
 

 

Orel Celje, d.o.o., Stanetova 2, SI - 3000 Celje, Slovenija 
T: +38634255552; M: +38641437002 F: +38634255560 
e-pošta: info@orel-travel.si, splet: www.orel-travel.si 
skype: orelcelje, facebook: turističnagencijaorelcelje 

 

Šolski center Celje – naročnik ekskurzije in  
OREL CELJE, d.o.o. – odgovorni organizator ekskurzije, Stanetova 2, 3000 Celje 

I Z J A V A 
 

Spodaj podpisani/a zakoniti zastopnik/ica potnika/ce (ime in priimek starša): ________________________________, 

stanujoč/a: _____________________________, poštna številka:___________, kraj: ___________________________, 

ime in priimek potnika/ce (kot v osebnem dokumentu): _________________________________________________, 

roj. _________________, ki obiskuje ___ razred, ___ oddelek _______ v šol. letu 2016/2017, št. veljavnega potnega 

lista ali OI potnika/ce: _____________________, ki poteče: _____________,  
 

i z j a v l j a m , 

da se strinjam, da se moja hči oz. sin udeleži nadstandardne šolske storitve – to je 5- dnevne ekskurzije v Dublin , ki bo 

predvidoma potekala v terminu 25.4.-29.4.2017 
 

Program ekskurzije( program je okviren, možne spremembe razporeda ogledov glede na čase poletov letala ): 
1. dan:  

Zbor potnikov pred šolo in transfer do letališča. Odhod letala proti Dublinu. Po pristanku prevoz do namestitve in čas za osvežitev. 

Po osvežitvi sprehod po eni izmed najširših ulic v Evropi - O’Connell Street, kjer so ob drevoredni ulici različni spomeniki, posvečeni 

irski zgodovini in kulturi, od teh je najpomembnejša zgradba glavna pošta, ki je poznana po velikonočni vstaji 1916, in The Spire of 

Dublin, 121 metrov visoka konica. Sledi sprehod preko znamenitega Ha'penny Bridge-a (preko reke Liffey) do Temple Bara, – 

kulturnega centra Dublina s tipičnim irskim utripom, kjer najdemo tako muzeje, galerije kot nakupovalno ulico s pubi in ob koncu 

tedna tudi tržnico. Prosto za individualno večerjo. Prenočevanje. 

2. dan:  
Po zajtrku sprehod mimo Famine Memorial, obiskali bomo Epic Ireland, najnovejši moderni interaktivni muzej z 21 galerijami. 

Prikazane so zgodbe o selitvi Ircev po svetu ter kako so številni Irci vplivali na svetovno zgodovino. 

Popoldan sledi ogled irske prestolnice. Obiskali bomo dublinski grad, ki je srce srednjeveškega Dublina. Pravzaprav je Dublin dobil 

ime po »črnem vodnjaku«, ki je stal na mestu, kjer je danes grajski vrt. Grad stoji na pomembni strateški točki reke Liffey in 

njenega pritoka Poddle. V gradu so na ogled državniška stanovanja, srednjeveška skladovnica in kraljeva kapela. Nato si bomo še 

ogledali odgovor Irske na Oxford in Cambridge Univerzi -  slavni Trinity College s 400-letno tradicijo, kjer v zakladnici stare knjižnice 

hranijo rokopis – Book of Kells in druge starodavne zapise.  

Zvečer boste imeli prosto za nakup spominkov ter individualno večerjo. Prenočevanje. 

3. dan: 
Celodnevni izlet z avtobusom do zahodne obale Irske (Ireland's wild west coast)- Cliffs of Moher, eno od sedmih čudes Irske. 

Občudovali bomo lahko čudovito kraško pokrajino Burren, ki spomladi nudi pogled na pravi divji botanični vrt. Prosto za 

nakupovanje in kosilo v mestu Galway. Povratek v Dublin ob večernih urah. Prenočevanje. 

4.dan: 

Avtobusni izlet v Glendalough (dolina dveh jezer). Voden ogled ledeniške doline s s srednjeveškim samostanom. Ob povratku 

postanek v tipični irski ribiški vasici. 

Pozno popoldan se boste lahko sprehodili po najznamenitejši irski ulici Grafton Street, ki je znana po uličnih izvajalcih, pubih in 

trgovinah. Prosto za individualno večerjo. Prenočevanje. 

          5.dan:  

Po zajtrku sledi prehod skozi  St. Stephen's Green Park, ki se razteza na 9 hektarjih in je zatočišče pred hrupnimi ulicami v centru 

Dublina. Nato se boste spremenili v Vikinge ter se z ladjico – Viking Splash Tour z amfibijskim vozilom popeljali najprej med 

ulicami in nato še po reki Liffey .   

 Nekaj prostega časa za individualno okrepčilo. Prevoz na letališče in odhod letala proti odhodnemu letališču, kamor boste prispeli 

v popoldanskih urah. 

 

CCeennaa  eekksskkuurrzziijjee  pprrii  uuddeelleežžbbii  mmiinn  4455  oosseebb  jjee    448899€€..  
 

 



 

 

Orel Celje, d.o.o., Stanetova 2, SI - 3000 Celje, Slovenija 
T: +38634255552; M: +38641437002 F: +38634255560 
e-pošta: info@orel-travel.si, splet: www.orel-travel.si 
skype: orelcelje, facebook: turističnagencijaorelcelje 

 

Cena vključuje povratni letalski prevoz z ročno prtljago, dimenzij 55x40x20cm, letališke in varnostne pristojbine ter 
dodatek za gorivo, avtobusni prevoz šola – letališče – šola in letališče−hotel−letališče, 4 prenočevanja z zajtrki v več 
posteljnih sobah v mladinskem hotelu, 2 celodnevni ekskurziji, vse oglede po programu, stroške 1 učitelja 
spremljevalca na vsakih 15 prijavljenih, strokovno vodenje in organizacijo ekskurzije ter DDV.  
 
Možna doplačila (ob prijavi): - OBKROŽITE IZBRANO! 

 zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini Coris (5.80€, pri zavarovanje vsaj 9 oseb),              da           ne 

 vplačana akontacija ob prijavi je nepovratna, ne glede na razlog odpovedi - priporočamo zavarovanje rizika 
odpovedi v primeru bolezni (26 €).                                                                                                        da            ne 

 
V skladu z izjavo se obvezujem, da bom poravnal vse denarne obveznosti, ki so povezane z ekskurzijo in navedene v programu 
ekskurzije. Poravnal bom tudi vse ostale materialne stroške, ki bi jih moja hči oz. sin povzročila na ekskurziji. 
Skladno z 900. členom Obligacijskega zakonika si organizatorja pridržujeta pravico do spremembe cene, če pride do sprememb v 
menjalnih valutnih tečajih ali do sprememb v cenikih prevoznikov (do maksimalne razlike v ceni, v znesku 20€), in skladno z 902. 
členom istega zakona pravico do odpovedi potovanja, če se ne prijavi vsaj najmanjše število potnikov, potrebno za izvedbo 
programa. Vsi naši potniki so v času potovanja nezgodno zavarovani za primer posledic nezgodnega dogodka, nastalega med 
potovanjem, ki ga ni povzročil sam zavarovanec. 
 
POGOJI ODPOVEDI ZA ZAKLJUČENE SKUPINE  : Potnik ima pravico do pisne ali ustne odpovedi potovanja v poslovalnici, kjer se je prijavil. V tem 
primeru ima Agencija OREL CELJE  pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi potovanja, katerih višina je odvisna od časa, v katerem je potnik 
predložil odpoved: 

Izleti z letalom 

do 30 dni pred odhodom vrednost letalske vozovnice 

29 do 15 dni pred odhodom   80% cene aranžmaja 

14 dni do 1 dan pred odhodom oz. na dan odhoda   celotna cena aranžmaja 
 

Plačilni pogoji : 

Rezervacija mesta bo potrjena z vplačilom akontacije v znesku 100€, najkasneje do 15.10.2016, na TRR 
Orel Celje d.o.o., odprt pri Delavski hranilnici. IBAN: SI56 6100 0000 5721 213, SWIFT HDELSI22, namen: 
ekskurzija Dublin, sklic SI00 160142 
 

Na osnovi prejete prijavnice in vplačane akontacije vam bomo izdali račun za celotni znesek, z upoštevano akontacijo 
in navedenimi obroki. Celoten znesek ekskurzije mora biti poravnan do 15.3.2017 
 
 
(obkrožite številko načina plačila, za katerega ste se odločili): -OBVEZNO OBKROŽITE 

1. akontacija do 20.10.2016:  100,00 eur + IZBRANA DOPLAČILA nato 5 x obroki ( nov.,dec.,jan.,feb.,mar) 
2. akontacija do 20.10.2016:  100,00 eur + IZBRANA DOPLAČILA nato dokončno plačilo  do 15.3.2017  

 
 
Pri nakazilih in plačilih prosimo navedite TOČEN sklic in za koga plačujete, zaradi ažurne in točne evidence plačil. 
 

Za vaša morebitna sporočila, pred in v času ekskurzije, sem dosegljiv/a na telefonski številki: _____________________________  
 

in za pošiljanje računa in obvestil na e-naslovu (obvezno): _______________________@_____________________________. 
 
V __________________, dne __________________ 
 

   Podpis staršev: 
__________________________ 

 
S podpisom jamčite za točnost vpisanih podatkov, ki so za agencijo in letalskega prevoznika ključnega pomena za dokumentacijo, 

katere nosilčevi podatki MORAJO biti enaki kot v osebnem dokumentu. 
 

 
IZPOLNJENO PRIJAVNICO SKUPAJ S KOPIJO VELJAVNEGA OSEBNEGA DOKUMENTA VRNITE PROFESORICAM DO 10.10.2016! 


