  
vstopnino v tematski park Legoland, skupinska, mešana skupina,  
turistično vodenje, organizacijo izleta ter ddv. 
 
Možno doplačilo ob rezervaciji izleta 
- odstopnina: 5,00 € / osebo, 
Če posamezni potnik v sklopu skupine ob prijavi predvideva, da se morda zaradi določenih okoliščin, ki utegnejo nastopiti pri  njem ali v njegovi ožji družini potovanja ne bo 
udeležil, lahko položi odstopnino. Za plačilo odstopnine se lahko odloči posameznik ali celotna skupina. Sporazum o odstopnini velja v primeru vojaškega vpoklica, bolezni in 
smrti v ožji družini (zakonec, starši, otroci ). Potnik mora Alpetourju posredovati pisno odpoved najkasneje v roku 3 dni od dneva, ko je nastal eden od vzrokov za odpoved 
in priložiti ustrezen dokument (zdravniško potrdilo z navedeno diagnozo, mrliški list, poziv na vojaški vpoklic). Alpetour v tem primeru potniku povrne celotno plačilo 
aranžmaja. Če potnik iz skupine ali celotna skupina potovanja ne začnejo na dan odhoda in pred samim začetkom le-tega niso odpovedali, nimajo pravice do uveljavljanja 
vračila vplačila na podlagi plačane odstopnine. Za potnika, ki ni začel potovanja iz katerega koli varnostnega ali regulativnega razloga se šteje, da je odstopil od pogodbe in 
je odgovoren za vso povzročeno škodo in ne more  uveljavljati nobenih vračil na podlagi plačane odstopnine. Zahtevka za uveljavitev odstopnine ni mogoče uveljaviti po 
datumu začetka izleta, kakor tudi ne za čas neizkoriščenega dela potovanja. 

- zavarovanje Coris: en dan: skupina vsaj 9 potnikov: 3,57 € na osebo; pozamezna premija: 5,29 € 
 
Opombe 
 

 Splošni pogoji Alpetour, Potovalna agencija d.o.o. so sestavni del programa in so vam na voljo na prodajnem mestu. 

 Priporočamo vam, da se ob prijavi odločite za plačilo rizika odpovedi (odstopnino) in za Zdravstveno zavarovanje z asistenco Coris. 

 Na izletu potrebujete veljaven osebni dokument. 

 Cena je izračunana na podlagi želje zaključene skupine in je odvisna od števila udeležencev na enem avtobusu. Končna cena se določi glede na 
lestvico  opredeljeno v ponudbi. Ob udeležbi manjšega števila oseb, kot je navedeno v programu, se cena sorazmerno poviša.  

 


