
 
P R I J A V N I C A  

za  izlet  v Regensburg, Passau in Linz  po programu 
 turistične agencije PALMA od 13.  –  15. 10.  2017 

 
Odhod v zgodnjih jutranjih urah.  Nadaljevanje potovanja do romantičnega Passaua. Ogled 
mesta, ki leži na stičišču treh rek, kar mu daje še poseben čar. Ogledali si bomo katedralo, staro 
mestno hišo, itd. Nastanitev v mestu ali v okolici. Večerja in nočitev. 
2. DAN PASSAU - REGENSBURG                                                                       zajtrk, večerja, nočitev 
Zajtrk in vožnja do enega najstarejših nemških mest, ki se lahko pohvali z rimsko preteklostjo. 
Mesto je polno samostanov in cerkva, med katerimi prav gotovo izstopa imenitna gotska 
katedrala Sv. Petra. Sprehodili se bomo skozi ozke ulice neverjetno ohranjenega srednjeveškega 
mesta s palačami bogatih trgovcev, cerkvenih knezov, in obrtnikov. Mesto je ravno zaradi 
ohranjenosti srednjeveškega mestnega jedra, ki se skozi stoletja ni skoraj nič spreminjalo, od leta 
2006 na Unescovi listi kulturne dediščine. Po ogledu vožnja nazaj v Passau. Večerja in nočitev. 
3. DAN PASSAU - LINZ - SLOVENIJA                                                                   zajtrk 
Po ne prezgodnjem zajtrku vožnja z ladjico po Donavi, kjer se nam bodo odpirali lepi pogledi na 
neokrnjeno naravo. Prihod v Linz - kulturno prestolnice Evrope v letu 2009. Ogled mestnih 
znamenitosti. Sprehod skozi mestno središče in nekaj prostega časa. Povratek proti Sloveniji in 
prihod domov v nočnih urah. 
 
CENA:   236€ izračun na min. 45 potnikov  
              258€  izračun na min. 35 potnikov  
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusne prevoze po programu, dva polpenziona v hotelu 3*, oglede po 

programu,  vodenje in organizacijo izleta.  

DOPLAČILA PO ŽELJI OB PRIJAVI: enoposteljna soba 40€, dodatno zdravstveno zavarovanje 
6€, zavarovanje rizika odpovedi potovanja 12€.  
 

IME IN PRIIMEK:   …………………………………………………………………………………………………………………..                                                                                 
 
TELEFONSKA ŠTEVILKA ……………………………  E-MAIL ………………………………………………………………. 
 
ROJSTNI DATUM V PRIMERU DODATNEGA ZAVAROVANJA: …………………………………………………. 
 
NAČIN PLAČILA:   
Plačilo izleta lahko opravite z gotovino v treh obrokih do: 8. septembra (100€), 5. oktobra 
(100€) in 6. novembra 2017 (razlika). 
S podpisom jamčim za verodostojnost podatkov, hkrati potrjujem seznanjenost s programom 
in splošnimi pogoji za potovanje ter soglašam z načinom plačila. 
 
                                                                                                            
 PODPIS :………………………………………………………………………….. 


