
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOTURIST d.o.o. putnička agencija 
Sjedište: Dobriše Cesarića 26A, 10430 Samobor   Poslovnica: Junija Palmotića 3, 10000 Zagreb 
OIB: 68668769149   HR-AB-01-080015747   MB: 1151908 
Tel: 01/4814-643, 4829-474              Fax: 01/4814-660  
e-mail: autoturist-park@inet.hr         web: www.autoturist.com.hr 

 

PORDENONE & UDINE 
Program izleta:                                                                             Datum izleta: 4. ožujka 2023. / subota 
Polazak iz Zagreba (južno parkiralište Gradskog poglavarstva) u 6:00 sati. Ugodno putovanje 
Slovenijom i Italijom do Pordenonea, jednog od najljepših gradića talijanske regije Furlanije Julijske 
krajine. Odlazak na sajam gdje ćete uživati u cvijeću, biljkama, idejama za vrt i cvjetnim 
dekoracijama. Brojni izlagači predstavit će posjetiteljima sve ljepote hortikulture, florikulture, vrtova 
i parkova. Slobodno vrijeme za samostalno uživanje u sajmu, a onima koje sajam ne privlači 
predlažemo šetnju do središta Pordenonea.  
U dogovoreno vrijeme slijedi odlazak prema Udinama, još jednom krasnom talijanskom furlanskom 
gradu. Informativna šetnja povijesnom jezgrom: Piazza della Liberta, renesansne građevine, 
katedrala... Slobodno vrijeme u središtu grada za talijansku kavicu ili kraći shopping. Oko 18:00 sati 
polazak prema Zagrebu. Dolazak na mjesto polaska u kasnim večernjim satima.   

 

 Cijena aranžmana:  40 € / 301,38 kn 
 

 
 Cijena aranžmana uključuje:  

 prijevoz autobusom turističke kategorije 
 licenciranog turističkog voditelja putovanja 
 jamčevno osiguranje i osiguranje od odgovornosti agencije 

 troškove organizacije izleta 
 
 
 

 

CIJENA ARANŽMANA NE UKLJUČUJE:  
Ulaznicu za sajam – za grupu od min. 20 osoba iznosi 8 € (plaćanje 
na licu mjesta u eurima).  Djeca do 13 god. besplatan ulaz. 
Individualna cijena ulaznice za sajam iznosi 9 €.  
 
 
 
 
 

Napomena: Kalkulacija je rađena na bazi  40 osoba. U slučaju manjeg broja putnika, agencija zadržava pravo otkaza 
putovanja ili promjene cijene aranžmana.  Ostali uvjeti prema Općim uvjetima i uputama za turističke aranžmane agencije 
Autoturist. Za ovo putovanje potrebna je važeća osobna iskaznica ili putovnica. Preporučamo putno osiguranje i osiguranje 
od otkaza putovanja. Organizacija i realizacija putovanja su u skladu s propisima „Zakona o radnom vremenu, obveznim 
odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prometu“.  
 
 

REZERVACIJE I UPLATE: 
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