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Še eno spektakularno, nepozabno potovanje …  
 

  

   
 

BENEŠKI SLOVENCI, ČEDAD, PO  SLEDOVIH  
JUŽNOTIROLSKE FRONTE, FRANJA MALGAJA, 
DOLOMITOV IN DOBREGA DOBREGA VINA  …  

21 – 22. maj 2022 
 

 
Okvirni, predvideni program: 

 
1.dan, petek:   CELJE – LJUBLJANA – ČEDAD – PORDENONE – 

CITTADELLA -   BASSANO DELLA GRAPPA 
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Ob 05.00 odhod iz CELJA.  Vožnja v smeri Fernetičev in dalje do mesta ČEDAD (CIVIDALE DEL 
FRIULI). Turistični ogled mesteca, ki slovi kot eno najbolj zanimivih v Furlaniji – Julijski krajini. Sledi 
obisk UREDNIŠTVA SLOVENSKEGA ČASOPISA MATAJUR, razgovor in kasneje ogled LOKALNE 
KNJIŽNICE. Nadaljevanje vožnje v PORDENONE. Sprehod po slikovitem mestnem jedru… 
(ne)obvezna degustacija znane ČOKOLADE PERATER.  Sledi vožnja v zanimivo mesto z okroglim 
obzidjem – CITTADELLA. Ogled mesteca, ki nam postreže z pravim srednjeveškim 
vzdušjem….stare palače, mogočno obzidje (možnost sprehoda po njem) in nato skok do bližnjega 
mesteca na PIAVI,  BASSANO DELLA GRAPPA. Večerni mestni ogled, obvezna degustacija grappe, 
v mestu, po katerem se imenuje… sloviti leseni most itd. Nastanitev v hotelu, večerja in nočitev 
 

2. dan : BASSANO DELLA GRAPPA – ASIAGO – FELTRE – DOLINA CADORE – 
KARNIJSKE ALPE - SLOVENIJA 

 
Po zajtrku vožnja v znano mesto ASIAGO in prvi ogledi Asiaga, obisk ZGODOVINSKEGA MUZEJA I. 
SVETOVNE VOJNE. Asiago je kraj v bližini slovite gore MONTE ZEBIO, kjer se je hrabro boril 
slovenski (šentjurski) rojak FRANJO MALGAJ in za svoj pogum dobil eno najvišjih odlikovanj v 
takratni monarhji AO. Vožnja do prodajalne sirov Planote ASIAGO – CASEIFICIO PENAR v bližnji 
vasici PENAR, degustacija lokalnega sira, možnost nakupa. Zatem vožnja v FELTRE in BELLUNO. 
Krajši postanek. Sledi vožnja v dolino CADORE do zanimive pokrajine ob reki Piavi, kjer se ustavimo 
v mestecu PIEVE DI CADORE. Še prej imamo eno lepo srečanje z vinoteko, kjer poskusimo kakšno 
dobro severnoitalijansko vince… Tam prosto, ki ga lahko izkoristimo tudi za fotografiranje rojstne 
hiše slovitega slikarja Tiziana ali pa Muzeja očal. Zatem pa vožnja  mimo slikovitih krajev preko 
prelaza MAURIA v osrčje KARNIJSKE DEŽELE do mesta TOLMEZZO in dalje v Slovenijo. Prihod v 
domače kraje. 

ali pa … 
 

2. dan : BASSANO DELLA GRAPPA – ASIAGO – FELTRE – VITTORIO VENETO - 
SLOVENIJA 

 
Po zajtrku vožnja v znano mesto ASIAGO in prvi ogledi Asiaga, obisk ZGODOVINSKEGA MUZEJA I. 
SVETOVNE VOJNE. Asiago je kraj v bližini slovite gore MONTE ZEBIO, kjer se je hrabro boril 
slovenski (šentjurski) rojak Franjo Malgaj in za svoj pogum dobil eno najvišjih odlikovanj v takratnih 
AO. Vožnja do prodajalne sirov planote ASIAGO – CASEIFICIO PENAR v bližnji vasici PENAR, 
degustacija lokalnega sira, možnost nakupa. Zatem vožnja v FELTRE in BELLUNO. Krajši postanek. 
Sledi vožnja v DOLINO REKE PIAVE mimo VITTORIA VENETA in mesta SACILE. Degustacija lokalnih 
vin in vožnja dalje v Slovenijo. Prihod v domače kraje. 
 

CENA NA OSEBO: 215.- eur/minimum 25 udeležencev in 
230.- eur/minimum 20 udeležencev 
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CENA VKJUČUJE:  avtobusni prevoz, stroški voznika, cestnin, taks, parkingov, hotelska nastanitev, 
polpenzion v hotelu 3 ***, vstopnice v muzej I. svetovne vojne v Asiagu, degustacija sira in vina po 
programu, organizacije, vodstvo potovanja in DDV. 
 

DOPLAČILA: enoposteljna sob – 22.- eur, vstopnine izven osnovnih ogledov… 
ZAVAROVANJE ODPOVEDNEGA RIZIKA – MOŽNO JE INDIVIDUALNO ZAVAROVANJE TEGA TIPA: t. i.  
ODSTOPNINA = 5 % = 10.-  eur in se vplača ob plačilu prve akontacije!  
Minimum potnikov za omenjeno potovanje in ceno je 20 in 25 oseb! V primeru manjšega števila 
udeležencev se cena preračuna! 
Opomba k ceni: Komptur d.o.o. lahko v programu določi dve ceni aranžmaja, ki sta odvisni od dejanskega števila 
prijavljenih potnikov. Potnik se prijavi po nižji, vendar je seznanjen in nepreklicno soglaša z doplačilom razlike med 
nižjo in višjo ceno. Če se bo za potovanje prijavilo manjše število potnikov, vas bomo o spremenjenih pogojih 
obvestili 10 dni pred odhodom. Potnik ne more odstopiti od pogodbe, če bi nastopili pogoji za morebitno zvišanje 
cene. Organizator potovanja si pridržuje pravico do spremembe oz. zamenjave kraja/lokacije strokovnega ogleda v 
kolikor mu jih lokalni agent ne potrdi. V skladu z 900. členom Obligacijskega zakonika si pridržujemo pravico do 
spremembe cene, če pride do sprememb v menjalnem tečaju valute ali do sprememb v tarifah prevoznikov, ki 
vplivajo na ceno potovanja in v skladu z 902. členom istega zakonika pravico do odpovedi potovanja, če se ne prijavi 
najmanjše število potnikov, potrebno za izvedbo potovanja. SPLOŠNI POGOJI IN NAVODILA ZA TURISTIČNE 
ARANŽMAJE KOMPTURJA CELJE so sestavni del te ponudbe in so Vam na voljo kot tiskana priloga.   Vsi naši potniki 
so v času potovanja nezgodno  zavarovani za primer posledic nezgodnega dogodka, nastalega med potovanjem, ki 
ga ni povzročil sam zavarovanec. Nezgodno zavarovanje je sklenjeno z Zavarovalnico Triglav, pri nas pa lahko 
sklenete tudi dodatno zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujino z asistenco, pripravljeno z Zavarovalnico 
Triglav in Mercur Assistance ali z zavarovalnico Slovenika in Corisom. 
KAJ VKLJUČUJE ZAVAROVANJE ODPOVEDNEGA RIZIKA? V  primeru, da potnik predvideva, da se morda zaradi 
določenih okoliščin (ki utegnejo nastati pri njem ali v njegovi ožji družini) potovanja ne bo mogel udeležiti,  lahko 
položi odstopnino. Sporazum o odstopnini velja za primer uradnih pozivov, nepričakovanega poslabšanja 
zdravstvenega stanja ali smrti v ožji družini (zakonec, starši, otroci). V tem primeru je ob odpovedi potnik dolžan 
predložiti agenciji ustrezen veljavni dokument (zdravniško potrdilo itd.). V ODSTOPNINI NI ZAJETA MOREBITNA 
OKUŽBA Z COVID 19!!! Odstopnina znaša 5 % cene aranžmaja. Odstop od potovanja je treba sporočiti pismeno in 
predložiti zdravniško potrdilo z datumom! 
Ne glede na plačano odstopnino ima Komptur pravico v primeru potnikove odpovedi potovanja pravico do povrnitve 
administrativnih stroškov, ki običajno dosegajo okrog 5 – 8% cene aranžmaja. 
POTOVALNO ZAVAROVANJE: potniki lahko imajo zavarovanje preko MEDNARODNE KARTICE ZDRAVSTVENEGA 
ZAVAROVANJA, ki si jo lahko pridobijo brezplačno preko internetnega naročila Zavoda za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije vsaj teden dni prej. Ta kartica pokriva območje Evrope. 
ZAVAROVANJE ZA COVID 19: samo zavarovalnica CORIS trenutno zavaruje tudi za primer Covid 19 na potovanju. To 
zavarovanje znaša cca 19 eur na potovanje, odvisno od dolžine in smeri potovanja! Informacije naknadno!  
 

PRIJAVE IN INFORMACIJE : do najkasneje 15.3.2022 
KOMPTUR/ SVET POTOVANJ 

TEL: (+386) (0)3 4900125 FAX: +386 (0) 3 4900127, GSM : + 386 51 336 090, E-MAIL : komptur.info@siol.net, NASLOV: 
GLAVNI TRG 9, 3000 CELJE, SLOVENIJA; FIRMA : KOMPTUR, turizem, trgovina,storitve in svetovanje, d.o.o.;  ŠTEVILKA 

LICENCE GZS : 440,441, TRR: NKBM SI56 040010050244534; DIREKTOR: GREGOR VIDEC 
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 P R I J A V N I C A  
 

PODPISANI SE PRIJAVLJAM ZA POTOVANJE » DOLOMITI – DBC  2022  IN SE OBVEZUJEM 
PORAVNATI VSE OBVEZNOSTI V SKLADU Z DOGOVOROM  

 
PRIIMEK IN IME 
 
TOČEN NASLOV 
 
TELEFON IN FAKS, MAIL 
 

 

 

ZAVAROVANJE RIZIKA ODPOVEDI :    DA    NE 

 

SOBA     ENOPOSTELJNA   DVOPOSTELJNA 

 

ZAVAROVANJE CORIS    DA    NE 

 

ŽELIM POSEBNO HRANO (NAVEDITE)  DA    NE 

 

 

DATUM IN KRAJ PRIJAVE     PODPIS : 

 

 

 
 

 


