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BOLOGNA, TOVARNA IN MUZEJ DUCATI IN LAMBORGHINI 
 
 
Šifra: K2019021038 
Datum: 26.11.2019 
 
Odhod z avtobusne postaje Nova Gorica ob 6,30 uri. Vožnja z vmesnimi postanki po avtocesti mimo Palmanove in Padove v 
Bologno. Obiskali bomo tovarno Ducati. Ducati je bil v ponos Italiji že od vsega začetka saj z določenimi motorji so večkrat osvojili 
hitrostne rekorde. Ogledali si bomo hale kompleksa Ducati, kjer se bomo natančneje seznanili s proizvodnjo in izvedeli mnogo več o 
blagovni znamki Ducati in njenih proizvodih. Naš obisk bomo zaključili v muzeju. Po končanem ogledu bomo nadaljevali do 
ekskluzivnega muzeja Lamborghini. Tu so razstavljena vozila ustanovitelja tovarne prestižnih športnih avtomobilov Ferruccia 
Lamborghinija, ki je iz svojih sanj ustvaril svetovni mit. Naš naslednji ogled bomo namenili mestu Bologna. Zunanji ogled mestnega 
jedra z baziliko Sv. Petronija, v kateri se nahaja astronomska ura, trga Piazza Maggiore s komunalno palačo, palačo kralja Enza in 
Neptunovim vodnjakom. V neposredni bližini se nahajata tudi viseča stolpa Asinelli in Garisenda, ki sta simbol mesta in gotska 
palača Pallazo della Mercanzia. Po zaključenem ogledu bo sledil povratek proti domu z vmesnimi postanki. Predviden prihod v Novo 
Gorico je do 21.00.  
 

CENA IZLETA NA OSEBO (49-sed.avtobus): 

62,00 EUR (pri najmanj 37.plačanih udeležencih na avtobusu) 

 

CENA IZLETA NA OSEBO (39-sed.avtobus):    

61,00 EUR (pri najmanj 35.plačanih udeležencih na avtobusu) 

69,00 EUR (pri najmanj 30.plačanih udeležencih na avtobusu) 

 
 
Cena vključuje:   

■ Storitev avtobusnega prevoza  
■ Ogled tovarne Ducati in ogled muzeja Ducati 
■ Vstopnina v muzej Lamborghini (ne voden ogled) 
■ 3 spremljevalce 
■ Zunanje oglede po programu 
■ Strošek vodenja in organizacije izleta 

 

Cena ne vključuje:   

■ Storitev, ki niso izrecno navedene pod cena vključuje 
■ Zavarovanja za rizik odpovedi v primeru bolezni ali smrti (s predložitvijo zdr.potrdila) v obliki odstopnine 4,00 EUR/osebo  
■ Dodatnega zdravstvenega zavarovanja z medicinsko asistenco v tujini 
 

 
 
 
 
Splošni pogoji: 
Splošni in posebni pogoji so sestavni del programa, v celoti do razpoložljivi na spletni strani 
https://www.nomago.si/splosni-pogoji ali razpoložljivi v potovalni agenciji v natisnjeni obliki. 
 

https://www.nomago.si/splosni-pogoji

