
  

 
               
AGENCIJA: PALMA CELJE                                                                                                                                     
SPOŠTOVANI GOSTJE: GCC BUS 1                 
 

 

»Bienvenus chez Palma. Allez, allez, France nous attend !« 

Dobrodošli pod Palmo. Gremo skupaj Francija nas že čaka ! 

BUS 1  

Veseli smo, da ste nam zaupali organizacijo potovanja po programu Šampanja, Pariz in Burgundija, odhod  
13. oktober 2022. Pripravili smo vam končno obvestilo pred odhodom, kjer boste našli podrobnosti in koristne 
napotke.  
KONČNA CENA POTOVANJA: Cenjeni gostje, ob prijavi in podpisu pogodbe ste bili seznanjeni z možnostjo 
potovanja  po optimalnem ali minimalnem izračunu. Če ne bo dodatnih odpovedi, se bo program izvedel po 
izračunu za minimalno 40 plačnikov na 49 sedežnem avtobusu. 
 
Žal ogled notranjosti šampanjskih kleti ni možen, dijaki bodo od vodnikov izvedeli značilnosti pridelave 
šampanjca in podrobnosti , finančno nadomestilo pa bo križarjenje z ladjico po Seni v Parizu.  

 
ZBIRNO MESTO POTNIKOV IN ČAS ODHODA : 

• 22.00  CELJE AP GLAZIJA V CELJU 
 

PREDVIDENA NASTANITEV: 

14./15.10. IBIS BUDGET REIMS THILLOIS 2*, Parc Millésime, N31, 51370 Thillois  

Večerja: HIPPO : Parc Millésime, 51370 Thillois 

15./16.10. IBIS PORTE D’ORLEANS 3*, 33 Rue Barbès, 92120 Montrouge, večerja v hotelu ob 18.00 uri, 
16./17.10. IBIS BUDGET BEAUNE 2*, 23 AVENUE CHARLES DE GAULLE, 21200 BEAUNE 
Večerja: restavracija CRESCENDO : Centre Commercial Carrefour, 9 Rue Général De Gaulle,  

 

Vrnitev domov v poznih nočnih urah 17. 10. 2022. 

DOPLAČILO LOKALNEMU AGENTU/VODNIKU NA POTI: 

• vožnja z metrojem 10,20 € /6vozovnic 

• vzpon na Eifflov stolp 13,40 € -3 nadstropje   8,60€ -2 nadstropje   

 
ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE: priporočamo sklenitev dodatnega zdravstvenega zavarovanja z asistenco 
v tujini, večina vas je to že storila.   
DENAR: v veljavi so €. V večini restavracij in trgovin sprejemajo tudi vse kreditne in plačilne kartice. 
ČASOVNA RAZLIKA: ni časovne razlike. 



  

KLICANJE: za klicanje v Slovenijo je potrebno vnesti klicno številko +386.  
ELEKTRIKA: napetost je enaka kot v Sloveniji, posebni adapterji niso potrebni. 
 
VREMENSKE RAZMERE: Predvidene temperature 8-18 stopinj Celzija podnevi, ponoči okoli 5 stopinj. 
Priporočamo, da pred odhodom vremenske razmere preverite tudi na internetu. Vzemite udobne čevlje, 
dežnike in nepremočljive vetrovke ali bunde. 
Zaradi spremenljivih vremenskih razmer priporočamo topla oblačila. Pazite na obutev, veliko je hoje. 
 
 
COVID PROTOKOLI: 

• so podobni kot pri nas, torej upoštevanje distance, nošenje mask, kjer ni možno doseči 

priporočene distanco in povsod na javnih prevoznih sredstvih, ustrezna skrb za higieno in 

razkuževanje rok;  

POMEMBNO: navedene informacije so trenutne in se lahko še spremenijo. V tem primeru bomo vsem 

prijavljenim posredovali morebitne zadnje informacije. 

 
OSEBNA VARNOST: tako kot v vseh velikih mestih, so kraje tudi tukaj pojav, na katerega je vredno 
pomisliti. Bodite pozorni na svoje stvari (denar, kartice, potne dokumente); priporočamo, da jih varno 
spravite v posebne potovalne torbe ob telesu. Svetujemo tudi, da si pred odhodom naredite kopijo 
osebnih dokumentov. 
 
Vsi naši programi so prilagojeni zahtevam tuje države za vstop državljanov Republike Slovenije. Potnike 
drugih narodnosti naprošamo, naj pri pristojnem konzulatu posebej preverijo, katere potne dokumente 
morajo predložiti ob vstopu v državo. 
 
 

Palmovci vam želimo veliko užitkov na poti! 
 

 

 

 


