
 

 

 

 

 

STROKOVNA EKSKURZIJA DBP  
- PROVANSA 

22. - 25. MAJ 2014 
 

Avrigo d.d. 
Kidričeva 20 
5000 Nova Gorica 
 

Izleti in potovanja: 
Izdelava potovalnih aranžmajev:  
05-3303120, 3303124 
Informacije in prijave: 05-3303121, 3303123 

Letalske vozovnice 
Informacije in rezervacije: 
05-3303122 
 

Šaltersko posredovanje: 
Informacije in rezervacije: 
 05-3303122, 05-3303121 

 

 

1. dan, 22. maj 2014: NOVA GORICA –  MONTE  CARLO  - CANNES  – AIX EN PROVENCE 
Odhod iz Nove Gorice ob 4:00 uri in vožnja po italijanski avtocesti z vmesnimi postanki proti 
Azurni obali. Prvi ogled bomo namenili žepni kneževini Monaco.  Sprehod skozi mesto do Knežje 
palače, ki sodi med najlepše v Evropi. Obiskali bomo še mondeni in igralniški Monte Carlo. 
Naslednji postanek  bo v mestu Cannes. Sprehod do dvorane, kjer se vsako leto odvija svetovno 
znani filmski festival. Zunanji ogled in nadaljevanje vožnje v mesto, ki velja za eno 
najprivlačnejših mest v Evropi Aix – en - Provence. Mesto ima bogato zgodovino, imenujejo ga 
mesto fontan, v njem pa so živeli znani in slavni ljudje: dobri kralj René, grof Mirabeau, Paul 
Cezanne, Emile Zola in drugi. Tu bo sledila namestitev v hotelu in nočitev. 
 
2. dan, 23. maj 2014: AIX EN PROVENCE - GORDES – SENAQUE - AVIGNON  
Po zajtrku se bomo najprej sprehodili po lepo urejenem Aix En Provence. Nato se bomo podali v 
predel, ki je znan po modrih poljih sivke. Obiskali bomo (za doplačilo) muzej sivke, ki se nahaja v 
značilnem poslopju gospodarskega posestva, kjer pridelujejo sivko. Z multimedijsko 
predstavitvijo bomo spoznali proces pridelave vse do destilacije, razstavljeni eksponati pa segajo 
od l. 1626 dalje in obsegajo od značilnih kotlov za destilacijo sivkinega olja do tradicionalnih 
oblačil. Nadaljevanje poti do značilne srednjeveške vasice Gordes, ki se nahaja na vrhu hriba in 
slovi kot ena izmed nelepših v Franciji. Sprehod po ozkih uličicah do gradu in cerkvice. Sledi 
postanek pri bližnjem samostanu Senaque, ki je s svojimi polji sivke ena najbolj slikovitih atrakcij 
Provanse.  Pot bomo nadaljevali do Avignona, namestitev v hotelu v okolici in nočitev. 
 
3. dan, 24. maj 2014: AVIGNON  – ARLES – MARSEILLES (knjižnica) - CANNES 
Po zajtrku panoramski ogled srednjeveškega mestnega jedra katerega obdaja mogočno 
obrambno obzidje ter za doplačilo ogled Papeške palače iz sredine 14. stol., ki govori o posvetni 
moči tedanjih papežev. Pot nas bo nato vodila  v Arles, mesto v katerem je Van Gogh ustvaril več 
kot 200 del, tudi znamenite »Sončnice«. Videli bomo ulico, katero je Van Gogh ovekovečil na 
platnu. Po ogledu bomo nadaljevali proti mestu Marseilles, ki velja za največje obmorsko mesto 
na sredozemski obali Francije. Tu bo sledil strokovni del ekskurzije in ogled pred kratkim odprte 
knjžnice (La bibliothèque de L’Alcazar) , ki velja za eno večjih. Sledila bo vožnja proti Azurni obali 
in nastanitev v hotelu  v okolici Canesa. 
 
4. dan, 25. maj 2014: NICE – EZE – NOVA GORICA  
Po zajtrku v hotelu bo sledil krajši ogled mesta, ki je bila pomembna kolonija in se je v antičnem 
času imenovala Nike -  tempelj posvečen boginji zmage. Mesto danes leži ob slikovitem 
Angelskem zalivu. Ogledali si bomo staro mestno jedro, ki leži ob starem pristanišču. Pot nas bo 
dalje vodila v vasico Eze, kjer bomo obiskali parfumerijo in spoznali skrivnosti izdelave plemenitih 
dišav. Možnost nakupa. Po zaključenem ogledu bo sledil povratek proti domu po italijanski 
avtocesti mimo Cremone in Verone. Predviden povratek v Novo Gorico je v poznih nočnih urah. 
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CENA POTOVANJA NA OSEBO: 

■ minimalno 25 potnikov: 310,00 € za člane DBP oz. 335,00 € za nečlane 
■ minimalno 30 potnikov: 270,00 € za člane DBP oz. 295,00 € za nečlane 
■ minimalno 33 potnikov: 260,00 € za člane DBP oz. 285,00 € za nečlane 
 

Prijava: 

Irena Škvarč (Goriška knjižnica) - irena.skvarc@ng.sik.si   ali:  
Goriška knjižnica Franceta Bevka (Irena Škvarč) 
Trg Edvarda Kardelja 4, 5000 Nova Gorica 
 

Rok za prijavo: 

10. maj 2014  
 

Cena vključuje: 

■ Prevoz z visoko turističnim avtobusom 
■ 1x namestitev v hotelih 3* v dvoposteljnih sobah na podlagi nočitve z zajtrkom v okolici Aix en 

Provance 
■ 1x namestitev v hotelih 3* v dvoposteljnih sobah na podlagi nočitve z zajtrkom v okolici Avignon 
■ 1x namestitev v hotelih 3* v dvoposteljnih sobah na podlagi nočitve z zajtrkom v okolici Cannes 
■ Obisk parfumerije 
■ Ostali zunanji ogledi po programu, vodenje in organizacija 
 

Cena ne vključuje: 

■ Storitev, ki niso izrecno navedene pod ''cena vključuje'' 
■ Zavarovanje za rizik odpovedi zaradi bolezni v višini 2,6625% od vrednosti aranžmaja oziroma 

minimalno 6,39 EUR / prijavnico. 
■ Dodatnega zdravstvenega zavarovanja z medicinsko asistenco v tujini 
■ Doplačilo za enoposteljno sobo  70,00 EUR  
■ Doplačila vstopnine: Papeška palača cca: 10,50 EUR, muzej lavande cca: 5,00 EUR 
 

Potovalni dokumenti: 

osebna izkaznica ali potni list 
 
Agencija si skladno z 900. členom Obligacijskega zakonika pridržuje pravico do spremembe cene v kolikor pride do sprememb v menjalnih valutnih tečajih ali do sprememb v cenikih 
prevoznikov, in skladno z 902. členom istega zakonika pravico do odpovedi izleta ali potovanja (če se ne prijavi vsaj najmanjše število potnikov, potrebnih za izvedbo programa). Pridržujemo si 
pravico spremembe poteka programa v skladu z realnimi možnostmi, ne da bi bila pri tem okrnjena vsebina programa. Zavarovanje  za tveganje odpovedi zaradi bolezni je mogoče skleniti 
najkasneje teden dni pred odhodom vendar skladno s splošnimi pogoji za zavarovanje rizika odpovedi turističnega potovanja. Znesek zavarovanja tveganja odpovedi potovanja ali izleta zaradi 
bolezni je določen skladno s pogoji zavarovalnice in znaša 2,6625 % od vrednosti celotnega aranžmaja, vendar najmanj 6,39 EUR/prijavnico. Natančen znesek zavarovalne premije je naveden 
na zavarovalni polici, ki jo zavarovanec prejme ob sklenitvi zavarovanja rizika odpovedi turističnega potovanja. Odhod potovanja ali izleta se potrdi v primeru najnižjega navedenega števila 
prijavljenih udeležencev po ceni ki je specificirana. Potnik prejme vse potrebne dodatne podatke, ki niso navedeni v programu  ali na potrdilu o potovanju, kot navedbo imena hotela ipd. v 
obvestilu o potovanju. Za morebitno izgubljeno ali poškodovano prtljago organizator oz. prevoznik ne prevzema nikakršne odgovornosti. Potnik mora nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti 
sporočiti na kraju samem, Avrigovemu vodniku, neposrednemu izvajalcu storitev, predstavniku oziroma pooblaščeni lokalni  agenciji. V primeru, da bi bila po vsebini sodeč reklamacija lahko 
rešena na kraju samem (na primer pomanjkljiva čistoča sobe, oprema, lega sobe ipd.), potnik pa ni grajal napake na kraju samem in o nepravilnosti ni obvestil zgoraj navedenih oseb, se šteje, 
da se je potnik strinjal s tako opravljeno storitvijo. Splošni pogoji so sestavni del programa. Cene fakultativnih vstopnin so informativne narave in velja cenik vstopnin veljaven na dan ogleda. 

 

PRIJAVNICA  

mailto:irena.skvarc@ng.sik.si
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POTNIK  

Ime in priimek:  
Naslov:  
Telefon:  
Elektronska pošta:  
Rojstni datum:  
Državljanstvo:  
Osebni dokument  
(ki ga boste uporabljali na 
ekskurziji) 

Potni list 
št.: 
veljavnost:       

Osebna izkaznica 
št.:    
veljavnost:    

ČLAN DBP – s poravnano 

članarino za leto 2014 (DA/NE) 
 

  

 
Doplačila (označi z DA/NE)  

Zavarovanje za rizik odpovedi zaradi bolezni  

Dodatno zdravstveno zavarovanje z medicinsko asistenco v tujini  

Enoposteljna soba  

 
PLAČNIK  

Ekskurzijo plačam sam (DA/NE):  

PLAČNIK – ORGANIZACIJA:  

Naslov:  

Davčna številka:  

Davčni zavezanec (DA/NE):  
 
Prijavnico lahko pošljete po elektronski pošti: irena.skvarc@ng.sik.si ali na naslov: Goriška knjižnica Franceta Bevka, Trg 
Edvarda Kardelja 4, 5000 Nova Gorica s pripisom: Strokovna ekskurzija DBP, najkasneje do 10. maja 2014. 
 
 

Podatki potnika se morajo ujemati s podatki, zapisanimi v osebnem dokumentu (potni list / osebna izkaznica), s katerim bo potnik potoval. 
Podpisani/a se prijavljam na potovanje v organizaciji podjetja Avrigo d.o.o. Potrjujem, da se strinjam z organizatorjevimi navodili in 
splošnimi pogoji za potovanja in izlete  (http://www.avrigo.si/mma/splosni_pogojiTA2010.pdf/2010092909001322/). 
 
 

Opombe: 
 
 
 
 

Datum:                                             Podpis potnika: 

mailto:irena.skvarc@ng.sik.si
http://www.avrigo.si/mma/splosni_pogojiTA2010.pdf/2010092909001322/

