
Vabimo vas v Düsseldorf na vodilni strokovni sejem za plastiko in gumo

Düsseldorf, 16.–23. oktober 2013
info o sejmu ➪ www.k-online.de

➪ aranžma s posebnim letalom/čarter za 3 dni (izgubite le en delovni 
dan) ➪ aranžma z avtobusom 

➪ nočitve v mladinskem hotelu v Düsseldorfu 

➪ aranžma s posebnim letalom/čarter za 3 dni (izgubite le en delovni 
dan) ➪ aranžma z avtobusom 

➪ nočitve v mladinskem hotelu v Düsseldorfu 

Odhod: 16. in 19. oktober 2013 ● Čas potovanja: 3 dni ● Najmanjše št. potnikov: 45 ● 
Čas za prijavo: do zasedbe prostih mest - število mest je omejeno!
Odhod s posebnim letalom/čarter z letališča Jožeta Pučnika Ljubljana:

Sobota, 19. 10.: ✈ odhod Ljubljana–Düsseldorf 07.00-08.25 posebno letalo Adria Airways
Ogled sejma, zvečer nastanitev v mestu. Odhod z našim vodnikom v središče mesta 

“ALTSTADT” in pokušina düsseldorfskih pijač - “ALT” oz. “KILLEPITSCH”. Nočitev.
Ogled sejma, zvečer nastanitev v mestu. Odhod z našim vodnikom v središče mesta 

“ALTSTADT” in pokušina düsseldorfskih pijač - “ALT” oz. “KILLEPITSCH”. Nočitev.
Ogled sejma, zvečer nastanitev v mestu. Odhod z našim vodnikom v središče mesta 

“ALTSTADT” in pokušina düsseldorfskih pijač - “ALT” oz. “KILLEPITSCH”. Nočitev.
Ogled sejma, zvečer nastanitev v mestu. Odhod z našim vodnikom v središče mesta 

“ALTSTADT” in pokušina düsseldorfskih pijač - “ALT” oz. “KILLEPITSCH”. Nočitev.
Ogled sejma, zvečer nastanitev v mestu. Odhod z našim vodnikom v središče mesta 

“ALTSTADT” in pokušina düsseldorfskih pijač - “ALT” oz. “KILLEPITSCH”. Nočitev.

Nedelja, 20. 10.: Düsseldorf Po zajtrku celodnevni ogled sejma. Nočitev.Po zajtrku celodnevni ogled sejma. Nočitev.Po zajtrku celodnevni ogled sejma. Nočitev.
Ponedeljek, 21.10. Düsseldorf Po zajtrku ogled sejma do odhoda na letališče.Po zajtrku ogled sejma do odhoda na letališče.Po zajtrku ogled sejma do odhoda na letališče.

✈ povratek Düsseldorf–Ljubljana 20.30-21.45 posebno letalo Adria Airways
Prevoz z avtobusom iz Ljubljane, nočitve v Düsseldorfu:

Sreda, 16. 10.:  odhod Ljubljana–Düsseldorf 20.00- avtobus
Nočna vožnja s postanki,Nočna vožnja s postanki,Nočna vožnja s postanki,Nočna vožnja s postanki,Nočna vožnja s postanki,

Četrtek, 17. 10.: Düsseldorf predviden prihod v Düsseldorf ob 10.00, celodnevni ogled sejma. 
Zvečer namestitev v mestu in nočitev.
predviden prihod v Düsseldorf ob 10.00, celodnevni ogled sejma. 
Zvečer namestitev v mestu in nočitev.
predviden prihod v Düsseldorf ob 10.00, celodnevni ogled sejma. 
Zvečer namestitev v mestu in nočitev.

Petek, 18. 10.: Düsseldorf Po zajtrku ogled sejma. Nočitev.Po zajtrku ogled sejma. Nočitev.Po zajtrku ogled sejma. Nočitev.

Sobota, 19. 10.:  povratek Po zajtrku odhod proti domu, dnevna vožnja s postanki.Po zajtrku odhod proti domu, dnevna vožnja s postanki.Po zajtrku odhod proti domu, dnevna vožnja s postanki.Sobota, 19. 10.:  povratek Düsseldorf–Ljubljana 10.00*-22.00 avtobus
*na željo in dovolj zanimanja bomo odhod prestavili na 14.00 uro.*na željo in dovolj zanimanja bomo odhod prestavili na 14.00 uro.*na željo in dovolj zanimanja bomo odhod prestavili na 14.00 uro.

Cena aranžmaja - nočitve v DüsseldorfuCena aranžmaja - nočitve v DüsseldorfuCena aranžmaja - nočitve v DüsseldorfuCena aranžmaja - nočitve v Düsseldorfu
aranžma prevoz z letalomaranžma prevoz z letalom aranžma prevoz z avtobusomaranžma prevoz z avtobusom

sobota-ponedeljek, 19.–21. 10., 3 dni/2 nočitvisobota-ponedeljek, 19.–21. 10., 3 dni/2 nočitvi sreda-sobota, 16.–19. 10., 4 dni/2 nočitvisreda-sobota, 16.–19. 10., 4 dni/2 nočitvi
v dvopost. sobi v enopost. sobi v dvopost. sobi v enopost. sobi

 690 EUR 810 EUR  350 EUR 470 EUR
Potovanje delno sofinancira ENGEL v sodelovanju s podjetjem LAKARA d. o. o. iz Škofje Loke.Potovanje delno sofinancira ENGEL v sodelovanju s podjetjem LAKARA d. o. o. iz Škofje Loke.Potovanje delno sofinancira ENGEL v sodelovanju s podjetjem LAKARA d. o. o. iz Škofje Loke.Potovanje delno sofinancira ENGEL v sodelovanju s podjetjem LAKARA d. o. o. iz Škofje Loke.Potovanje delno sofinancira ENGEL v sodelovanju s podjetjem LAKARA d. o. o. iz Škofje Loke.

Cena vključuje: Prevoze po programu, letališke pristojbine (čarter), cestnine (avtobus) 2 nočitvi z zajtrkom v 
Düsseldorfu v izbrani sobi, spremstvo vodnika, organizacijo potovanja in DDV.
Doplačilo za sejemske vstopnice v predprodaji: dnevna 49 EUR, za več dni 108 EUR.
V ceni vstopnice je všteta vožnja z mestnim prometom in v širšem območju Düsseldorfa VRR in Kölna VRS - lahka 
mestna železnica U-bahn, vlak S-Bahn, DB Regional Express in avtobusi.
Prijave in informacije: 

Matej Trpin, sejemska potovanja, telefon 041 321 868, 040 295 491, 01 300 27 05, 
faks 05 917 38 60, matej@sejmi.si, vesna@sejmi.si, info@sejmi.si. 
Splošni pogoji poslovanja so objavljeni na spletni strani www.sejmi.si
Izvajalec potovanja: Sejmi, turistično podjetje, d. o. o., Dunajska 10, 1000 Ljubljana.

Zaupajte organizacijo potovanja nam, ker Düsseldorf dobro poznamo in imamo pri organizaciji sejemskih potovanj 
dolgoletne izkušnje!
& & & & & & & & & & &       V Ljubljani, 3. september 2013
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