GARDALAND IN SIRMIONE
Odhod: 27.9.2019

Odhod iz Celja v zgodnjih jutranjih urah. Vožnja mimo Benetk in Verone do Gardalanda, kjer nas
čaka nora zabava v zabaviščnem parku, ki ga uvrščajo med pet najboljših zabaviščnih parkov na
svetu. Več kot 40 različnih atrakcij je razdeljenih po tematskih sklopih, ki zagotavljajo zabavo za
vsako starost in okus: najmlajšim je namenjen domišljijski svet zmajčka Pateršiljčka in Pujse Pepe,
ljubiteljem avantur svet faraonov in mumij, tobogani, divje vodne brzice A tlantide in vratolomne
vožnje z vlaki. Adrenalinski navdušenci lahko uživate na vožnji na Blue Tornado, vratolomnih
,,rollercoasterjih’’ Sequoia Adventure, X Raptor, Magična gora, Oblivion – črna luknja …, ki z
neverjetnimi obrati, veliko hitrostjo in višinskimi spusti zagotavljajo nepozabno izkušnjo. Ne
izpustite novih odrskih postavitev in 4-D doživetij, ki vas bodo popeljala v neznane svetove. Dan
bodo popestrile parade ter nastopi glasbenikov, plesalcev, klovnov in akrobatov. V zabaviščnem
parku so številne trgovine s spominki in restavracije. Obilo zabave, atrakcij in novosti je dovolj
razlogov, da obiska parka ne smete zamuditi! Ob 17:00 uri se bomo poslovili od Gardalanda in
seodpeljali še do Sirmiona. Mondeni Sirmione, se nahaja na polotoku ob južni obali Gardskega
jezera. Njegov zaščitni znak so ozke uličice s številnimi trgovinami spominkov, restavracij in barov
privablja ljubitelje umetnosti in kulinarike od blizu in daleč. Sprehod do trdnjave družine Scaligeri
in nekaj prostega časa za pokušino odličnega italijanskega sladoleda. Po ogledu vožnja nazaj do
Slovenije in predviden prihod v poznih večernih urah.
Cena (na osebo):
63 € pri minimalno 45 plačnikih na 49 sedežnem avtobusu
66 € pri minimalno 40 plačnikih na 49 sedežnem avtobusu
72 € pri minimalno 35 plačnikih na 49 sedežnem avtobusu
CENA VKLJUČUJE:
• avtobusni prevoz iz Celja po programu
• Cestnine in ostale pristojbine
• Celodnevno vstopnico za zabaviščni park Gardaland
• Vse zunanje oglede po programu
• Spremstvo izleta
• Organizacijo in DDV
DOPLAČILA PO ŽELJI OB PRIJAVI: dodatno zdravstveno zavarovanje: 2€, riziko odpovedi 4€*,

*ODSTOPNINA – ZAVAROVANJE RIZIKA ODPOVEDI: Potnik lahko ob prijavi sklene tudi zavarovanje
stroška odpovedi potovanja za primer, če se zaradi določenih nepredvidenih okoliščin potovanja ne bi mogel
udeležiti. Za zavarovanje veljajo pogoji iz klavzule o zavarovanju rizika odpovedi z izbrano zavarovalnico, s
katerimi se potnik ob sklenitvi zavarovanja izrecno strinja in so na voljo v vseh Palminih poslovalnicah.
Sporazum o odstopnini se lahko sklene samo ob potrditvi rezervacije in velja v primeru uradnih pozivov,
nepričakovanega poslabšanja zdravstvenega stanja ali smrti v ožji družini (zakonec, starši, otroci) in se lahko
uveljavlja le ob predložitvi ustreznega potrdila.

Splošni pogoji so sestavni del ponudbe in so na voljo kot posebna tiskana priloga v vseh palminih
poslovalnicah ali na spletni strani www.palma.si.

