
AGENCIJA: [IME_PARTNER]                                                                                                                                    
SPOŠTOVANI GOSTJE: [PRIIMEK_IME_VSI1]               
SEDEŽ NA AVTOBUSU: [SEDEZ_VSI] 
VAŠE VSTOPNO MESTO: [VSTOPNO_MESTO]

Spoštovani!
Zahvaljujemo se vam za prijavo na potovanje po programu  BUKAREŠTA IN TRANSILVANIJA z 
odhodom (23.) 24. 4. 2018. Zaradi morebitne gneče na cest bo oddod v večernid urad 23.4., da bo 
potovanje potekalo brez problemov in po programu. Pripravili smo vam končno obvestlo pred 
odhodom s potrebnimi informacijami za vašo pot. 

KONČNA CENA: potovanje bo izvedeno po nižji ceni, kot dogovorjeno ob prijavi.

OSEBNI DOKUMENTI: ne pozabite veljavnega potnega lista ali osebne izkaznice (zadostuje samo 
osebna izkaznica). Svetujemo, da pred potovanjem naredite kopijo potovalnega dokumenta in jo 
hranite ločeno od originalov.

ODHODNA MESTA   oddod 23.4. (v noči iz 23. na 24.4.):     
20.00   letališče JP LJUBLJANA za vse potnike, ki boste pustli avtomobil na letališču.
20.30   DOMŽALE – avtobusna postaja pri veleblagovnici TUŠ (bivši VELE)
Vstopno mesto mora bit na voucherju jasno označeno!

VAŠ PREDVIDENI VODJA POTI: g BOGDAN JAZBEC.

POVRATEK V SLOVENIJO:   28.4. 2018 na letališče JP, Ljubljana. Potovanje se zaključi na letališču.  
Povratni let ADRIE AIRWAYS iz Bukarešte v Slovenijo bo 28.4. predvidoma ob 17.20 uri (let JP 3763 
OTP-LJU), s predvidenim pristankom na letališču J. Pučnik ob 18.05 uri, vse po lokalnem času.

PRTLJAGA: v ceno je vključen 1 kos oddane prtljage do 20 kg in en kos ročne prtljage do 8 kg.

LETALIŠKI PREDPISI: Potnik lahko v svoji ročni prtljagi prenaša le majhne količine tekočin, ki morajo
bit hranjene v posamičnih posodah z največjo prostornino 100 ml. Te posode morajo bit zapakirane
v prozorno plastčno vrečko, ki jo je mogoče znova zatesnit in katere prostornina pri enem potniku ni
večja od 1 l.  Določene so dimenzije za ročno prtljago (56 cm x 45 cm x 25 cm). V ročni prtljagi prav
tako niso dovoljeni nobeni ostri predmet (pilice, škarjice, žepni noži ipd.).  Dovoljena teža prtljage za
oddajo na let je 1 kos prtljage teže 23kg. Agencija PALMA ne prevzame odgovornost za izgubljeno ali
poškodovano prtljago. Za prtljago je odgovorna izključno letalska družba, po predpisih, ki veljajo v
mednarodnem potniškem prometu. Prijavo izgubljene ali poškodovane prtljage potnik sam naslovi na
prevoznika.

PREDVIDENA NASTANITEV: 
24.-25.4. hotel Rex 3*, Sighisoara
25.-26.4. hotel Imparatul Romanulov 3*, Sibiu
26.-27.4. hotel Rina Sinaia 4*, Sinaia
27.-28.4. hotel  Central 4*, Bukarešta

DOPLAČILO ob prijavi: najkasneje do 20.4. do 12.00 lahko še uredite prijavo za folklorno predstavo z
večerja: 25 €



PREDVIDEN STROŠEK VSTOPNIN: strošek vstopnin znaša pribl. 25 EUR (Zarnest - zatočišče za rjave
medvede: 45 LEI, Črna cerkev Brasov 4 LEI, Grad Bran: 40 LEI, Grad Peles, Sinaia: 30 LEI, Parlament:
35 LEI, Etnografska vas, Bukarešta: 15 LEI)

           NEKAJ KORISTNIH NAPOTKOV:
           Ne pozabite veljavnid slovenskid potovalnid dokumentov (osebna izkaznica ali potni list). V primeru, da
           nimate slovenskid dokumentov, prosimo preverite, če potrebujete vizum ali dodatne dokumente.

ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE: v kolikor še nimate priporočamo sklenitev dodatnega zdravstvenega 
zavarovanja z asistenco v tujini, kar lahko uredite na vašem prodajnem mestu.

PLAČILNO SREDSTVO Uradna valuta v Romuniji je novi romunski lej; 1 EUR = 4,66 RON.
(najbolje  menjate  evre).  Priporočamo,  da  si  na  potovanje  vzamete  tudi  nekaj  gotovine,  ker  je
plačevanje s kreditnimi kartcami še vedno lahko problem v manjših krajih. Denar lahko menjate v
recepciji hotela, menjalnicah, bankah, na mejnem prehodu…

TEMPERATURE so v Romuniji v tem letnem času nekaj višje kot pri nas, vendar vam priporočamo, da 
na pot vzamete tudi toplejša, udobna oblačila in obutev. Povprečne dnevne temperature se trenutno
gibljejo od 21 - 25 stopinj Celzija in nočne okoli 12 stopinj Celzija. Ne pozabite na udobno obutev in 
oblačila ter dežnik .

LOKALNI ČAS: Slovenija + 1 ura (Slovenija 12.00 – Bukarešta 13.00)

NAPITNINA je običajen izraz zadovoljstva  s storitvijo. Vozniki avtobusov, lokalni vodje pot, natakarji, 
taksist…

KLICANJE: za klicanje v Slovenijo je potrebno vnest klicno številko +386 in iz Slovenije v Romunijo
+40. 

ELEKTRIKA: napetost je enaka kot v Sloveniji, posebni adapterji niso potrebni.

PREHRANA v  osnovno ceno so vključeni polpenzioni. Za preostale obroke boste poskrbeli sami oz. 
vam bo za najboljše možnost svetoval vodja pot. Informatvne cene turistčnih menijev se gibljejo 
med 10 in 15 EUR. V primeru, da potrebujete posebno prehrano ali redno zdravstveno storitev, o tem
predhodno obvestte spremljevalce in vodja pot, da bodo lahko poskrbeli za vse, kar potrebujete. Ne 
pozabite na mini potovalno lekarno (tabletke prot slabost,  nižanju temperature, obliže…). 

VARNOST     Kljub temu, da morda o tem pred potjo ne razmišljamo, ne bo odveč skrb za vaše osebne 
stvari in prtljago. Pazite predvsem na denar in potne dokumente. 
Pred potovanjem si naredite fotokopije potovalnih dokumentov (osebna izkaznica-kadar ta zadostuje 
za potovanje; potni list-stran z osebnimi podatki, stran z vizumi za potovanje-če je vizum potreben), 
številke letalskih vozovnic (kopije ima vodja pot), plačilnih kartc ipd. in jih imejte spravljene ločeno 
od originalov, ker bi podatke potrebovali ob izginotju , izgubi…

 
  Palmino potovanje v Romunijo boste doživeli v skupini popotnikov, kjer je ritem ogledov prilagojen večini.  
           Prijazna strpnost in dobra volja nam bosta pomagali do dobrega vzdušja in razumevanja v skupini.

                               Palmovci vam želimo veliko potovalnid užitkov!


