
                                                                                                     

 

Ravnateljski servis in Združenje ravnateljic in ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva Slovenije 
organizirata v sodelovanju s Turistično agencijo Orel 

strokovno ekskurzijo 

ISE Barcelona 2023  

od 31. 1. do 4. 2. 2023 

Nujno preberite celotno ponudbo, ker se zelo pomembne informacije nahajajo tudi na koncu 
obvestila. 

Program strokovne ekskurzije: 

 
1. dan: 31. 1. 2023: Transfer iz Ljubljane na letališče v Benetke, let do Barcelone. Po pristanku prevoz 
do hotela in nastanitev. Nočitev.  
 
2. dan do 4. dan: 1. do 3. 2. 2023: Obisk sejma. Več informacij o sejmu si lahko pogledate na 
https://www.iseurope.org/.  
Dnevi namenjeni izobraževanju, obisku sejma ter spoznavanju Barcelone in njegove zgodovine. Za 
oglede bomo poskrbeli sami. Predviden je tudi obisk ene od šol. 
 
5. dan: 4. 2. 2023: Prosto do odhoda na letališče. Let do Benetk. Prevoz z letališča v Ljubljano bo 
organiziran. 
 
Stroški: 
Pri vsaj 20 udeležencih cena ne bo presegla 600 € pri. Točen znesek bo znan po zbranih prijavah in 
nakupu letalskih kart. 
Ravnateljski servis bo prispeval 300 € na šolo pogodbenico.  
 
Prijave do 10. 1. 2023 do 14.00. 
Odpoved ni možna. Ob prijavi je zato obvezno doplačilo rizika odpovedi v višini 6% od končne cene. 
 
Cena vključuje: 

- transfer iz Ljubljane v Benetke in nazaj, 
- prevoz z letališča do hotela in nazaj, 
- letalski prevoz po programu z vključeno prtljago do 10kg,  
- letališke in varnostne pristojbine,  
- 4x nočitev z zajtrkom v hotelu 3*  
- organizacijo potovanja.  

 
Doplačila po želji ob prijavi:  

- enoposteljna soba 266€,  
- dodatno zdravstveno zavarovanje z asistenco 10€,  
- Prtljaga do 23 kg (namesto 10kg)  25 € po osebi 

https://www.iseurope.org/


                                                                                                     

 
Prtljaga:  
V osnovno ceno je vključen en kos ročne prtljage (dimenzije 40x20x25) in 1 kos prtljage do 10 kg 
(dimenzije 55x40x20)  ob prijavi na polet.  
 
Letalski prevoz:  
FR3141 31. 1. 2023 11.15 (Benetke Marco Polo) – 13.10 (Barcelona) 
FR791 4. 2. 2023 20.55 (Barcelona) – 22.55 (Benetke Marco Polo) 
 
Predviden hotel:  
Voraport 3* 
 
Plačilni pogoji: 

- Ob prijavi akontacija v višini 40% zneska. 
- Preostali znesek najmanj 15 dni pred začetkom potovanja. 

 
POMEMBNO:  
Podana cena je veljavna skladno s pogoji letalskega prevoznika, zato se končna cena še lahko spremeni, 
odvisno od zasedenosti letov – svetujemo čim zgodnejšo prijavo in plačilo akontacije!  
 
Ime in priimek morata biti enaka kot v osebnem dokumentu, ta mora biti veljaven še vsaj 6 mesecev.  
Vse potrebne rezervacije bodo narejene ob potrditvi ponudbe ter ob plačilu akontacije.  
 
Splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje, ki so sestavni del programa in pogodbe/voucherja, 
so dostopni na https://www.orel-travel.si/pogoji-poslovanja. 

Združenje ravnateljic in ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva Slovenije & Ravnateljski servis, 
d.o.o. 
 

https://www.orel-travel.si/pogoji-poslovanja

