Kompas Celje vas vabi na ogled največjega svetovnega sejma plastike in gume

SEJEM
ODHOD: sobota, 19. oktober 2019
ČAS POTOVANJA: 3 dni

K2019
ROK PRIJAVE: 27. avgust 2019
MIN. ŠTEVILO POTNIKOV: 80

PROGRAM POTOVANJA:
1.dan, sobota, 19. oktober: LJUBLJANA–DÜSSELDORF

DÜSSELDORF,
16.– 23.oktober 2019
www.k-online.de

Zbirališče potnikov v jutranjih urah na ljubljanskem letališču in polet posebnega letala
Adrie Airways do Düsseldorfa. Po pristanku prevoz s posebnim avtobusom do sejmišča,
kjer boste lahko takoj začeli s strokovnimi ogledi in sestanki. Čas za oglede sejma do
poznega popoldneva. Zvečer nastanitev in prenočevanje.

2. dan, nedelja, 20. oktober: DÜSSELDORF
Po zajtrku celodnevni ogled sejma. Prenočevanje.

3. dan, ponedeljek, 21. oktober: DÜSSELDORF–LJUBLJANA
Po zajtrku ogled sejma do popoldanskih ur. Prevoz z avtobusom na letališče. Večerni
čarterski polet v Ljubljano.

• odhod s posebnim letalom
Namestitev na ladji

Lju–Düsseldorf–Lju
• namestitev Düsselforfu
(na ladji ali v Mladinskem
hotelu)

Cena na
osebo:

dvoposteljna
soba
895€

enoposteljna
soba
1090€

Namestitev v Mladinskem hotelu
dvoposteljna
soba
798€

enoposteljna
soba
970€

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz s posebnim letalom Ljubljana–Düsseldorf–Ljubljana,
Prijave in informacije:
Kompas Celje d. d.
Glavni trg 1, 3000 Celje
tel: 03 428 03 24
E-pošta: sejmi@kompas-celje.si
Kompas Celje d. d., p.e. Velenje
Šaleška 3, 3320 Velenje
tel: 03 898 63 50
E-pošta: sejmi@kompas-celje.si
Splošni pogoji poslovanja so objavljeni na
spletni strani:

www.kompas-celje.si

letališke takse, 2 x nočitev z zajtrkom v izbrani nastanitvi, lokalne prevoze po programu,
organizacijo in vodenje potovanja .

DOPLAČILA: sejemske vstopnice v predprodaji: dnevna 49 €, za več dni 108 €, Vstopnica
velja tudi za vožnjo v mestnem prometu (mestni avtobus od ladje do sejmišča oz. „Ubahn“ - lahka mestna železnica).
NAMESTITEV:
- v Mladinskem hotelu v Düsseldorfu – gre za zelo sodoben objekt, kjer so v času
velikih sejmov nastanjeni tudi poslovneži, vse sobe imajo tuš/WC, več informacij na
www.duesseldorf.jugendherberge.de.
- na rečni turistični ladji Swiss Pearl, ki bo predvidoma locirana v središču mesta.

OPOMBA: v primeru nezadostnega števila prijavljenih potnikov bo program izveden z
rednimi letalskim prevozom iz Ljubljane in potem s hitrim vlakom iz Frankfurta do
Düsseldorfa.

Po prejetju prijave vam bomo poslali predračun oz. položnico za varščino v višini 30 %
vrednosti aranžmaja za vsako prijavljeno osebo.
Celje, junij 2019

