
 

 

ODHODI IZ NOVE GORICE IN 
AJDOVŠČINE  

 
ADVENT IN SILVESTROVANJA 

 
PREDBOŽIČNI DUNAJ 

odhod 21.12., 3 dni / 2 noči  
Cena vključuje: avtobusni prevoz, 2 x nočitev z zajtrkom v dvoposteljni sobi, hotel 4*, slovensko vodenje  

Doplačilo: manjša skupina 18 EUR  

Cena: 154 EUR po osebi  
( cena velja za rezervacije do 11.11., po tem datumu bo 20 EUR višja)  

 
 
 

SILVESTROVANJE V SARAJEVU 
odhod: 30.12., 4 dni / 3 noči  

Cena vključuje: avtobusni prevoz, 3 x nočitev z zajtrkom v dvoposteljni sobi, hotel Hollywood 4* v termalnem zdraviliškem 
kompleksu Ilidža, slovensko vodenje, veselo silvestrovanje ob živi glasbi z vključeno samopostrežno večerjo in pijačo 

Doplačilo: manjša skupina 20 EUR  

Cena: 229 EUR po osebi  
( cena velja za rezervacije do 11.11., po tem datumu bo 20 EUR višja)  

 
 

 

NOVOLETNA PRAGA odhod že zagotovljen 
odhod 30.12., 4 dni / 3 noči  

Cena vključuje: avtobusni prevoz, 3 x nočitev z zajtrkom v dvoposteljni sobi, hotel 3*, slovensko vodenje  
Doplačilo: manjša skupina 30 EUR  

Cena: 324 EUR po osebi 
( cena velja za rezervacije do 11.11., po tem datumu bo 20 EUR višja)  

 
 
 

ADVENTNI SALZBURG oba odhoda že zagotovljena 
odhod: 8.12., 15.12., 1 dan 

 Cena vključuje: avtobusni prevoz iz Nove Gorice in Ajdovščine, vodenje in organizacija izleta 

Cena: 41 EUR po osebi  

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

ADVENTNI DUNAJ odhod 8.12. je že zagotovljen 
odhod: 8.12., 22.12., 1 dan  

Cena vključuje: avtobusni prevoz iz Nove Gorice in Ajdovščine, vodenje in organizacija izleta  

Cena: 43 EUR po osebi  
 
 
 

ADVENTNA BRATISLAVA  
odhod: 22.12., 1 dan   

Cena vključuje: avtobusni prevoz iz Nove Gorice in Ajdovščine, vodenje in organizacija izleta  

Cena: 47 EUR po osebi  
 
 
 

ADVENTNA BUDIMPEŠTA  
odhod: 22.12., 1 dan   

Cena vključuje: avtobusni prevoz iz Nove Gorice in Ajdovščine, vodenje in organizacija izleta  

Cena: 47 EUR po osebi  
 
 
 

ADVENTNI ZAGREB vsi odhodi že zagotovljeni 
odhod: 8.12., 15.12., 22.12., 1 dan   

Cena vključuje: avtobusni prevoz iz Nove Gorice in Ajdovščine, vodenje in organizacija izleta  

Cena: 27 EUR po osebi  
 
 
 

ADVENTNI GRADEC  
odhod: 8.12. 1 dan   

Cena vključuje: avtobusni prevoz iz Nove Gorice in Ajdovščine, vodenje in organizacija izleta  

Cena: 36 EUR po osebi  
 
 

Odhodi so možni tudi iz drugih slovenskih krajev. Za ceno preverite v agenciji.  
 

Prijavnina: 8 EUR na rezervacijo do višine 100 EUR, 15 EUR nad 100 EUR.  
ZA NAPAKE V TEKSTU NE ODGOVARJAMO.  

Za dodatne informacije in programe se obrnite na agencijo. 


