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Predbožični Beljak in Vrbsko jezero

Datum odhoda: 03. december 2022

Odhod avtobusa ob 08.00 uri izpred dogovorjenega mesta v Mariboru in vožnja po dravski dolini do
Beljaka, drugega največjega mesta na Avstrijskem Koroškem. Ob prihodu si bomo ogledali mestne
znamenitosti, kot so: staro mestno jedro z Glavnim trgom in župnijsko cerkvijo sv.Jakoba, z najvišjim
zvonikom na Koroškem ter mestno hišo. Prosti čas za okrepčilo in raziskovanje bogato založenih stojnic
na predbožičnem sejmu. Ob dogovorjeni uri se bomo zapeljali do mondenega letovišča Velden (Vrba), ki
se nahaja ob obali Vrbskega jezera. Ko se bo pričela spuščati tema, se bo na gladini Vrbskega jezera na
plavajočem adventnem venčku prižgalo kar 60.000 lučk. Ogledali si boste lahko tudi betlehemski hlevček v
naravni velikosti, delovala bo angelska pošta in pekarna, vrstili se bodo razni glasbeni programi. Na
romantičnih stojnicah pa boste sigurno našli kaj zase in za obdaritev svojih najdražjih. Nekaj prostega
časa bo tudi za skodelico kuhanega vina ali groga. V večernih urah sledi povratek proti domu.

Cena: 27,00 EUR pri udeležbi najmanj 40 potnikov

Cena vključuje: avtobusni prevoz po programu, cestnine in parkirnine, zunanje oglede po programu, vodenje
vodnika, stroške organizacije izleta, nezgodno zavarovanje potnikov, ddv.

Doplačila po želji:
- morebitne vstopnine, ki niso zajete v ceno in so individualnega značaja,
- zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujinu Coris - 3,80 € (skupinsko zavarovanje, najmanj 7 oseb)
- zavarovanje stroška odpovedi turističnega potovanja - 2 € po osebi, najmanj 7 oseb (ob prijavi)

Cena je izračunana pri udeležbi 40 potnikov.
Za potovanje je potrebna osebna izkaznica!
Prijava: Turistična agencija Center turizem d.o.o.
Ponudba je veljavna do 20.11.2022 !
Plačilni pogoji: po dogovoru !
Splošni pogoji so sestavni del potovanja in so na voljo v agenciji Center ali na spletni strani www.mojcenter.net.


