
 

 
 

BISERI PETIH ALPSKIH DRŽAV 
 
IPA Klub Ljubljana vas v sodelovanju z agencijo Kompas vabi na nepozaben izlet skozi 
pet alpskih držav. 
 
Videli boste: 
KITZBÜHEL, INNSBRUCK IN FELDKIRCH V AVSTRIJI, VADUZ V LIECHTENSTEINU, SANKT 
GALLEN V ŠVICI, RENSKE SLAPOVE, OTOK CVETJA MAINAU, DOLINO RENA V ŠVICI, 
JEZERO LAGO MAGGIORE V ŠVICI IN ITALIJI, OBISKALI BOROMEJSKE OTOKE, POTOVALI 
Z VLAKOM BERNINA EXPRESS IZ TIRANA V ITALIJO V MONDENI ST. MORITZ V ŠVICI ALI V 
OBRATNI SMERI, SE USTAVILI PRI LAGO DI SEO IN POTOVANJE ZAKLJUČILI Z DOBRIM 
KOSILOM V ITALIJI. 
 

Odhod:     26. maja 2020 
Povratek: 30. maja 2020 
 
CENA POTOVANJA: 542 EUR na osebo pri 48 potnikih v avtobusu 
                              552 EUR na osebo pri 45 potnikih v avtobusu 
                              567 EUR na osebo pri 40 potnikih v avtobusu 
 
CENA VKLJUČUJE: prevoz s sodobnim turističnim avtobusom, cestne pristojbine, takse in predori, 2 polpenziona 
v dvoposteljnih sobah v hotelu najmanj 3*v Feldkirchu ali okolici, 2 polpenziona v hotelu najmanj 3* ob jezeru 
Lago di Como ali v okolici, vstopnino v muzej Swarovski, prevoz z ladjo pod Renskimi slapovi, vstopnino za 
otok cvetja Mainau, prevoz z ladjo po jezeru Lago Maggiore, vstopnino na Boromejske otoke, prevoz z gorsko 
železnico Bernina expres, prevoz z ladjo na otok Monte Isola, odlično kosilo s pijačo zadnji dan, osnovno 
nezgodno zavarovanje, stroške organizacije, vodenja potovanja in DDV. 
 
Doplačila – ob prijavi:  za 1/1 sobo: 126 eur, zavarovanje za potovanja v tujino Coris za skupino 6 eur 
Rok za potrditev naročila: najkasneje do 28. februarja 2020, priporočamo čimprej!  
 
Prijavnica in opis v nadaljevanju. 

 



Prijavnica  

 

 
Številko TRR in ostale napotke, boste prejeli naknadno po prejemu prijavnice. 
 
Odhod v torek, 26. maja 2020, je predviden s parkirišča Policijske akademije na 
Rocenski cesti v Ljubljani, predvidoma ob 4. uri. Prihod je predviden v soboto, 30. maja 
2020 v večernih urah. 
 
Prijavnica: 

*obvezni podatki 
 

Izpolnjeno prijavnico posredujte na elektronski naslov: miha.corel@gmail.com in 
obvestilom na GSM 041 408 866. 

 
 A 

Prijave za izlet Biseri petih držav, zbiramo 
do 28. februarja 2020, oziroma do 
popolnitve mest na avtobusu! 
 
Prijave zbira Miha Corel, elektronski naslov 
miha.corel@gmail.com. 
Informacije na GSM 041 408 866 

Možno plačilo na štiri obroke ali v 
enkratnem znesku: 
Prvi obrok:   28. 2. 2020, 150,00 eur 
(potrditev prijave) 
Drugi obrok: 31. 3. 2020, 150,00 eur 
Tretji obrok:  30. 4. 2020, 142,00 eur 
Četrti obrok: 15. 5. 2020, 100,00 eur  
                             Skupaj: 542,00 eur 
 
(oziroma razliko do polne cene glede na 
število potnikov) 
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BISERI PETIH ALPSKIH DRŽAV 
 
VABIMO VAS NA NEPOZABEN IZLET SKUPINE IPA LJUBLJANA SKOZI PET ALPSKIH DRŽAV. 
VIDELI BOSTE KITZBÜHEL, INNSBRUCK IN FELDKIRCH V AVSTRIJI, VADUZ V 
LIECHTENSTEINU, SANKT GALLEN V ŠVICI, RENSKE SLAPOVE, OTOK CVETJA MAINAU, 
DOLINO RENA V ŠVICI, JEZERO LAGO MAGGIORE V ŠVICI IN ITALIJI, OBISKALI 
BOROMEJSKE OTOKE, POTOVALI Z VLAKOM BERNINA EXPRESS IZ TIRANA V ITALIJO V 
MONDENI ST. MORITZ V ŠVICI ALI V OBRATNI SMERI, SE USTAVILI PRI LAGO D ISEO IN 
POTOVANJE ZAKLJUČILI Z DOBRIM KOSILOM V ITALIJI. 
 
ODHOD: 26. MAJ 2020      
Produkt: 18241GR                                                 
 
1.dan: LJUBLJANA–KITZBÜHEL–INNSBRUCK–FELDKIRCH 
 
V jutranjih urah (ob 4.uri) odhod avtobusa izpred Policijske akademije v Tacnu. Vožnja v Avstrijo do 
Lienza, skozi Felbertauern predor in prelaz Thurn v Kitzbühel, eno najbolj mondenih avstrijskih 
zimskošportnih središč. Krajši postanek za sprehod po letovišču in osvežitev, nato nadaljevanje 
potovanja ob reki Inn v Wattens, kjer si boste ogledali zelo obiskan muzej kristalov Swarovski. Po ogledu 
nadaljevanje potovanja v Innsbruck, prestolnico Tirolske. Sprehod po mestu in ogled mestnega središča: 
cerkev Sv. Jakoba, »zlata strešica«, ozke mestne ulice in slikoviti trgi… Po ogledu nadaljevanje vožnje 
po dolini reke Inn in skozi Arlbergtunel v Feldkirch. Nastanitev v hotelu, večerja in prenočevanje.  

 

2.dan: FELDKIRCH–VADUZ–ST. GALLEN–RENSKI SLAPOVI–MAINAU–FELDKIRCH  
 
Po zajtrku vožnja do kneževine Liechtenstein. Ogled glavnega mesta Vaduz z vlakcem (doplačilo) ali 
peš, kjer boste spoznali zgodovino mesta. Vožnja do srednjeveškega mesta St. Gallen. Sprehod po 
mestu, ki se ponaša s katedralo Sankt Gallen pod zaščito Unesca in je znana predvsem po svoji knjižnici, 
ki hrani tudi knjige iz 9. stoletja. Vožnja mimo Winthertura do znamenitih Renskih slapov in vožnja z 
ladjico pod Renske slapove. Ob Renu se boste zapeljali v Nemčijo in obiskali otok Mainau, ki ga 
imenujejo tudi otok cvetja. Tu bodo na svoj račun prišli predvsem ljubitelji zelenja in cvetja. Po ogledu 
vožnja ob Bodenskem jezeru nazaj v hotel, večerja in prenočevanje.  

 
 



 
 
 
3.dan: FELDKIRCH–DOLINA RENA–ST.MORITZ-VOŽNJA Z VLAKOM BERNINA EXPRESS ST. MORITZ– 
PRELAZ BERNINA(2.253 m)–TIRANO 
 
Po zajtrku vožnja po dolini Rena proti jugu mimo Chura v mondeno švicarsko smučarsko središče St. 
Moritz. Slavni in mondeni St. Moritz ali San Murezzan (po romonško) leži na višini 1.822 m in prijetno 
se bo sprehoditi po njegovih ulicah. Tam se boste vkrcali na vlak Bernina exspress. Ta vlak velja za 
najvišjo evropsko železniško progo. Z njim se boste zapeljali iz St. Moritza do prelaza Bernina 2253 m 
in se spustili v Italijo do Tirana na nadmorski višini 429m. Po prihodu prevoz do hotela v smeri jezera 
Lago di Como. Nastanitev v hotelu, večerja in prenočevanje. 
 

  
4.dan: JEZERO LAGO MAGGIORE IN BOROMEJSKI OTOKI 
 
Po zajtrku vožnja do pristanišča v Stresi, kjer se vkrcate na ladjico in z njo odplujete na Boromejske 
otoke. Otoki so zasloveli zaradi lepo urejenih botaničnih vrtov, ki so nastali v okolici razkošnih palač, 
kjer so razstavljene umetnine in predmeti, ki so še danes v lasti družine Borromeo iz Milana.  Obiskali 
boste 3 otoke: prvi bo otok Bella, s prekrasno baročno palačo in francoskimi vrtovi. Sledil bo obisk in 
ogled otoka Madre z neverjetnim botaničnim vrtom v angleškem slogu. Za konec se boste zapeljali še 
na otok Pescatori, ribiški otok s prekrasnimi trgovinami in restavracijami. Nato povratek v Streso. Po 
ogledu nekaj prostega časa za kosilo ali osvežitev, popoldne povratek v hotel, zvečer večerja in 
prenočevanje. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
5. dan: LAGO DI COMO –JEZERO LAGO D ISEO–OTOK MADRE–LJUBLJANA  
Po zajtrku vožnja do jezera Lago di Como. Postanek v enem od letovišč za sprehod po letovišču in ob 
jezeru. Nato nadaljevanje vožnje do jezera Lago d Iseo. Zapeljali se boste ob jezeru Iseo, ki je dolgo 
25 kilometrov in ga obkrožajo zimzelena drevesa in grmičevje, v ozadju pa so visoke gore. Z ladjo se 
boste zapeljali na otok Monte Isola. Nato vožnja proti mestu Brescia. Na poti vam bodo pripravili odlično 
kosilo v lepi restavraciji. Po kosilu vožnja do avtoceste in nadaljevanje potovanja mimo Gardskega 
jezera in Verone proti domu. Prihod v Ljubljano v večernih urah. 

 
 
CENA POTOVANJA: 542 EUR na osebo pri 48 potnikih v avtobusu 
                              552 EUR na osebo pri 45 potnikih v avtobusu 
                              567 EUR na osebo pri 40 potnikih v avtobusu 
 
CENA VKLJUČUJE: prevoz s sodobnim turističnim avtobusom, cestne pristojbine, takse in predori, 2 
polpenziona v dvoposteljnih sobah v hotelu najmanj 3*v Feldkirchu ali okolici, 2 polpenziona v hotelu 
najmanj 3* ob jezeru Lago di Como ali v okolici, vstopnino v muzej Swarovski, prevoz z ladjo pod 
Renskimi slapovi, vstopnino za otok cvetja Mainau, prevoz z ladjo po jezeru Lago Maggiore, 
vstopnino na Boromejske otoke, prevoz z gorsko železnico Bernina expres, prevoz z ladjo na otok 
Monte Isola, odlično kosilo s pijačo zadnji dan, osnovno nezgodno zavarovanje, stroške organizacije, 
vodenja potovanja in DDV. 
Doplačila – ob prijavi:  za 1/1 sobo: 126 eur, zavarovanje za potovanja v tujino Coris za skupino 6 eur 
Rok za potrditev naročila: najkasneje do 28. februarja 2020, priporočamo čimprej 
Splošni pogoji KOMPAS d.d. za potovanja so sestavni del te ponudbe. 
 
Opozorilo: program je na vezan vozni red in kapacitete panoramskega vlaka Bernina express, v primeru 
zasedenosti vlaka bo potrebno prestaviti dan odhoda, rezervacije so potrebne več mesecev pred 
potovanjem. 
 
Prijave in rezervacije:  
Kompas d.d, Dunajska 117, Ljubljana, Booking, tel. 01 2006 111 in 01 2006 205.  
Ob prijavi navedite, s kom boste skupaj v sobi. Po prijavi boste prejeli pogodbo in račun. Do konca 
februarja je potrebno plačati akontacijo v višini 150 eur. Ob plačilu akontacije je vaša rezervacija 
potrjena. Preostali del plačila lahko plačate v 4 mesečnih obrokih (do 20.marca, 20.aprila in 20.maja, 
3 x po 100 eur) in do 15.junija zadnji obrok, dokončno plačilo.  

 
POTRUDILI SE BOMO, DA BOSTE TUDI TOKRAT UDOBNO POTOVALI IN VELIKO VIDELI IN 

DOŽIVELI NA POTI 
 

 
Priprava programa : KOMPAS d.d. Ljubljana, Dunajska 117, 

Rado Šušteršič, vodja področja, gsm 041 704 008  
 

V Ljubljani, januar 2020 
 
 


