S SDZV, SPONZORJI IN UNITOURSOM NA STROKOVNO EKSKURZIJO
V MÜNCHEN - IFAT 2022

PROGRAM
1.dan: ponedeljek, 30. 5. 2022: LJUBLJANA – CELJE - MARIBOR – MÜNCHEN
Odhod avtobusa v zgodnjih jutranjih urah z dogovorjenega mesta in vožnja proti
sejmišču bavarske prestolnice MÜNCHEN.
Obisk vodilnega svetovnega sejma za okoljevarstveno tehnologijo. IFAT je največja
platforma za vodno gospodarstvo, ravnanje z odpadnimi vodami, odpadki in
surovinami. Sejem je pravo mednarodno srečanje strokovnjakov iz panoge, saj nudi
inovativne izdelke, opremo in okoljske tehnologije za dobavo in obdelavo pitne vode,
zbiranja, odvajanja in čiščenja odpadnih voda, ravnanja z odpadki in surovinami,
vključno z inovacijo ravnanja s strupenimi snovmi, trajnostnega načina gradnje cest ter
miniranja, pa tudi ravnanja z odpadki pri pridobivanju nekovinskih mineralnih snovi.
Sejem IFAT svojim obiskovalcem ponuja možnost, da se seznanijo tudi z
najsodobnejšimi tehnološkimi rešitvami na področju pitne in odpadne vode ter
čiščenja izpustov, kot tudi z načini pridobivanja energije iz sekundarnih surovin in
odpadkov ter reciklažo.
Po ogledu sejma sledi druženje ob večerji v prijetni restavraciji. Nastanitev v hotelu v
mestu. Prenočevanje.
2. dan: torek, 31. 5. 2022: MÜNCHEN
Zajtrk v hotelu. Dan ponovno preživimo na sejmu.
Večerjali bomo kot pravi Bavarci ob tipični bavarski večerji v pravi bavarski pivnici.
Povratek v hotel. Prenočevanje.
3. dan: sreda, 1. 6. 2022: MÜNCHEN – MARIBOR – CELJE - LJUBLJANA
Po zajtrku nas čaka še en dan sejma. Po želji si lahko za sprostitev ogledamo tudi center
mesta. Zvečer povratek proti domu, prihod je predviden v nočnih urah.

CENA za člane SDZV: 289,- EUR / osebo za minimalno 45 potnikov na avtobus *
*
Cena za minimalno 40 potnikov na avtobus: 299,- EUR
Cena za minimalno 35 potnikov na avtobus: 314,- EUR
Cena za minimalno 30 potnikov na avtobus: 332,- EUR
CENA za nečlane SDZV: 318,- EUR / osebo za minimalno 45 potnikov na avtobus *
*
Cena za minimalno 40 potnikov na avtobus: 328,- EUR
Cena za minimalno 35 potnikov na avtobus: 343,- EUR
Cena za minimalno 30 potnikov na avtobus: 361,- EUR

Vključeno:
- avtobusni prevoz na relacijah po programu;
- nastanitev v hotelu Abasto Hotel Feldmoching (3*) na osnovi dveh nočitev z zajtrkom;
- 2 x večerja v Mϋnchnu;
- slovensko vodenje potovanja;
- nezgodno zavarovanje potnikov Triglav;
- stroški organizacije in DDV.
Doplačilo:
- nastanitev v enoposteljni sobi 80,- EUR (omejeno število sob)
Pridržujemo si pravico do spremembe vrstnega reda ogledov.
SPLOŠNI POGOJI IN NAVODILA ZA POTOVANJE so sestavni del programa in si jih lahko
preberete na spletnih straneh Unitoursa (http://unitours.si/splosni-pogoji/).
Za ta program veljajo odpovedni pogoji za sejme in kongrese.
Obvezna je prijava preko prijavnega obrazca. Zaradi velikega števila pričakovanih
obiskovalcev na sejmu IFAT 2022 ter posledično velike zasedenosti hotelov so prijave možne
le do 1. marca 2022.

Za dodatne informacije in prijavo se obrnite na Unitours:
E: info@unitours.si
T: +386(0) 1 437-5431
W: www.unitours.si

