DOŽIVI ADRENALINSKI GARDALAND

DATUMI ODHODOV
JUNIJ: 16., 23., 25. in 30. 6. 2018
JULIJ: 7., 14., 21. in 28. 7. 2018
AVGUST: 4., 11., 15., 18. in 25. 8. 2018
SEPTEMBER: 1., 8., 15., 22. in 29. 9. 2018
OKTOBER: 6., 13., 20., 27. in 31. 10. 2018
Obišči največji zabaviščni park v Italiji in uživaj v nepozabnih atrakcijah! Te zanima,
kakšne novosti te čakajo tam?
Ljubitelje adrenalina bodo navdušile naslednje atrakcije:
• SAN ANDREAS 4D Experience: v kinu te bo popolnoma prevzelo novo 4D doživetje s
posebnimi efekti. Zgodba govori o pilotu reševalnega helikopterja, ki se po potresu v Kaliforniji odpravi na nevarno pot čez državo, da bi rešil svojo hčr.
• Corsari: maščevanje piratskega duha: podaj se v skrivnostni piratski svet, poln tatov, morilcev in izdajalcev.
• OBLIVION: prvi vlak smrti s prostim padom v Italiji. Po prostem padu z višine dobrih 42 m
te bo posrkala skrivnostna črna luknja, iz katere boš pridrvel s hitrostjo 100 km/h, ob tem
pa te bo večkrat obrnilo za 360°. Adrenalinsko doživetje, ki ti bo pognalo kri po žilah in po
katerem se ti bodo noge še nekaj časa tresle!
• SHAMAN: doživi adrenalinski vlakec smrti z dvojno zanko v kombinaciji z izjemnim poletom v virtualno resničnost, kjer te čaka skrivnostni svet avtohtonih ameriških Indijancev.
Obljubljamo ti, da bo kombinacija adrenalina in virtualnega sveta noro doživetje!
Ob vseh novostih pa Gardaland ponuja seveda še veliko drugega. Užival boš v nepozabnih atrakcijah in napolnil baterije v treh tematskih mestih, obiskal vasico ameriškega divjega zahoda, arabski svet, gusarsko ladjo ali egipčanske mumije.

Privošči si nekaj adrenalinskega, nepozabnega, odštekanega in se sprosti v Gardalandu, ki je
vedno nepozabno doživetje za vse starosti.

CENA ZA IMETNIKE ISIC IZKAZNICE

CENA ZA OSTALE DIJAKE IN ŠTUDENTE

Odhod iz Ljubljane: 55 €
Odhod iz Celja ali Maribora: 57 €

Odhod iz Ljubljane: 58 €
Odhod iz Celja ali Maribora: 60 €

REDNA CENA
Odhod iz Ljubljane: 62 €
Odhod iz Celja ali Maribora: 64 €

KAJ VKLJUČUJE CENA
Prevoz s turističnim avtobusom na opisani relaciji, vstopnico za Gardaland, nezgodno zavarovanje potnikov na avtobusu, cestne takse, spremstvo in organizacijo izleta.

DOPLAČILO (po želji/ob prijavi)
SEA LIFE – 5,00 € v neposredni bližini Gardalanda se nahaja akvarij Sea Life (prikaz podvodnega življenja).

PRIJAVA
Prijava je mogoča prek e-pošte info@isic.si ali na telefonski številki 01 239 16 84 najkasneje
7 dni pred odhodom. Izjema je termin 16. junija 2018, za katerega je prijava mogoča najkasneje do 12. junija 2018.

PLAČILO
Plačilo je mogoče v poslovalnici STA potovanja, Ajdovščina 1, 1000 Ljubljana ali s
predračunom, najkasneje 1 delovni dan pred odhodom.

VSTOPI NA AVTOBUS
•
•
•
•
•

02.00 MARIBOR – TPC City
02.20 SLOVENSKA BISTRICA – avtobusna
postaja - Kolodvorska ulica			
03.00 CELJE - glavna avtobusna postaja
03.10 ŽALEC - avtobusna postaja

•
•
•

03.40 TROJANE - avtobusna postaja
04.15 LJUBLJANA - parkirišče Dolgi Most zadnja postaja avtobusa št. 6
04.45 RAVBARKOMANDA - počivališče OMV

•

05.30 SEŽANA - stara avtobusna postaja***

POVRATEK
Ob 18.15 se bomo ponovno zbrali in se po isti poti vrnili domov, kamor bomo prispeli v
nočnih urah. Izjema so termini za dnevno-nočni Gardaland (od 23. 7. do 6. 8. 2018), ko se
zberemo ob 23.15 in prispemo v zgodnjih jutranjih urah.

