dvodnevna ekskurzija za

SREDNJO EKONOMSKO-POSLOVNO ŠOLO KOPER
Veličastna Habsburška prestolnica,
Habsburţani in za Dunaj usodni Slovenci
IZVAJALEC: Galileo 3000, d.o.o.
CILJI:
- dijak spozna Dunaj in njegove znamenitosti,
- dijak razširi znanje o zgodovini habsburške monarhije,
- utrjevanje znanj s področja naravoslovja v Naravoslovnem muzeju
- utrjevanje znanja nemščine,
- dijak razširi znanje o Slovencih, ki so ţiveli in ustvarjali na Dunaju
-srečanje s posebno dunajsko kavarniško kulturo in druţino Sacher.
- srečanje z deli Hundertwasserja
11.05.-12.05. 2018

DUNAJ
TRAJANJE: 2 dni
ODHOD: 11.05. 2018 (bus)
VSEBINA PROGRAMA:
1.DAN: KOPER-DUNAJ
Dobro jutro. Posladek ob odhodu. Iz Kopra se bomo odpravili
okoli 03.30. Guten Morgen! Dunaj prihajamo. Sledi srečanje z
znamenitim Ringom: Opera, Umetnostni in Naravoslovni muzej,
Mestna hiša, parlament, Votivna cerkev, borza… Odpeljali se
bomo do Naravoslovno-zgodovinskega muzeja. Na 8.700 m²
bomo »potovali« skozi zgodovino zemlje in spoznavali neverjetna
čudesa narave. Po ogledu se bomo v druţbi številnih turistov
sprehodili skozi dvorišče Hofburga in si ogledali avstrijsko
nacionalno knjiţnico. Po ogledu po Kohlmarktstrasse do
Grabna in Kapucinskih grobnic, ki si jih bomo, po ţelji,
ogledali. Nato do Štefanove cerkve. Dobro uro prostega časa
za kosilo ali sprehod po Kärtnerstraße - Dunaj je mesto polno
kavarn, zato si boste v prostem času morda
privoščili kos
Sacherjeve torte ali pa vas bo omamil vonj dobre dunajske kave
iz kavarne Hawelka, kjer kavarniško ţivljenje teče kot pred 100
leti. Popoldne predlagamo obisk umetnostno zgodovinskega
muzeja ali Albertine, kjer je ena največjih grafičnih zbirk na
svetu. Dan bomo zaključili z zabavo v zabaviščnem parku
Prater, kjer se bomo zabavali na številnih atrakcijah. Večerja v
restavraciji Wienerwald. Nočitev.
2. DAN: DUNAJ – KOPER
Zajtrk. Najprej do dvorca Schönbrunn. Spoznali boste blišč
Habsburške monarhije. Sprehodili se bomo po čudovitih
vrtovih, se povzpeli do Gloriette ter si ogledali najstarejši
ţivalski vrt na svetu. Ustanovljen je bil ţe leta 1752. Številne
eksotične ţivali, ki danes krasijo ţivalski vrt, so darila
drţavnikov in diplomatov z vsega sveta. Prosto za kosilo. Voţnja
in zunanji ogled znamenite hiše, ki jo je skonstruiral
Hundertwasser. Vrnitev v Slovenijo. DANKE-HVALA!!!
OBLIKA DELA: medpredmetna ekskurzija.
REZULTATI DELA: seminarska naloga, ki jo dijaki izdelajo v
skladu s predloţenimi navodili šole, dnevnik ekskurzije.
NOSILEC PROGRAMA: Galileo 3000, d.o.o., Gregor Kop, prof.
geo. in zg.
CENA: je odvisna od števila udeleţencev, časa potovanja in
količine vključenih storitev. Izračuna se po natančnih navodilih
naročnika.
ŠTEVILO UDELEŢENCEV: 35 – 45 učencev na enem avtobusu

CENA:
125 EUR Pri najmanj 45 dijakih v avtobusu
132 EUR Pri najmanj 40 dijakih v avtobusu
139 EUR Pri najmanj 35 dijakih v avtobusu

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz , cestnine in parkirnine, vse zunanje oglede
po programu, 1 polpenzion na Dunaju v hotelu 3*** ( Predviden hotel: Hotel
Kaiserrast 3*** www.kaiserrast.at ) , prosta mesta za profesorje-spremljevalce (1
prosto mesto na 15 dijakov), odlično vodenje in organizacijo potovanja, vstopnino
v ţivalski vrt, nararavoslovno-zgodovinski muzej ter umetnostno-zgodovinski
muzej in Albertina so brezplačni za vse do 19. leta, DDV, nezgodno zavarovanje
turistov in izletnikov ter posladek pri odhodu.
CENA NE VKLJUČUJE: ostalih vstopnin po ţelji, osebnih stroškov.
Splošni pogoji so sestavni del potovanja in so na voljo v agenciji Galileo 3000 ali
na www.galileo3000.si

Ţidovska ulica 4 a, 2000 Maribor, Slovenija
Tel.: 02 235 05 00, Fax: 02 235 05 09
Email: galileo@galileo3000.si, www.galileo3000.si

PRIJAVNICA NA EKSKURZIJO: DUNAJ
SEPŠ KOPER
TERMIN EKSKURZIJE: 11.05.-12.05.2018
CENA PO PROGRAMU: 125 EUR (pri najmanj 45 dijakih)
DOPLAČILA:CORIS-zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini- 5,91 EUR
Zavarovanje rizika odpovedi-10,85 EUR
PODATKI O DIJAKINJI, DIJAKU:
Ime in priimek:_________________________________________________________
Ulica:_________________________________________________________________
Pošta in poštna številka:__________________________________________________
Rojstni datum:__________________________________________________________
Številka dokumenta s katerim boste potovali (osebna izkaznica ali potni list):
______________________________________________________________________
Veljavnost dokumenta:____________________________________________________
Prosim navedite ali imate kakšne omejitve glede hrane (celiakija, vegetarijanska hrana…) ali
morebitne bolezni za katere bi morali vedeti profesorji in vodnik:
____________________________________________________

PODATKI O STARŠIH/ZAKONITIH ZASTOPNIKIH – PLAČNIKIH POTOVANJA:
Ime in priimek (enega od staršev ali zakonitega zastopnika):
______________________________________________________________________
Naslov starša/skrbnika:___________________________________________________
______________________________________________________________________
e-naslov kamor želite prejemati
položnice:________________________________________________
GSM številka starša/skrbnika:______________________________________________
Dogovorjeni način plačila: 4 obroki ( januar do april 2018)
Potrjujem, da sem seznanjen(a) s splošnimi pogoji agencije GALILEO 3000 in jih v celoti
brezpogojno sprejemam. Potrjujem, da sem prejel program potovanja in sem z njim popolnoma
seznanjen(a).
Kraj in datum: ________________
Podpis starša/skrbnika:

Izvleček iz splošnih pogojev (v celoti so objavljeni na spletu: http://www.galileo3000.si/pogoji_poslovanja/
PLAČILO ARANŢMAJA:
Plačilo je predvideno do roka navedenega na UPN (univerzalni plačilni nalog – položnica) ali v pogodbi o
potovanju.
ZAMUDA PRI PLAČILIH: V primeru neplačila dveh zaporednih obrokov in zamude plačila drugega
zaporednega obroka za več kot 5 dni, se smatra da ste od potovanja odstopili. Znesek dospelih
plačil, zmanjšan za morebitno odstopnino in pavšalen administrativne stroške v vrednosti 10% bomo
posamezniku nakazali in ga hkrati brisali s seznama potnikov. V primeru, da so nastali stroški ţe
višji, bomo terjali plačilo dejansko nastalih stroškov in 15 EUR administrativnih stroškov.
POTNIKOVA ODPOVED ALI SPREMEMBA POTOVANJA
Potnik ima pravico do odpovedi potovanja na mestu prijave za turistični aranžma – ali v agenciji GALILEO
3000 ali pri pooblaščeni agenciji. V primeru, ko potnik odpove pogodbo o potovanju, ima GALILEO 3000
pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi pogodbe o potovanju. Višina povračila stroškov je odvisna od
časa, v katerem je potnik predložil odpoved. Če potnik odpove pogodbo o potovanju, je dolžan agenciji
GALILEO 3000 povrniti stroške že vplačane prijavnine.
V primeru, da so v programu pogoji za povračilo stroškov zaradi odpovedi pogodbe o potovanju drugače
določeni, veljajo pogoji določeni v programu. Višina povračila stroškov odpovedi aranžmaja je odvisna od
časa pred dnevom pričetka opravljanja storitve, v katerem je potnik odpovedal pogodbo o potovanju:
- do 30 dni pred odhodom
10% cene potovanja
- 29 – 14 dni pred odhodom
40% cene potovanja
- 13 – 06 dni pred odhodom
80% cene potovanja
- 05 – 00 dni pred odhodom
100% cene potovanja.
Neudeležba brez odpovedi - 100% cene aranžmaja.
V vseh primerih, ko je predmet pogodbe nakup letalskih vozovnic, ima GALILEO 3000 poleg stroškov
stornacije in administrativnih stroškov tudi pravico do zadržanja rezervacijske pristojbine (TSC).
V primeru odpovedi na dan pričetka potovanja ali celo neudeležbe potnika brez odpovedi GALILEO 3000
potnika bremeni za celotno vrednost turističnega aranžmaja. V primeru, da so v programu pogoji za povračilo
stroškov zaradi odpovedi pogodbe o potovanju drugače določeni, veljajo pogoji določeni v programu.
Ob odpovedi pogodbe o potovanju mora potnik odpoved podati v pisni obliki po pošti ali po elektronski pošti.
Med potovanjem lahko potnik prekine potovanje na svojo željo in s pisno izjavo o prekinitvi. Če potnik med
potovanjem potovanje prekine, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov ali kupnine, ne delno ne v celoti.
V kolikor potnik med potovanjem po svoji želji spremeni program oziroma ne potuje po programu, ki je
sestavni del pogodbe z agencijo GALILEO 3000, se šteje, da je potnik odstopil od pogodbe med potovanjem.
Tudi v tem primeru nima pravice do povračila stroškov ali kupnine, ne delno ne v celoti. V tem primeru pa je
potnik odgovoren za stroške in škodo, ki jo je s spremembo programa povzročil. V primeru spremembe
programa na lastno željo ali zaradi višje sile, ne da bi za to obstajali razlogi na strani GALILEO 3000 zaradi
nepravilno opravljene storitve, potnik nima pravice zahtevati kakršnekoli odškodnine ali znižanja cene. Potnik
lahko po sklenitvi pogodbe spremeni ime ali število potnikov, nastanitev, datum potovanja, vendar le pod
pogojem, da je taka sprememba možna brez odpovedi aranžmaja. V primeru take spremembe GALILEO
3000 zaračuna potniku administrativne stroške v višini 15,00 EUR. V določenih primerih pa so stroški
spremembe neprimerno višji. Posebej, kadar aranžma obsega prevoz z letalom, nastanejo stroški zaradi
odpovedi ali določene spremembe rezervacije. Takšne stroške natančno definira in cenovno ovrednoti
izvajalec (večinoma letalski prevoznik), GALILEO 3000 pa od potnika zahteva povrnitev dejanskih stroškov
nastalih zaradi spremembe.
ODPOVEDNI RIZIKO ALI ODSTOPNINA
Kadar potnik ob prijavi predvidi možnost, da bi lahko zaradi določenih okoliščin, ki bi nastopile pri njem ali
njegovi ožji družini, moral odpovedati potovanje, lahko plača odstopnino. Enostavno kritje krije tri osnovne
zavarovalne primere: nezgodo, smrt ali nepričakovano poslabšanje zdravstvenega stanja potnika ali
člana oţje druţine (zakonec, starši, otroci). Potnik nima pravice do povračila iz naslova odpovednega
rizika v primeru prešolanja, slabega uspeha v šoli, oz. zaradi kakršnega koli drugega razloga.
Odstopnina v tem primeru znaša 4,45% vrednosti polne cene potovanja.
Minimalni znesek premije znaša 10,85 EUR. V primeru, da potnik ob odpovedi potovanja predloži dokument
oz. dokazilo, da ne more potovati, ni pa plačal odstopnine, zadrži agencija povračilo za odpoved potovanja,
kot je določeno v prejšnji točki splošnih pogojev.
Če potnik potovanja ne prične na dan, ki je določen kot začetek potovanja ali koriščenja turističnega
aranžmaja in najmanj 2 uri pred pričetkom potovanja ali pričetkom koriščenja turističnega aranžmaja brez
organiziranega prevoza ne poda pisne odpovedi, nima pravice do vračila vplačila na podlagi plačane
odstopnine. Kot pričetek potovanja, ki se prične z organiziranim avtobusnim, letalskim ali ladijskim prevozom
se šteje ura avtobusnega, letalskega ali ladijskega odhoda. V primeru, ko v turistični aranžma ni vključen
organiziran prevoz, pa se kot pričetek potovanja šteje ura, ko bi potnik lahko dejansko prevzel nastanitveni
objekt (običajno 14:00). Smatra se tudi, da potnik ni pričel potovanja kadar potnika ni sprejel na prevoz
dogovorjeni prevoznik (ladijski, letalski, avtobusni,..) iz kakršnihkoli razlogov regulativne ali varnostne
narave, ne glede na to ali se je to pripetilo na začetku predvidenega potovanja ali celo med potovanjem.

Potnik je v takem primeru odgovoren za vso povzročeno škodo in ne more uveljavljati nobenih vračil na
podlagi plačane odstopnine.
S programom se lahko posebej določi drugačna višina odpovednega rizika, oziroma, da odpovedni riziko ni
mogoč.
Ne glede na plačani odpovedni riziko ima GALILEO 3000 v primeru potnikove odpovedi potovanja pravico do
povrnitve administrativnih stroškov, ki znašajo 15,00 EUR po osebi ter pravico do zadržanja zneska
vplačanega odpovednega rizika. V primeru, ko je predmet pogodbe o potovanju nakup letalske vozovnice,
GALILEO 3000 poleg administrativnih stroškov zadrži tudi rezervacijsko pristojbino (TSC). Potnik ima iz
naslova vplačanega odpovednega rizika torej pravico do povračila vplačanega zneska za pogodbeno
dogovorjene turistične storitve, zmanjšane za administrativne stroške, vplačila odpovednega rizika in TSC.
GALILEO 3000 ne odgovarja za druge morebitne stroške, ki jih je imel potnik zaradi načrtovanega potovanja
ali druge turistične storitve po pogodbi o potovanju (npr. stroški cepljenja, vizum, potni stroški, ipd...).
Potnik prav tako nima pravice do povračila iz naslova odpovednega rizika v primeru, ko ne predloži
ustreznega pisnega dokazila (zdravniško potrdilo, bolnišnični list,…) o opravičenem razlogu odpovedi
potovanja. Zahtevka za uveljavitev odpovednega rizika ni mogoče uveljavljati po datumu začetka potovanja,
kakor tudi ne za čas neizkoriščenega dela potovanja.
V drugih primerih dokumentirane višje sile, ki ne spadajo med dogodke, katere krije odpovedni riziko in
zaradi katerih potnik odpove potovanje oziroma odstopi od pogodbe, ima GALILEO 3000 pravico do
povračila vseh svojih že nastalih stroškov, kakor tudi tistih, ki nastanejo s samo odpovedjo potovanja. Višja
sila mora biti dokumentirana z veljavnimi uradnimi dokumenti in taka, da je pred sklenitvijo pogodbe ni bilo
mogoče predvideti ali se ji izogniti.
Zavarovanje odpovednega rizika je sklenjeno z zavarovalnico, GLAILEO 3000 je zgolj posrednik med
potnikom in zavarovalnico. Tako se potnikove pravice iz naslova zavarovanja rizika odpovedi uveljavljajo pri
zavarovalnici, pri čemer se uporabljajo splošni pogoji poslovanja zavarovalnice, GALILEO 3000 pa pri tem
posreduje in pomaga potniku. Potek reševanja škodnega primera in čas reševanja škodnega primera je v
pristojnosti zavarovalnice, preko katere je sklenjeno zavarovanje rizika odpovedi.
LETALSKI PREVOZI Z NIZKOCENOVNIMI LETALSKIMI PREVOZNIKI
Na letu z nizkocenovnimi letalskimi prevozniki je potniku dovoljen 1 kos ročne prtljage (nahrbtnik/kabinski
kovček), ki jo nese v letalo, ki lahko meri največ: 55 X 40 X 20 cm (oz. odvisno od letalske družbe). V ceno
aranžmaja običajno ni vključen tudi 1 kos prtljage na osebo, ki se odda ob prijavi za let, s skupno težo 15 kg
(v nekaterih primerih 20 kg). Skladno z željo potnika se lahko za doplačilo vključi v skupno ceno letalske
karte tudi ta kovček, namenjen oddaji pred poletom. Natančno dovoljena teža (tako za ročno prtljago kot za
prtljago, ki se odda ob prijavi za let), ki je vključena v ceno, je navedena v obvestilu pred odhodom na
potovanje in je odvisna od izbranega prevoznika. Hrana in pijača na letalu nista všteta v ceno, sedežni red
na letalu praviloma ni vnaprej določen. Ob prijavi je potrebno navesti TOČNO IME IN PRIIMEK tako kot sta
napisana v potovalnem dokumentu, s katerim bo potnik potoval (veljavna osebna izkaznica ali potni
list). Posamezni prevozniki zahtevajo tudi številko, veljavnost in vrsto osebnega dokumenta, s katerim bo
potnik potoval ter potnikove rojstne podatke. Kakršnakoli naknadna sprememba navedenih podatkov
potrebnih za potovanje ima za posledico dodatne stroške skladno s pravili posameznega
nizkoproračunskega letalskega prevoznika.
V primeru potnikove neupravičene odpovedi potovanja, se letalska vozovnica zaračuna v celoti, prav tako se
zaračunajo storno stroški ki so opisani v tabeli pod točko POTNIKOVA ODPOVED ALI SPREMEMBA
POTOVANJA.

