
 AUTOTURIST-PARK d.o.o. putnička agencija 
Junija Palmotića 3, 10000 ZAGREB 
HR-AB-01-080015747   OIB: 68668769149   MB: 1151908 
Tel/fax: 01/481-4643, 481-4660 
e-mail: autoturist-park@inet.hr   web: www.autoturist.com.hr 

 

 
Program putovanja: Polazak iz Zagreba (južno parkiralište Gradskog poglavarstva) u 5:30 sati. Ugodno putovanje Slovenijom i Italijom do mjesta ORSAGO u kojem se nalazi tvornički outlet BAULI DORIA. Mogućnost kupovine panettonea, profiterola i ostalih tipičnih talijanskih slastica po tvorničkim cijenama. Nastavak putovanja u smjeru PORDENONEA. Slijedi razgled grada s pratiteljem putovanja: CORSO VITTORIO EMMANUELE – KATEDRALA SV. MARKA – GRADSKA VIJEĆNICA – PALAZZO RICCHIERI... Zajednički odlazak na sajam cvijeća na kojem ćete uživati u cvijeću, biljkama, idejama za vrt i cvjetnim dekoracijama – 200 izlagača predstavit će posjetiteljima po jubilarni, četrdeseti put, sve ljepote hortikulture, florikulture, vrtova i parkova. Oko 18:00 sati polazak prema Zagrebu. Dolazak na mjesto polaska u kasnim večernjim satima.   

 

Cijena aranžmana po osobi: 220 kn 
 
ARANŽMAN UKLJUČUJE:  

Ã prijevoz autobusom turističke kategorije 
Ã licenciranog turističkog pratitelja 
Ã jamčevno osiguranje i osiguranje od odgovornosti agencije  
Ã troškove organizacije 

 
Aranžman NE uključuje:  ulaznicu za Sajam cvijeća – 6 € (za grupu od min.20 osoba, 
plaćanje na licu mjesta u gotovini), djeca do 13 god. besplatan ulaz, troškove osobne prirode, ulaznice za kulturno – povijesne 
objekte koji se ev.dodatno posjećuju, sve što nije navedeno pod „Aranžman uključuje“.  
 
Napomena: :  Kalkulacija je rađena na bazi min. 40 osoba. U slučaju manjeg broja putnika, agencija zadržava pravo otkaza putovanja ili promjene cijene aranžmana. Ostali uvjeti prema Općim uvjetima i uputama za turističke aranžmane agencije Autoturist  Park. Za ovo putovanje potrebna je važeća osobna iskaznica ili putovnica. Preporučamo putno osiguranje i osiguranje od otkaza putovanja. Organizacija i realizacija putovanja su u skladu s propisima „Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prometu“. Od 07.04.2017. u primjeni je novi, stroži sustav granične kontrole, što može uzrokovati duža čekanja. Agencija nema saznanja o vremenu čekanja i nije u mogućnosti utjecati na isto.  

REZERVACIJE I UPLATE: 

PORDENONE & BAULI 
Datum izleta: 9.  ožujka 2019. / subota 


