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STROKOVNA EKSKURZIJA  
BUDIMPEŠTA  

 
DATUM ODHODA: 25. maj 2006 
ČAS POTOVANJA: 2 dni 
NAJMANJŠE ŠTEVILO POTNIKOV: 45 oseb 
 
PROGRAM POTOVANJA 
1. dan 
Odhod z dogovorjenega mesta v Ljubljani ob 5:30 uri. Ustavili se bomo še v Mariboru (6:45), nato 
pa nadaljevali pot proti Madžarski. Prvi postanek bo v Nagykanizi, kamor prispemo predvidoma ob 
10. dopoldne. Po strokovnem ogledu podjetja GENERAL ELECTRIC, kjer izdelujejo svetlobne 
vire, se bomo odpeljali na skupno kosilo, ki bo prav tako v Nagykanizi. Ob 17. uri predvidevamo 
prihod v Budimpešto, sledila bo panoramska vožnja in nato namestitev v hotelu. Po dogovoru 
večerja v hotelu ali restavraciji. Nočitev v hotelu. 
 
2.dan 
Po zajtrku se bomo odpeljali do druge tovarne GENERAL ELECTRIC, kjer si bomo predvidoma 
ogledali svetlobnotehnični laboratorij. Sledi še ogled tovarne SCHREDER, ker izdelujejo svetilke 
za zunanjo razsvetljavo. Vmes bo v eni od teh tovarn tudi kosilo. Ob približno 15. uri 
predvidevamo odhod iz Budimpešte in nato vožnja do Maribora in Ljubljane, kamor prispemo v 
večernih urah.  
 
CENA POTOVANJA PO OSEBI bo od 30.000 do 35.000 (odvisno od števila udeležencev). 
      
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz z visokoturističnim avtobusom na dani relaciji, cestnine, 1 x 
nočitev z zajtrkom v hotelu**** v Budimpešti (enoposteljne sobe, TWC), ogledi po programu brez 
vstopnin, vodenje in organizacijo. 
 
Doplačilo za večerjo:   5.000 SIT 
Doplačilo za nečlane društva: 5.000 SIT 
  
Cena potovanja je narejena po sedaj veljavnih cenah in deviznem tečaju (februar 2006) V skladu s 876. in 878. členom Zakona o 
obligacijskih razmerjih si pridržujemo pravico do zvišanja cene, če pride do spremembe cene prevozov ali spremembe deviznega tečaja in 
pravico do odpovedi, če se ne prijavi vsaj najmanjše število potnikov. 

 
ROK ZA PRIJAVO: 1.3.2006, zaradi rezervacije hotela (v maju so hoteli v Budimpešti zelo zasedeni, zato 
moramo poimensko rezervirati in zagotoviti vnaprejšnje plačilo, če želimo dobiti ugodno ceno prenočišč). 
 

 

Prijavnica (ob prijavi je obvezno nakazilo are v vrednosti 20.000 SIT na poslovni račun društva) 
Prijavnico pošljite na faks 01/47 68 289 ali e-pošto: matej.kobav@fe.uni-lj.si 
 
Ime in priimek ____________________________________ GSM: __________________ 

Zaposlen/a 
 družba:  ___________________________________________________________________ 

 ulica: ____________________________   pošta: ________  kraj: ___________________ 

 e-pošta:  ___________________________________________________________________ 
 
 

Obkroži: član SDR:  DA    NE         Skupna večerja:  DA    NE      
 
Se prijavljam na strokovno ekskurzijo v Budimpešto. S podpisom se obvezujem, da bom poravnal vse svoje 
obveznosti do društva, ki bodo nastale z naslova strokovne ekskurzije. 
 
V _____________________, dne ___. ___. ______    podpis: _________________________ 


