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Dolomi , piramide in jezera
Vstopnina v sirarno, ogled in pokušina
več vrst sirov, zunanji ogledi po
programu.
Cena od: 49,00 €

Benetke z otoki

Furlanija in Palmanova

Ekološka vstopna taksa za Benetke/
Punto Sabbioni, vožnja z ladjico
po laguni.
Cena od: 49,00 €

Zunanji ogledi po programu,
predstavitev pršutarne in degustacija
pršuta.
Cena od: 49,00 €

Živalski vrt v Zagrebu

Gora Marmolada, središče Dolomitov

Iz jame do morja, Trst z okolico

Vstopnina v živalski vrt, zunanji
ogledi po programu.
Cena od: 28,00 €

Zunanji ogledi po programu,
vzpon z gondolo pod vrh Marmolade.
Cena od: 69,00 €

Zunanji ogledi po programu,
vstopnina v podzemno jamo Pejca
v Lascu.
Cena od: 39,00 €

V deželi suhe robe in medveda

Cres, ladijski izlet

Etnološki biseri Obsotelja

Ogled rokodelskega centra, obisk
pivovarne MATT, ogled Kočevja,
kosilo.
Cena od: 44,00 €

Ladijski izlet na relaciji Rabac - Cres Rabac, kosilo in živa glasba na ladji.
Cena od: 59,90 €

Vstopnina in vodenje v Aninem dvoru,
Steklarni Rogaška in Muzeju na prostem Rogatec, kosilo.
Cena od: 59,00 €

Vipavska dolina

Splavarjenje s koroškimi
splavarji

Sprehod med krošnjami in
jezeri

Splavarjenje z malico, program na splavu, ogled kme je, vožnja z vlakcem,
degustacija z malico.
Cena od: 57,00 €

Vstopnina na razgledni stolp na Rogli.
Cena od: 33,00 €

Voden ogled Vipavskega križa, kozarec
vina v grajski kle , zunanji ogledi,
pozni kosilo na kmečkem turizmu
Cena od: 39,00 €

Za vaš sindikat, društvo, krožek ali krog prijateljev smo tu, da prisluhnemo
vašim željam, vam svetujemo in pripravimo program po vaših željah in merilih.
Pokličite nas ali pišite v eno izmed naših spodaj navedenih poslovalnic in se s
komercialistom za turizem dogovorite za obisk pri vas ali pri nas.

Zaupajte nam svoje želje in zagotavljamo vam nova, lepa doživetja!

V aranžmaje so poleg navedenih storitev vključeni
prevozi po programu, turis čno vodstvo vodnika z
licenco GZS, organizacija ter ddv.
Cena je izračunana za odhod iz Kranja in udeležbi
vsaj 45 plačanih oseb, razen če ni drugače navedeno. Točno ceno za odhod iz vašega kraja vam pripravimo na osnovi vašega povpraševanja.

Kranj, Bleiweisova ul. 5, tel. 04/20-13-222, kranj@alpetour.si,
Škofja Loka, Kapucinski trg 13, tel. 04/51-70-305, skofjaloka@alpetour.si,
Radovljica, Kranjska c. 9, tel. 04/53-20-445, radovljica@alpetour.si,
Jesenice, C. maršala Tita 18, tel. 04/58-09-755, jesenice@alpetour.si,
Domžale, Ljubljanska cesta 82, tel. 01/72-20-016, domzale@alpetour.si,
Ptuj, Miklošičeva ulica 2, tel. 02/23-50-206, ptuj@alpetour.si,

V Kranju, januarja 2022

www.facebook.com/alpetour.si

Švica; vožnja z vlakom
Bernina Express
Dva polpenziona v hotelu 3*, vožnja
z vlakom Bernina Express, obisk
Vaduza in St. Moritza, ogled
čokoladnice.
Cena od: 279,00 €

Berlin, nemška prestolnica
in Dresden
Dva polpenziona v hotelu 3*, ogled
Potsdama, Berlina in Dresdna.
Cena od: 219,00 €
Možno doplačilo: vožnja z ladjo po
berlinskih
kanalih,
vstopnine
v muzeje.

Roman čne vasice
Cinque terre

Beograd in Novi Sad

Razkošna Provansa

Istanbul

Tri prenočitve z zajtrkom v hotelu 3*,
ogled Monaka, Saint Paula du Vence,
Avignona, Nimesa, Arlesa in An besa,
voden ogled papeške palače
v Avignonu.
Cena od: 279,00 €
Možno doplačilo: vstopnina za most
Pont du Guard

Tri prenočitve z zajtrkom v hotelu 4*,
letalski prevoz, transfer do hotela in
nazaj, ročna prtljaga in en kos do 23
kg, voden ogled Istanbula.
Cena od: 499,00 €
Možna doplačila: izlet z ladjico po
Bosporju: predvidoma 20,00 € (ob
udeležbi vsaj 15 potnikov)

Okusi Toskane

Eno prenočevanje z zajtrkom v hotelu
3*, voden ogled mest.
Cena od: 119,00 €
Možno doplačilo: večerja na
Skadarliji ali splavu

Dve nočitvi z zajtrkom, dve večerji,
pokušina vina Chian , ogled farme
žafranov, turis čno takso.
Cena od: 299,00 €

Slovaška in gorovje Tatre

Parma in Modena

Trije polpenzioni v hotelu 3/4*,
vstopnine (grad Bojnice, vzpenjača
Tatre, cerkev v Levoči, Spiški grad in
Kapitula, lesena cerkev).
Cena od: 369,00 €
Možna doplačila: vstopnina grad
Trenčin predvidoma 6,00 €

En polpenzion, vodeni ogledi z degustacijami v tovarnah parmezana, parmskega pršuta in balzamičnega kisa,
turis čno takso.
Cena od: 139,00 €

En polpenzion v hotelu 3*, ogled
Lucce in Pise, ladijska vožnja do
čudovi h pe h vasic - Cinque terre,
vožnja z vlakom med vasicami.
Cena od: 139,00 €

Boromejski otoki

Sarajevo, Travnik in Banjaluka

En polpenzion v hotelu 3*, ladijska
vožnja, palača in vrtovi Boromeo,
ogled Coma.
Cena od: 144,00 €

Zunanje oglede po programu, eno
prenočitev z zajtrkom v hotelu 3*,
obvezno lokalno vodenje v Sarajevu.
Cena od: 95,00 €
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Medičejci - gospodarji Firenc

Budimpešta, donavska kraljica

Šarganska osmica in Višegrad

Dva polpenziona v hotelu 4* v dvoposteljni sobi na območju Firenc, vstopnina v medičejske vile, povratna vozovnica s tramvajem v center Firenc.
Cena od: 209,00 €

Eno prenočitev z zajtrkom v hotelu
3*, ogled mestnega jedra.
Cena od: 90,00 €
Možna doplačila: večerja s programom v čardi, vožnja z ladjo po Donavi.

Dva polpenziona v hotelu 3*, vožnja z
vlakom Šarganska osmica, obisk muzeja na prostem Sirogojno, postanek v
čudovitem Drvengradu, ogled
Kamengrada v Višegradu.
Cena od: 239,00 €

Mont Blanc

Ena prenočitev z zajtrkom v hotelu 3*,
ogled mesta in Češkega Krumlova.
Cena od: 99,00 €
Možna doplačila: večerja v praški
pivnici, vstopnina v praški grad.

En polpenzion v hotelu 3*, vstopnine
v gradove Herreninsel, Linderhof in
Neuschwanstein, ladijska vožnja na
otok Herren, ogled rokojske cerkve
Wiesenkirche.
Cena od: 185,00 €

Gruzija - kavkaški biser

Republika San Marino

Letalo z Brnika, ročna prtljaga, transfer,
nočitve z zajtrkom v hotelu 4* v starem
mestnem jedru Tbilisija...
Cena od: 1.099,00 €

En polpenzion v hotelu 3*, vstopnina
v grad Gradaro.
Cena od: 114,00 €
Možna doplačila: ogled galerije v
Urbinu, ogled mozaikov v Ravenni

Dolina Vltave in pivo Budweiser

Črna gora in NP Durmitor

Ena prenočitev z zajtrkom v hotelu 3*,
vstopnine v grad Hlobuka, v pivovarno
Budweiser Budvar in na razgledni stolp
Lipno, večerja v pivnici (pijača za
doplačilo).
Cena od: 169,00 €

Trije polpenzioni, vstopnina v NP Lovčen, pokušina pršuta, vstopnina v
mavzolej Lovčen, vstopna taksa v Cenjah in Kotorju, vstopnina v NP Durmitor in sprehod do Črnega jezera.
Cena od: 299,00 €

/izjemno bogat program/

Čudovita Sardinija
Š rje polpenzioni v hotelu 3/4*, vožnja s trajektom na Sardinijo, vstopnina
v muzej plute, ogled nuraga Majori,
muzej sardinskega življenja, kosilo.
Cena od: 549,00 €
Možno doplačilo: vstopnina v an čno mesto Tharros

Gradec in čokoladnica Zo er
Program v tovarni čokolade Zo er,
obisk mini živalskega vrta, zunanji
ogledi po programu.
Cena od: 56,00 €

Vstopnina za gorsko panoramsko
cesto do izhodišča, planinski vodnik.
Cena od: 39,00 €

Salzburg in solni rudnik

Dunaj po meri

Gorska cesta Grossglockner

Oblikujte si program za obisk Dunaja
po meri, končno ceno vam sporočimo
na podlagi željenih ogledov.
Cena od: 45,00 €

Vstopnina za visokogorsko cesto
Grossglockner, zunanji ogledi po
programu.
Cena od: 41,00 €

Stubnerkogel in soteska
Liechtensteinklamm

Gorski masiv
in ledenik Dachstein

Cena od: 52,00 €

Vožnja z gondolo Stubnerkogelbahn,
vstopnina v sotesko Liechtenstein.
Cena od: 84,00 €

Prevoz z gondolo na Dachstein in nazaj,
vstop na ploščad Skywalk.
Cena od: 82,00 €

Brioni in Rovinj

München

Rab in Pag, ladijski izlet

Ogled Rovinja, izlet z ladjo na Brione,
voden ogled.

Zunanji ogledi po programu, tehnični
muzej.
Možno doplačilo: razgledni stolp
Cena od: 55,00 €

Celodnevni ladijski izlet na otoka Rab in
Pag s kosilom na ladji, lokalno vodenje
po mestu Rab, možnost kopanja.
Cena od: 61,00 €

Cena od: 59,00 €

Zlata Praga

Gorska cesta Nockalm in
Klomnock, pohodni izlet

Ogled muzejske zbirke o vodi in
elektriki, gorska cestnina Maltatal,
vstopnina v muzej bonsajev.
Cena od: 39,00 €

Vstopnina v solni rudnik, zunanji
ogledi po programu.

En polpenzion in eno prenočitev z zajtrkom v hotelu 3*, večerja v restavraciji,
vstopnina v grad Chillon.
Cena od: 269,00 €
Možno doplačilo: gondola Mont Blanc

Pravljični bavarski gradovi

Maltatal, gorska dolina slapov

Slapovi Krimml, najvišji v Avstriji
Vstopnina za ogled slapov Krimml,
vstopnina v sotesko Kitzlochklamm.

Cena od: 59,00 €

Krapina in Varaždin

Narodni park Plitvice, igra vode

Vstopnina in vodenje v Muzeju krapinskih neandertalcev, obvezno lokalno
vodenje v Varaždinu.
Cena od: 49,00 €

Vstopnina v Narodni park Plitvice,
vključno z ladjico in lokalnim panoramskim vlakom.
Cena od: 58,00 €

Korna ,
ladijski izlet v narodni park
program križarjenja po Korna h,
zunanje oglede po programu.
Cena od: 84,00 €

