
UNITOURS turizem in zastopstva d.o.o. 
Topniška 35, 1000 LJUBLJANA 
info@unitours.si, www.unitours.si  

 

 

 
Spoštovani potniki, 
 
Zaradi večjega števila prijav boste s strani šole razdeljeni v dve skupini.  
Zbirališče za odhod v Italijo bo v petek zjutraj, 16. novembra 2018: 
 

1. za prvo skupino ob 02.30 uri, na avtobusnem postajališču v Ivančni Gorici.  
2. za drugo skupino ob 03.00 uri, na avtobusnem postajališču v Ivančni Gorici.  

 
Povratek bo na isto mesto v soboto, 17. novembra 2018, v večernih urah.  
Program za obe skupini bo potekal popolnoma enako. 
 

Na ekskurziji boste nastanjeni:                       Hotel Della Rotonda Saronno                       

                         
 

NE POZABITE na veljaven potni dokumet – OSEBNA IZKAZNICA ALI POTNI LIST!!!! 

Dijaška izkaznica ni veljaven identifikacijski dokument za potovanje. 
 

PRIPOROČAMO, da se na pot odpravite primerno oblečeni in obuti (tudi za primer slabega in hladnega vremena).  
Povprečna dolgoletna dnevna temperatura se novembra v Milanu giblje med + 5° C do + 12° C. Pred odhodom si 
podrobneje oglejte vremensko napoved na: https://slovenian.wunderground.com/global/stations/16066.html 
Naš prvi organizirani obrok bo večerja 16.novembra 2018 in potem še zajtrk 17.novembra. Zaradi izvedbe programa 
vas prosimo, da za prvi dan s seboj vzamete manjše plastenke z vodo in sendviče primerne za potovanje. Na poti 
bomo naredili krajše postanke namenjene prehranjevanju. Postajališča v Italiji so praviloma dobro založena s hrano. 
Plačilno sredstvo v Italiji je EURO.  

Prosimo, da svoje potovalke, kovčke in nahrbtnike odlagate v prtljažni prostor. 
 
Za udobnejšo vožnjo v avtobusu lahko vzamete manjšo vzglavno blazino. 
Priporočamo, da si takoj naročite evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja. Naročilo lahko oddate preko spleta in 
je popolnoma brezplačno:https://www.zzzs.si/zzzs/konv/konv.nsf/Obrazec1?OpenForm. 
 
Pred vstopom v hotel boste na recepciji položili varščino v višini 20,- EUR, ki je namenjena kritju morebitne namerno 
povzročene škode v hotelu, kajenja v sobah in podobno. Če teh stroškov ne bo, vam bodo pred odhodom iz hotela 
varščino vrnili v celoti. 
 
Prosimo vas, da za plačilo vstopnine na licu mesta predvidite 10,- EUR (vstopnina za Stadion San Siro).  
 
Če bo kdo želel individualno stopiti na streho znamenite katedrale v Milanu, vam bomo to omogočili v prostem času 
na licu mesta. Vstopnino boste plačali po uradnem ceniku katedrale. Priporočamo samo v primeru suhega vremena. 
 

Opozarjamo vas, da svoje dokumente, denar in druge vredne predmete, ves čas potovanja hranite 
pri sebi. Nikoli jih ne puščajte brez nadzora v hotelu ali na avtobusu. 
 

Vašo varnost postavljamo na prvo mesto, zato vas prosimo, da med potovanjem upoštevate 
navodila vašega vodnika in profesorjev spremljevalcev. 
 

ŽELIMO VAM PRIJETNO POTOVANJE IN VARNO VOŽNJO! 
 

Vaša: UNITOURS in gimnazija Ivančna Gorica         
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