Polasci: 16. & 23. & 30. siječnja 2022. / nedjelja
Program izleta:

Polazak autobusa u 6:00 sati s južnog parkirališta zgrade Gradskog
poglavarstva. Ugodno putovanje prema Rijeci i goranskom sportskom centru
Platak. Po dolasku na skijalište, slobodno vrijeme za samostalni odabir
ponuđenog sadržaja (sanjkanje, tubing, boardanje, skijanje). Cjelodnevno
uživanje u zimskim radostima. Najduža i najposjećenija skijaška staza je
Radeševo 1, a osim nje posjetiteljima su na raspolaganju i pokretna traka
Radeševo, turistička straza, zavoj 19, baby lift, sanjkalište. Skijalište je otvoreno
do 16:00 sati, a polazak prema Zagrebu je predviđen najkasnije pola sata
nakon zatvaranja. Dolazak na mjesto polaska u ranim večernjim satima.

Cijena aranžmana iznosi 150 kn po osobi
Cijena aranžmana uključuje:
 prijevoz autobusom turističke kategorije
 licenciranog turističkog pratitelja
 jamčevno osiguranje i osiguranje od odgovornosti agencije
 troškove organizacije izleta
Cijena aranžmana ne uključuje:
 dnevnu kartu za Platak: 150 kn odrasli (16+), 80 kn djeca do 16 god., 20 kn
djeca do 6 god. i odrasli 65+, 370 kn obiteljska, 80 kn dnevna karta za
pokretne trake, 40 kn dnevni najam sanjki
 dnevne karte kao i svi ostali troškovi plaćaju se na licu mjesta (gotovina,
kartice)
 troškove osobne prirode
Napomena: Kalkulacija je rađena na bazi min. 35 putnika u autobusu, te u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika agencija
zadržava pravo promjene cijene ili otkaza putovanja. Ostali uvjeti prema Općim uvjetima i uputama za turističke aranžmane agencije
Autoturist. Autobus se popunjava sukladno važećim epidemiološkim propisima. Organizacija i realizacija putovanja su u skladu s
propisima „Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prometu“.
Skijalište Platak otvoreno je svaki dan od 9:00 do 16:00 sati, ali radno vrijeme također ovisi o vremenskim uvjetima. Skijalište kao i
svi ostali sadržaji na istom, koriste se na vlastitu odgovornost. U slučaju prekida rada žičare ili pokretne trake uslijed više sile, naknada
neiskorištenog dijela karte nije moguća. Izgubljenu kartu nije moguće zamijeniti novom te povrat novca nije moguć. Više informacija
o skijalištu i cijenama na https://platak.hr/. U trenutku izrade programa, pružatelj usluge (skijalište Platak) nije mogao potvrditi hoće
li i ove sezone prodaja ulaznica biti ograničena te hoće li biti potrebne COVID-19 potvrde. DATUM IZRADE PROGRAMA: 4.1.2022.
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