
 

 

 

  
Fruchtwelt Bodensee 2020 

Ponudba za izvedbo strokovne ekskurzije za sadjarje (KGZ Maribor):  

OBISK SADJARSKEGA SEJMA FRIEDRICHSHAFEN  
12. – 14. FEBRUAR 2020 (3 dni) 

1. dan, sreda, 12.2.2020: MARIBOR – BODENSEE – LINDAU  

Odhod avtobusa ob polnoči iz Maribora (v noči iz 11.-12.2.2020). Vožnja čez Avstrijo proti  

Nemčiji. Jutranji prihod na Bodensko jezero, sledijo strokovni ogledi sadovnjakov v okolici 
(med ogledi čas za organizirano kosilo). Večerni prihod v Lindau, nastanitev v hotel in 
večerja. Čas za večerni sprehod skozi mestece. Nočitev.  

2. dan, četrtek, 13.2.2020: LINDAU – FRIEDRICHSHAFEN – LINDAU  

Zajtrk v hotelu, sledi nadaljevanje s strokovnimi ogledi sadovnjakov v okolici Bodenskega 
jezera (vmes organizirano kosilo). Večerni prihod nazaj v hotel, večerja in nočitev.  

3. dan, petek, 14.2.2020: LINDAU – SLOVENIJA   

Po zajtrku obisk Sadjarskega sejma v Friedrichshafnu: https://www.visit.fruchtwelt-

bodensee.de/en/. Popoldne vožnja domov, večerni prihod v Maribor.  

CENA:  355 EUR pri udeležbi 35 oseb 

CENA VKLJUČUJE: 2 x polpenzion v hotelu 3* v kraju Lindau (namestitev v dvoposteljnih 
sobah), avtobusni prevoz s turističnim avtobusom (stroški dveh voznikov in cestnin), vstopnico za 
obisk sejma, kosilo prvi in drugi dan, turistično vodenje in organizacijo ekskurzije, strokovno 
vodenje s strani KGZ,  osnovno nezgodno zavarovanje.  
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MOŽNO DOPLAČILO (navesti ga je potrebno ob prijavi):  

- za namestitev v 1/1 sobi 88 EUR za 2 noči,  
- riziko odpovedi 4% cene = 14,2 EUR,   
- nezgodno zavarovanje z asistenco v tujini 3, 67 EUR.  

 

ROK ZA PRIJAVE:  10.1.2020 oziroma do zasedbe mest. Prijavite se lahko v Turistični agenciji 
Pohorje tours na tel. 02 843 0550 ali na email: info@pohorje-turizem.com. Ob prijavi je potrebno 
navesti:   

- Ime in primek  
- Naslov bivanja  
- Kontaktno številko 
- E-mail 
- Izbor doplačil (če so)  
- Naslov in davčno številko za izdajo računa (v kolikor je ta drugačen od kraja bivanja) 

 

Ko bo zbrano zadostno število prijav, boste prejeli natančen opis programa ter račun za plačilo 
kotizacije.  

 

Pohorje tours v sodelovanju s KGZ Maribor  

 

Kontaktna oseba: Ilona Stermecki/02 843 0551  

 

 

 

V Slovenski Bistrici, 12.12.2019  
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