Cena potovanja

Obvezna doplačila
Doplačilo za skupino v velikosti 15 - 19 oseb
Doplačilo za skupino v velikosti 12 - 14 oseb

120,00 EUR
150,00 EUR

Doplačila po želji
Doplačilo na kraju samem (priporočljive napitnine)
Doplačilo za enoposteljno sobo
Doplačilo za panoramski prelet v Nazci
Zdr. zav. Mondial, do 22 dni, svet, posamično, osnovno kritje - S*

60,00 EUR
393,00 EUR
120,00 EUR
25,09 EUR

Popusti
Popust za otroke 2-12 let na dodatnem ležišču
Članski popust od redne cene aranžmaja
Popust za otroke 2-12 let na osnovnem ležišču

20,00 %
3,50 %
10,00 %

Cena (najmanj 20 udeležencev) vključuje: letalski prevozi po programu, letališke
pristojbine in varnostne pristojbine (298 EUR), prevoz Ljubljana-letališče-Ljubljana, notranji
let Cusco – Lima, nočitve glede na spodnji opis, prehrano glede na oznake pri vsakem dnevu
potovanja, prevoze in oglede s klimatiziranim avtobusom in drugimi vozili, prevoz s čolnom
po jezeru Titikaka, slovensko vodenje in lokalne vodnike, vožnja z vlakom Ollantaytambo –
Aguas Calientes, vožnja z vlakom Aguas Calientes – Cusco, vse vstopnine po programu,
stroške organizacije potovanja.
Namestitev: 12 nočitev v hotelih 3* z zajtrkom, ena nočitev na spalnem avtobusu, ena
nočitev pri domačinih na otoku Taquile v dvoposteljnih sobah brez kopalnice s kosilom (brez
možnosti enoposteljne sobe), večerjo in zajtrkom.
VIZE: Vize za Peru ne potrebujemo. Potrebujemo le po koncu potovanja še 6 mesecev
veljaven potni list.

ZDRAVJE: Cepljenje ni potrebno.
Minimalno število potnikov za realizacijo potovanja: 12
PRIPRAVA POTOVANJA: 14.12.2020
Splošni pogoji poslovanja Agencije Oskar so sestavni del programov in so kot posebna
tiskana priloga na voljo na vseh prodajnih mestih Agencije Oskar. Z vplačilom akontacije
potnik potrdi, da jih v celoti sprejema.
ORGANIZATOR POTOVANJA: Agencija Oskar.
LEGENDA za vrsto storitev in namestitev:
Z – zajtrk, K – kosilo, V – večerja P*– penzion/ lokalne namestitve, dvoposteljne sobe s
kopalnico
H – nočitev v hotelu 1/2/3 zvezdice P – lokalne namestitve (dvoposteljne sobe s skupno
kopalnico, večposteljne sobe,…)
H* – nočitev v hotelu 3 /4 zvezdice PT – nočitev na vlaku ali ladijska kabina
H** – nočitev v hotelu 5 zvezdic O – nočitev zunaj (šotor, jurta, ladijska paluba,....)
Kategorija namestitev je odvisna od lokalnih predpisov in ni nujno enakovredna našim. V
primerih, ko v državi potovanja ni predpisane kategorizacije namestitev, je ocena kategorije
v programu potovanja narejena na podlagi ocene lokalnih partnerjev.
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