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Izkoristite enkratno priložnost in obiščite letos  

Največji sejem frizerstva in kozmetike 

COSMOPROF BOLOGNA 2017 
19. – 20. 3. 2017 

 

TERMIN ORGANIZIRANEGA OGLEDA 

Datum odhoda:   19.3.2017 - nedelja 
Čas potovanja:    2 dni / 1 noč 
Čas za prijavo:    do 15. februarja 2017  
Minimalno število potnikov:  35 
 
PROGRAM POTOVANJA: 
 
19.3. (nedelja) LJUBLJANA – BOLOGNA 
Odhod iz Ljubljane ob 04:00  izpred parkirišča Atlantis BTC. Vožnja po primorski avtocesti (možen vstop Sežana pri 
Tušu ob 05:00). Nadaljevanje vožnje z vmesnimi postanki proti Bologni. Prihod na sejem in celodnevni ogled 
sejma. Cosmoprof je že 50 let vodilni dogodek v svetovnem merilu med frizerskimi in kozmetičnimi sejmi. Sejem 
se razteza na celotni površini bolonjskega sejmišča, kar predstavlja nad 375.000 m2 površine. Ogromna količina 
razstavljavcev in obiskovalcev iz vseh koncev sveta naredi ta sejem vodilni mednarodni dogodek na področju 
kozmetike in frizerstva in kdor kaj šteje, je tam. 
Okoli 18h zvečer odhod proti Riminiju, namestitev v hotelu 3* superiore, nočitev. 
 
20.3. (ponedeljek) RIMINI – SAN MARINO – LJUBLJANA 
Zjutraj se najprej malo sprehodimo po Riminiju in si privoščimo pravi italijanski jutranji kapučino. Rojstno mesto 
režiserja Federica Fellinija bo razkrilo čudovito mestno središče, kjer kraljujeta tempelj družine Malatesta, 
Avgustov slavolok in Tiberijev most, ki so ga ponovno uredili po 2. sv. vojni. Nato nadaljevanje poti v najstarejšo 
evropsko republiko San Marino. Daljši postanek za ogled mestnih znamenitosti: vrata in cerkev Sv. Frančiška, Trg 
svobode z vladno palačo, bazilika Sv. Marina. Čas za kosilo. Popoldne vožnja mimo Benetk do Ljubljane, kamor je 
prihod predviden v poznih večernih urah. 
 

Cena: 
35 oseb:  109 EUR (cena za člane Sekcije frizerjev pri OZS je 85 EUR) 
45 oseb:  99 EUR (cena za člane Sekcije frizerjev pri OZS je 80 EUR) 
Sekcija frizerjev pri OZS sofinancira del stroškov članom sekcije in njihovim zaposlenim, ki imajo poravnane 

obveznosti do OZS in OOZ, zato je cena za njih ugodnejša. 

CENA VKLJUČUJE: 
• Prevoz z udobnim turističnim avtobusom na navedeni relaciji;  
• Dnevnica voznika, parkirnine, cestnine;  
• 1 x nočitev z zajtrkom v hotelu 3* superiore v Riminiju v dvoposteljnih sobah; 
• Spremljevalca agencije; 
• Organizacijo potovanja in DDV.  
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DOPLAČILA: 
• Enoposteljna soba: 25 EUR na osebo / noč; 
• Doplačilo za večerjo (testenine, meso s prilogo, solata, sladica): 10 EUR 
• Vstopnica za sejem 30 EUR v predprodaji. http://www.cosmoprof.com/tickets-3/  
               (vstopnice naročite sami on line, po prejemu obvestila o zagotovljenem odhodu s strani agencije) 
• odhod iz Maribora in Ptuja (ob minimalno 20 prijavljenih): 20 EUR 
 
SPLOŠNI POGOJI IN NAVODILA ABCTOUR d.o.o. so sestavni del programa in so na voljo v agenciji ali na spletni 
strani http://www.abctour.si. 
 
Prijave zbiramo na info@abctour.si, do zapolnitve mest. 
 
Dodatne informacije: 
- Vlasta Markoja, sekretarka sekcije za gostinstvo in turizem pri OZS, telefon 01 5830 571, e-naslov: 
vlasta.markoja@ozs.si ali  
- Abctour d.o.o. Tel+386 1 43 143 14, Fax: +386 1 518 17 62, GSM: +386 40 334 363, e-naslov: info@abctour.si 

 

Vljudno vabljeni 

Sekcija frizerjev pri OZS 
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PRIJAVNICA Cosmoprof 2 dni, avtobus         

ODHOD: 19.3.2017 

Prijavnico lahko najhitreje pošljete po e-mailu:  info@abctour.si ali po pošti na naslov Abctour 

d.o.o., Celovška 69, 1000 LJUBLJANA. 

Rok za prijavo je 15.2.2017 oziroma do zasedbe prostih mest!  

 

IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA/EV: 

1) ________________________________tel:_______________   

2) ________________________________tel:_______________ 

3) _______________________________ tel:________________   

ODHOD: (obkrožite)          a) Ptuj (le ob zadostnem št prijav) 
                                            b) Maribor (le ob zadostnem št prijav) 
                                            c) Celje (le ob zadostnem št prijav) 
                                            d) Ljubljana 

 Opomba: odhod iz Maribor, Ptuja in Celja bo izveden le v primeru zadosti št. prijav! 

 

Doplačilo  (obkrožite): 

 Enoposteljna soba: 25 EUR na osebo / noč; 

 Doplačilo za večerjo (testenine, meso s prilogo, solata, sladica): 10 EUR 

 odhod iz Maribora in Ptuja (ob minimalno 20 prijavljenih): 20 EUR 

PODATKI ZA IZSTAVITEV RAČUNA:  

Naziv podjetja/s.p. plačnika:_________________________________________________ 

Član Sekcije frizerjev pri OZS:              DA             NE (obkrožite)    

Št. kartice Mozaik podjetnih______________________________ 

Naslov: ________________________________Pošta in kraj:_____________________________ 

Telefonska številka:_________________________ e-naslov______________________________ 

Davčna številka/ID za DDV:  _________________ Zavezanec za DDV       DA / NE (obkrožite) 
 
Datum prijave: __________________ Podpis oziroma žig naročnika:_________________________ 

Namesto prijavnice lahko pošljete tudi naročilnico ali e-mail naročilo! V vseh primerih morajo podatki vsebovati točen naslov 

podjetja, ID za DDV, e-mail, telefon, ime in priimek udeležencev in podatek, ali je podjetje član Sekcije  za gostinstvo in 

turizem pri OZS ter izjavo ali ste zavezanec za DDV ali ne. 
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