BIC - strokovna ekskurzija na ogled vodilnega prehrambenega sejma:

ANUGA 2015
Köln, 10.–14. oktober 2015
www.anuga.com

Delikatese, zamrznjena hrana, mesni izdelki, ohlajene jedi, mleko in mlečni izdelki, kruh ini pekarski izdelki,
tople pijače, pijače, organsko pridelana hrana, poslovanje, distribucija, strežba …
ODHOD: torek, 13. oktober 2015
ČAS POTOVANJA: 3 dni/2 nočitvi

ROK PRIJAV: 5. februar 2015

PROGRAM POTOVANJA
1. dan: torek, 13. 10. 2015: LJUBLJANA–FREISING–KERPEN–DÜSSELDORF
Zgodaj zjutraj odhod avtobusa iz Ljubljane. Vožnja skozi karavanški predor s postanki mimo Salzburga,
Münchna do Freisinga. Postanek za voden ogled najstarejše pivovarne Weihenstephan, ki dela družbo
univerzi, vzorčnim vrtovom in mestecu, kjer so bili doma lastniki Škofje Loke – Freisinški škofje.
Nadaljevanje vožnje do Kerpna, kjer se bomo pozno popoldan spomnili najuspešnejšega dirkača
Formule I in preskusili na njegovi gokart stezi. (vožnja z gokardi za doplačilo). Nadaljevali bomo še sto
kilometrov proti severu do Düsseldorfa. Namestitev v hostlu in prenočevanje.
Mestu, kjer se rečica Düssel izliva v Ren ne pravijo zaman »najdaljši šank« v Evropi. Med ponudniki so
poleg Nemcev številni priseljenci iz Grčije, Italije, Turčije, tudi Slovenije … Mesto je največji center za
japonsko gospodarsko sodelovanje z Evropo, tam najdemo odlično moderno arhtekturo.
2. dan: sreda, 14. 10. 2015: DÜSSELDORF–KÖLN–DÜSSELDORF
Po zajtrku vožnja do milijonskega mesta Köln. Pogledali bomo center mesta s katedralo, ki je simbol
nemške gotike, čeprav so jo končali šele v 19. stoletju. Nasproti katedrale je na drugem bregu reke
veliko sejmišče. Vsaki dve leti se po zaslugi sejma Köln spremeni v prehrambeno prestolnico sveta.
Ogledali si boste predstavitve različnih držav, pomembnih prehrambenih firm, pokušali njihove izdelke,
ocenjevali način predstavitve in strežbe. Za ogled sejma bomo namenili večino dneva (odprto od 10.–18.
ure). Vrnitev v hostel v Düsseldorfu in prenočevanje.
3. dan: četrtek, 15. 10. 2015 DÜSSELDORF–KÖLN–NÜRNBERG–LJUBLJANA
Po zajtrku vožnja do Kölna in obisk tamkajšnjega muzeja čokolade. Z novim znanjem in sladkim okusom
se bomo odpeljali proti Bavarski. Postanek bomo naredili še v Nürnbergu in se spomnili njihovih
medenjakov, stadiona, lijaka za vlivanje znanja ... Nadaljevali bomo z vožnjo proti Sloveniji. Prihod v
Ljubljano v jutranjih urah.
CENA: 198 EUR na osebo pri udeležbi 45 oseb na avtobusu ali 212 EUR pri udeležbi 40 študentov.
CENA VKLJUČUJE: prevoz z modernim turističnim avtobusom po programu, stroške cestnin in dveh
voznikov, prenočevanja z zajtrkom v Mladinskem hotelu v več posteljnih sobah s prho in WC-jem,
slovensko vodenje (vodnik z licenco), vstopnine za Weihenstephan, Anugo* in muzej čokolade, stroške
organizacije ter DDV.

DOPLAČILO: vožnje z gokardi: 37 EUR (kratka vožnja ½ ) 63 EUR ena ura. Dodatni 3 EUR balaklava.
Smiselna je rezervacija vnaprej. Plačilo z zadnjim obrokom. Če dirkališče najame zaključena skupina, je
možen le kratek zunanji ogled. Študentje, ki ne bodo vozili, lahko opravijo zunanji ogled ali gredo jest v
bližnji lokal.
Nastanitev: Mladinski hotel v Düsseldorfu v sobah s prho in wc-jem. Gre za sodoben objekt, kjer so v
času velikih sejmov nastanjeni tudi poslovneži. Peš je dostopen tako center Düsseldorfa kot predeli z
moderno arhitekturo. Možnost poceni prehrane v hostlu.
Rezervacije namestitve in ogledov še niso narejene in bodo ob vaši potrditvi programa. Trenutno imajo
prostor za našo skupino. Program lahko prilagodimo dodatnim željam zaključene skupine na osnovi
dogovora pred prijavo.
Plačilne pogoje smo dorekli v dogovoru s šolo. Vsem, ki bodo poslali izpolnjene prijavnice, pošljemo
položnice oz podatke za plačilo za prijavnino 60 EUR -–plačilo do 27. februarja 2015, obrok: 11. maj 2015
90 EUR, končno plačilo 20. september 2015. Znesek je odvisen od števila prijavljenih.
Prijavljeni boste vsaj 10 dni pred odhodom prejeli obvestilo o potovanju s podrobnostmi o poti in namestitvi.
Ponudili vam bomo tudi možnost skupinskega medicinskega zavarovanja z asistenco.
Odpoved brez stroškov po 6. februarju ni več mogoča, če ne bo rezerviranega mesta zasedel drug
udeleženec. Lahko se odločite za plačilo odstopnine v znesku 9 EUR. Če zaradi zdravstvenih razlogov ne bi
mogli na pot (potrdilo zdravnika), vam bomo ves preostali vplačani denar vrnili. Odstopnino morate najaviti
in vplačati takoj ob prijavi.
SPLOŠNI POGOJI IN NAVODILA ZA TURISTIČNE ARANŽMAJE KOMPASA CELJE d. d. so sestavni del
te ponudbe in so vam na voljo na spletni strani www.kompas-celje.si
Okvirna ponudba je narejena po pogojih in cenah 22. 1. 2015,. Rezervacije v hostlu bomo potrdili po vaši
potrditvi.
*Cena za vstop na Anugo za študente še ni objavljena. V izračun smo vključili ceno iz 2013.
Cena za odrasle na sejmišču je 57 € in v predprijavi 32 €. S prodajo začno junija 2015.
ŽELIMO VAM PRIJETNO IN ZANIMIVO POTOVANJE!

PRIJAVE IN INFORMACIJE:

KOMPAS CELJE d. d., Glavni trg 1, 3000 Celje,
poslovalniva Ljubljana, Peričeva 23, 1000 Ljubljana
tel. 01 280 36 02, faks 01 280 36 05,
e-pošta: sejmi@kompas-celje.siSe priporočamo ● Kompas Celje d. d.

