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1. DAN, nedelja, 18. 7., Ljubljana–Pariz–Ljubljana 
Zbor potnikov na letališču Jožeta Pučnika Brnik ob 7.00 zjutraj. Prijava na let in polet posebnega 
letala proti Parizu ob 9.00. Po prihodu sledi transfer do centra mesta in orientacijski avtobusni ter 
peš ogled glavnih mestnih znamenitosti*. Nekaj prostega časa za kosilo in lastno raziskovanje. 
Popoldan zbiranje navijačev na ulici Champs Elysees in navijanje za naše junake ob ogledu zadnjih 
krogov dirke po Franciji. Po končani dirki transfer na letališče in povratek proti Sloveniji. Predviden 
prihod na letališče Jožeta Pučnika v poznih večernih urah.

Cena vključuje: letalski prevoz s posebnim čarterjem na relaciji Ljubljana – Pariz – Ljubljana, 
NAVIJAŠKA MAJICA, Kompasov spremljevalec, ddv, organizacija in izvedba potovanja. 
Doplačila: Transfer s krožnim ogledom Pariza: 29 €/os.
Popusti: Imetniki kartice Slovenske kolesarske zveze imajo 10 € popusta na imetnika. 

PROGRAM - čarter Pariz ->  vsi potniki prejmejo navijaško majico!
ODHOD: 18. 7. 2021       ČAS POTOVANJA: 1 dan      NAJMANJŠE ŠTEVILO POTNIKOV: 150       PRODUKT: 92484       Cena za prvih 50 prijav: 299 €/os.
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Tour de France 2021 - Roglič & Pogačar



ODHOD: 2. 7. 2021       ČAS POTOVANJA: 5 dni/3 noči      NAJMANJŠE ŠTEVILO POTNIKOV: 40

Popust: Imetniki kartice Slovenske kolesarske zveze imajo 10 € popusta na osebo.  
Cena vključuje: avtobusni prevoz na vseh navedenih relacijah s cestnimi in parkirnimi stroški, nastanitev v izbranih apartmajih (brez hrane) ali v hotelu z vključenim 
polpenzionom v Tignes-u, ogledi etap Tour de France po programu z ogledom dirke ob cesti, vodnik, NAVIJAŠKA MAJICA, organizacija in izvedba potovanja.  
Doplačila: Prevoz lastnega kolesa: 35 €/kolo.
S seboj je možno vzeti cestno, gorsko ali e-kolo, ki bo shranjeno v posebni avtobusni prikolici za kolesa. Prostora na prikolici je za 20 koles. Minimalno število koles za zagotovitev 
prikolice je 15.
Obvezna doplačila v kraju samem: velja za hotel: turistična pristojbina.
Obvezna doplačila v kraju samem: velja za apartmaje: turistična pristojbina, končno čiščenje apartmaja 30 € - 70 € (glede na velikost apartmaja), varščina: 200 € za ½ apartma, 
400 € za ½+2 in 600 € za ¼+2 apartma, posteljnina in brisače za apartmaje 2*/3*: 20 € - 35 € (enojna ali dvojna postelja). V apartmajih 4* je posteljnina in brisače vključena v 
ceno.
Opomba: varščina se ob odhodu vrne v kolikor je apartma in pohištvo nepoškodovano, posteljnino in brisače v apartmajih 2*/3* lahko prinesete svoje – v tem primeru doplačilo 
ni potrebno.
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PROGRAM - Navijaški kolesarki bus v francoske Alpe

Tour de France 2021 - Roglič & Pogačar

OPIS nastanitev 2*/3*:  Apartmaji Tignes 2*/3* za od 2 do 6 oseb. Apartmaji so preprosti, manjše kvadrature s kuhinjsko nišo in kopalnico. Apartmaji 1/2+2 imajo 
spalnico in dodatna ležišča v dnevnem prostoru.  Apartmaji 1/4+2 imajo spalnico z zakonskim ležiščem, sobo s pogradom oz. ločenima posteljema in dnevnim 
prostorom z 2 dodanimi ležišči.  Ob rezervaciji polnimo VSA ležišča v apartmaju. 

OPIS nastanitev 4*:  Apartmaji Tignes 4* za 2 do 6 oseb. Apartmaji so standardni in moderno opremljeni, s kuhinjsko nišo in kopalnico. Apartmaji 1/2+2 imajo 
spalnico in dodatna ležišča v dnevnem prostoru.  Apartmaji 1/4+2 imajo spalnico z zakonskim ležiščem, sobo s pogradom oz. ločenima posteljama in dnevnim 
prostorom z 2 dodanimi ležišči.  Ob rezervaciji polnimo VSA ležišča v apartmaju. V apartmajih 4* je v ceno vključena posteljnina in brisače.

OPIS nastanitve hotel 4*:  Namestitev v hotelu 4* v Tignesu v dvoposteljni oz. triposteljni sobi z vključenim polpenzionom.  Vse sobe so moderno opremljene, 
imajo kopalnico in wc.

1. DAN, petek, 2. 7., Ljubljana–Italija  
Zbor kolesarskih navijačev v poznih večernih urah 
na parkirišču Dolgi most v Ljubljani. Sledi vožnja 
mimo Postojne (Ravbaromanda) in Nove Gorice 
proti Milanu. 

2. DAN, sobota, 3. 7., Italija–Le 
Grand–Bornand–Tignes  
Vožnja mimo Milana proti mestecu La Grand–Bor-
nand v Francijo. Ob prihodu sledi prosti čas za 
kolesarjenje ali za raziskovanje mesteca. Popoldan 
zbor kolesarskih navdušencev ob trasi Tour de 

France in navijanje za naše kolesarske ase v 
zadnjih kilometrih 8. gorske etape. Po končani 
etapi pozdrav našim kolesarjem in zbor potnikov 
pri avtobusu ter odhod v Tignes in nastanitev v 
apartmaje.

3. DAN, nedelja, 4. 7., Tignes
Dopoldan prosto za samostojne oglede, sprehode 
ali kolesarjenje. Popoldan zbor navijačev ob zadnjih 
kilometrih 9. etape z zaključnim vzponom na 
znamenito francosko smučišče Tignes. Pozdrav 
našim kolesarjem in povratek v apartmaje. Nočitev. 

4. DAN, ponedeljek 5. 7., Tignes
Ves dan prosto za športne aktivnosti v Tignesu 
(pohodništvo, kolesarjenje, sprehodi). Nočitev. 

5. DAN, torek, 6. 7., 
Tignes–Albertville–Slovenija   
Zbor potnikov v jutranjih urah in vožnja do 
Albertvilla na start 10. etape Tour de France. Pozdrav 
našim kolesarjem ob progi in nekaj prostega časa za 
raziskovanje mesta. Opoldan odhod avtobusa preko 
Italije proti Sloveniji. Predviden prihod v Ljubljano v 
poznih večernih urah.

TIP APARTMAJA 2*/3* ŠTEVILO OSEB V APARTMAJU ŠT. PRODUKTA CENA PROGRAMA v €/os.

TIP APARTMAJA 4* ŠTEVILO OSEB V APARTMAJU ŠT. PRODUKTA CENA PROGRAMA v €/os.

Hotel 4* ŠTEVILO OSEB V SOBI ŠT. PRODUKTA CENA PROGRAMA v €/os.


