I T A L I J A 2017

DVODNEVNA STROKOVNA EKO EKSKURZIJA

DATUM POTOVANJA: 15.-16.05.2017
1. dan 15.05.2017 (ponedeljek): MARIBOR – UDINE - VERONA
Odhod avtobusa ob 05:00 uri izpred KON-CERT Maribor, Vinarska ul. 14, Maribor. Vožnja na relaciji Maribor – UDINE –
Verona. Vožnja na relaciji CELJE - LJUBLJANA – NOVA GORICA. Na željo gostov krajši postanki med potjo. Sledi
strokovni ogled kmetije FRANGIPANE MORELLI – Pavia di Udine. Po končanem obisku vožnja do Verone, prosto za
ogled mesta in mestnih zanimivosti: Trg Bra, Arena, Romeo in Julija, sodišče, zvonik in stara tržnica… Prevoz do
hotela v okolici VERONE (hotel 4*) in nočitev. Večerja je v lastni režiji v hotelu ali gostilni.
VSTOPNE POSTAJE: dne 15.05.2017
Maribor, Vinarska ulica 14
ob 05.00 uri
DVORANA ZLATOROG CELJE
ob 05.40 uri
HALA TIVOLI LJUBLJANA
ob 06.40 uri
MEJNI PREHOD VRTOJBA NG
ob 07.40 uri

2. dan: 16.05.2017 (torek): VERONA - MARIBOR
Po zajtrku sledijo strokovni ogledi: CUBI VALENTINA, Fumane, DANIELE PERINA, Buttapietra, GIULIARI LUIGI, Zevio.
Po končanih strokovnih ogledih sledi vožnja na relaciji Benetke- Ljubljana-Maribor. Vmes krajši postanki . Prihod v
večernih urah.

CENA POTOVANJA: 125,00 eur pri najmanj 30 gostih v avtobusu
V CENO JE VKLJUČENO:
avtobusni prevoz po programu (TV, klima, hladilnik)
dnevnice voznikov in cestnine
hotelske storitve na bazi nočitev z zajtrkom v hotelu 4*
ogled Verone in vodenje vodnika z licenco
nezgodno zavarovanje potnikov v času potovanja
organizacija potovanja
22% DDV.

DOPLAČILA:
-strokovni ogledi kmetij: 31,00 eur na osebo. Denar poberemo na avtobusu.
-enoposteljna soba 20 eur: željo po enoposteljni sobi sporočite ob prijavi.

PRIJAVE: do 26.4.2017 oz. do zasedbe prostih mest. Sprejemamo SAMO
PISNE PRIJAVE po pošti ali e-pošti.
Program je bil izdelan po veljavnih cenah dne 27.3.2017. Skladno z 39. In 57.e členom Zakona o varstvu potrošnikov si pridržujemo pravico do spremembe cene
potovanja, če pride do spremembe tarife prevoznika ali menjalnega tečaja valute. pravico do odpovedi potovanj, če se ne prijavi vsaj najmanjše število oseb, ki je
potrebno za izvedbo potovanja oz. bomo potovanje izvedli pod popolnoma drugačnimi pogoji. Odpovedi sprejemamo pisno, stroški pa znašajo: 45 do 30 dni pred
dnevom pričetka opravljanja storitve – 10% cene aranžmaja, 29 do 22 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 20% cene aranžmaja, 21 do 15 dni pred
dnevom pričetka opravljanja storitve – 30% cene aranžmaja, 14 do 8 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 50% cene aranžmaja, 7 do 1 delovni dan do
12.00 ure pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 80% cene aranžmaja. Če potnik na lastno željo prekine potovanje, ni upravičen do vračila stroškov. Splošni
pogoji in navodila za potovanje so sestavni del programa.

Turistična agencija Galileo 3000 Maribor, Branka Krpan, 041 662 488

OBRNITE LIST 

Spoštovani gostje in prijatelji!
V letu 2017 smo za vas ponovno pripravili spomladansko dvodnevno strokovno ekskurzijo, tokrat v Italijo. Ker
smo za vas hoteli izbrati le najbolj zanimive ekološke kmetije, ki jih je možno obiskati na relaciji našega
potovanja, smo za pomoč in vodenje zaprosili naše italijanske kolege, in sicer največji italijanski certifikacijski
organ CCPB S.R.l.
Na našem kratkem potovanju nas bosta tako spremljala dva njihova kontrolorja; prvi dan gospa Cristina Colla
in drugi dan gospod Willi de Conti.
KRATEK OPIS LOKACIJ:
Prvi dan se bomo ustavili le na eni ekološki kmetiji, v Udinah, pri gospe FRANGIPANE MORELLI DE ROSSI
ANNAMARII, Azienda Agricola Frangipane. Na kmetiji se ukvarjajo z rastlinsko pridelavo. Pridelujejo žita (piro, ječmen
ter proso, koruzo in ajdo), stročnice (grah in sojo) ter krmne rastline, poleg tega pa gojijo še vinsko trto.
Naslednji dan obiščemo nekaj zanimivih lokacij v okolici mesta Verona. Na severni strani v vasici Fumane bomo obiskali
CUBI VALENTINO. Na njeni kmetiji se ukvarjajo z ekološkim vinogradništvom in oljkarstvom, imajo ekološka rdeča vina
ter ekološko ekstra deviško oljčno olje. Za tem se obrnemo proti jugu in se po 30 km vožnje ustavimo v vasi Buttapietra
pri DANIELE PERINA. Na njeni kmetiji se ukvarjajo s pridelavo in predelavo zelenjave in sadja (blitva, cvetača, zelje,
solata, paprika, paradižnik, pridelujejo tudi seme brokolija). Pridelujejo še različne krmne rastline. Sledila bo vožnja proti
vzhodu in po 15 km se bomo še enkrat ustavili, tokrat v vasi Zevio pri GIULIARI LUIGIJU.
Tudi na tej kmetiji se ukvarjajo z rastlinsko pridelavo, in sicer s sadjarstvom (jabolka in hruške), bučami in s pridelavo
različnih krmnih rastlin.

Zagotovo vam bo ekskurzija omogočila ne samo koristne oglede, ampak boste dobili tudi številne nove ideje.
Veselimo se druženja z Vami!
Sodelavci Inštituta KON-CERT
ODREŽI

ODREŽI

PRIJAVNICA

ZA DVODNEVNO STROKOVNO EKO EKSKURZIJO

15.-16.05.2017

Ime in priimek, naziv s.p. ali d.o.o.: ________________________________________________________________
Naslov: ________________________________________________________________________________________
Kontaktna oseba: ___________________________________
Telefon/mobi: ___________________________________ID za DDV : ______________________________________
Za ekskurzijo prijavljam naslednje osebe:
________________________________________________________________________________________________
DATUM:

PODPIS:

Naslov za pošiljanje prijav: Inštitut KON-CERT Maribor, Vinarska ulica 14, 2000 Maribor ali
valentina.aleksic@kon-cert.si
Za dodatne informacije prosim pokličite: 02-228-49-41 ali 041-635-287 (Valentina Aleksič)

ŽIG:

