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STROKOVNA POTOVANJA:   
 

 

 
 

mednarodni strokovni  sejem gradbenih materialov,  gradbenih 
sistemov in gradbene obnove BAU , št.1 med sejmi stroke 

 

                 več na: www.bau-muenchen.com 

      
PROGRAM: BUS 1 dan   

 

ODHOD:  18.01.2019, petek 
(za zaključene skupine-ice  po dogovoru) 

POVRATEK:  istega dne 

Zadnji rok za prijavo: 09.01.2019, torek 

 

Ljubljana - München-Ljubljana 
Ob 4.00 odhod avtobusa –obračališče MPP – Ljubljna, Dolgi 
most, ali po dog.iz drugih krajev /doplačilo Vožnja čez mejni 
prehod Karavanke mimo Salzburga do Münchna/sejmišča; 
ogled sejma do 18.00. Povratek v Ljubljano v nočnih urah. 

 

CENA:   105,00 € /min.15 udeležencev
/+ doplačilo vst 

 

Cena vključuje:  
prevoz z avtobusom po programu, vodiča, DDV,. orgnizacijo 

potovanja.  

 

 

PROGRAM : kombi 2 dni  
ODHOD:  18.01.2019,  

POVRATEK 19.01.2019 

Zadnji rok za prijavo: 09.01.2019, torek 

 
 

1.dan: Ljubljana – München - sejmišče 
Ob 4.00 odhod avtobusa –obračališče MPP – Ljubljna, Dolgi 
most, ali po dog.iz drugih krajev /doplačilo Vožnja čez mejni 
prehod Karavanke mimo Salzburga do Münchna/sejmišča; 
ogled sejma do 18.00. 

2.dan:  Hotel sejmišče – povratek v SLO 
Po zajtrko prvoz do sejmišča (hotel v neposrednji bližini), ogled 
sejma  in okoli 16.00 ure povratek v domovino. Prihod v 
večernih urah. 
 

Cena vključuje:  
prevoz s kombijem po programu, 1NZ v dvoposteljni sobi,  

DDV,. orgnizacijo potovanja.  
 

CENA:   175,00 € /min.6, max 7  udeležencev
/+ doplačilo vst na 

osebo v dvoposteljni sobi 
 

 

Doplačila  vstopnice:  
 
Dnevna v predprodaji on line: 27,50 €, na sejmišču:  49,50 € 
Dvodnevna:                         : 40,00 €                      79,00 €      
 

Doplačila oz. vstopnico/e lahko vključimo v ceno potovanja! 

 

PRIJAVE: 

Prijave, ki morjo biti pisne, sprejemamo po e-mailu: 

narda.tours@siol.net do navedenaga roka oz. zasedbe 

prostih mest . /Če želite pošljemo našo prijvnico-obrazec, 
lahko je klasična naročilnica, ali e-mail. Naročilo mora 
vsebovati: točen naslov firme, DŠ, e-mail, fax, tel., ime in 
priimek udeleženca-cev/  

Na osnovi prijavnice vam bomo poslali račun, ki mora biti 

plačan  takoj po prejemu računa. ( zaradi kratkega roka) 
Pred odhodom prejmete podrobnejše obvestilo o potovanju !  
Pri enodnevnih potovanjih velja program potovanja brez 
podrobnejšega predhodnega obvestila.  

 
Izjavljamo, da smo davčni zavezanec za DDV. Naša davčna številka 
je SI14478374. 

 
 

Doplačila oz. vstopnico/e lahko vključimo v ceno potovanja! 

 
 
 
 
 
 

SAMO HOTELSKA NAMESTITEV,  v bližini sejmišča 
Prosto še: 
4 dvoposteljne sobe: 18./19.01.2019, petek/sob,   
cena na osebo  na 1 NZ v dvoposteljni sobi 67,50 €, 
lahko  tudi i enoposteljna  105,00 € na 1 osebo 
Ostale  hotelske ali druge namestitve in termini na povpraševanje 
 

 

 

SPLOŠNI POGOJI IN NAVODILA NARDA TOURS-a so sestavni del 
ponudbe. 
 

 

Ljubljana, januar 2019 


