TRADICIONALNO SKUPINSKO KRIŽARJENJE Z EKIPO LISAC&LISAC

MARKETINŠKO KRIŽARJENJE
PO BALTSKIH PRESTOLNICAH
Costa Magica, 15.6.2019, 8 dni

DAN
15.6.
16.6.
17.6.
18.6.
19.6.
20.6.
21.6.
22.6.

DESTINACIJE
Let Benetke - Stockholm
STOCKHOLM, Švedska
STOCKHOLM, Švedska
HELSINKI, Finska
ST. PETERSBURG, Rusija
ST. PETERSBURG, Rusija
TALIN, Estonija
STOCKHOLM, Švedska
STOCKHOLM, Švedska
Let Stockholm - Benetke

PRIHOD

ODHOD

Transfer do pristanišča /
vkrcanje
8:00
7:00
9:00
9:00

6:30
18:00
18:00
17:00

Izkrcanje /
transfer do letališča

KRIŽARJENJE + LET + TRANSFERJI + SPREMLJEVALEC +
MARKETINŠKE DELAVNICE

FIRST MINUTE
DO 15.12.

REDNA CENA
PO OSEBI

NOTRANJA KABINA CLASSIC - IC

1.340 €
1.490 €
1.690 €
1.040 €
790 €

1.390 €
1.540 €
1.740 €
1.090 €
790 €

KABINA Z OKNOM CLASSIC - EC
KABINA Z BALKONOM CLASSIC – BC
3/4 OSEBA NA DODATNEM LEŽIŠČU - ODRASLI
3/4 OSEBA NA DODATNEM LEŽIŠČU - OTROCI DO 18. LETA

Cene veljajo pri min. 25 polnoplačanih potnikih. Doplačilo za manjše število (min. 20) znaša 30 eur po osebi.

Kaj vključuje na marketinško križarjenje?
Povratni let do Stockholma in transfer do ladje, nepozabno križarjenje z odličnim
itinerarjem, odlična hrana, druženje s kolegicami in kolegi podjetniki, izleti, seminarji in
marketinško svetovanje. Vse to boste dobili za res neverjetno ceno.
Za ceno boljšega seminarja ali za ceno tedenskega bivanja v hotelu boste dobili veliko,
veliko več. Izobraževanje, svetovanje, brainstorming, odlično hrano, izlete in razvedrilo
na luksuzni križarki.

t: 05 82 80 007, 008

INFORMACIJE IN REZERVACIJE: PALMA KRIŽARJENJA
e: krizarjenja@palma.si

www.palma.si/krizarjenja

CENA VKLJUČUJE: povratni letalski prevoz iz Benetk, transferji na destinaciji, 8-dnevno križarjenje po
programu z ladjo Costa Magica, namestitev v kabini izbrane kategorije, pristaniške takse (150 €), letališke
takse (179 €), razširjeni polni penzion (zajtrk, kosilo, večerja, prigrizki), gala večerjo, varstvo otrok od 3.
leta dalje, vse zabavne prireditve in animacijo, predstave v gledališču, vstop v casino in diskoteko,
športne aktivnosti, brezplačno uporabo fitnesa, bazenov, jacuzzija in ležalnikov (na ladji), marketinška
predavanja Lisac&Lisac*, slovenskega spremljevalca*, informacije v slovenskem jeziku* (*pri min 20
prijavljenih odraslih potnikih)
DOPLAČILO: napitnine v višini 70€ po osebi. Otroci od 4. - 14. leta starosti plačajo 35 €, do 4. leta pa
napitnin ne plačajo.
MOŽNA DOPLAČILA:
- Premium kabine: 80 € na kabino (boljša pozicija kabin, brezplačna dostava zajtrka v kabino, dvojne točke
Costa Club, 10% popusta na rezervacijo naslednjega križarjenja v Premium kategoriji s Costa Cruises po
redni ceni)
- povratni transfer Ljubljana – letališče Benetke - Ljubljana: 50 € po osebi (min. 6 oseb)
- Costino zavarovanje prtljage 7,30€ po osebi
- Fakultativni izleti: St. Peterburg 2 dni: 130 € po osebi (Ruska viza je vključena in velja samo za čas
trajanja izleta): izlet vključuje prevoz in lokalnega vodiča, panoramski ogled mesta, vstopnino in ogled
svetovne umetniške zbirke v Hermitažu, ogled cerkve prelite krvi – simbola St. Peterburga, glavne ulice
Nevsky prospekt, utrdbe Sv. Petra in Pavla kjer je pokopana družina zadnjega carja Nikolaja II.,
križarjenje po kanalih z ogledom vidnejših znamenitosti mesta.
- Enoposteljna kabina na povpraševanje
- ruski vizum: 85 € (ruski vizum morajo obvezno pridobiti pred potovanjem vsi potniki, ki želijo v lastni
režiji izstopiti iz ladje v času postanka v St. Peterburgu)

- Paketi pijač: paket vode (13 l) 36 €, paket brezalkoholnih pijač »Boys&girls card short« (20
pijač) 65 €, paket brezalkoholnih pijač »Boys&girls card« (40 pijač) 110 €, paket vina »classic
selection short« (6 boteljk vina + 7 steklenic vode) 125 €
- All inclusive paketi pijač*: Pranzo&Cena 119€ po osebi: vključuje neomejeno vino, pivo in
brezalkoholne pijače na kozarec v času kosila in večerje postreženo v restavraciji (Doplačilo
Pranzo&Cena za otroke 4-17 let je 56 €) Brindiamo Paket 185,5€ po osebi: vključuje izbor
alkoholnih in brezalkoholnih pijač hišnih znamk na kozarec (voda, sokovi, vino, pivo), razen
koktajlov, pijač iz mini bara, vode v kabini in premium znamk pijač. Piu Gusto paket 206,50€ po
osebi: vključuje dodatno še 34 koktajlov in mešanih pijač. Intenditore paket 322 € po osebi:
vključuje vse pijače do 9€, tudi premium pijače ter mini bar in vodo v kabini. Za otroke od 4. 17. leta je doplačilo za brezalkoholni paket pijač 116€ po osebi, paket pa vključuje
brezalkoholne pijače na kozarec.
*pakete morajo naročiti za vse osebe, ki potujejo skupaj v kabini in željo sedeti skupaj pri večerji.

t: 05 82 80 007, 008

INFORMACIJE IN REZERVACIJE: PALMA KRIŽARJENJA
e: krizarjenja@palma.si

www.palma.si/krizarjenja

Za odlične ideje potrebujete pravega mentorja, pravo družbo in primerno okolje. Vse to in še več
boste doživeli na marketinškem križarjenju. Pomembno je tudi to, da boste prejeli račun za
marketinški seminar na morju, ki ga lahko plačate iz svojega podjetja.
Pravi
razlog,
zakaj
se
nam
morate
pridružiti?
Predstavljate si teden razmišljanja o svojem poslu, debatiranja, druženja s podjetniki ob vseh
obrokih. Že samo razgovori z drugimi udeleženci vam lahko prinesejo poslovne ideje in kotakte,
vredne več deset ali sto tisoč evrov.
Poleg neformalnega networkinga smo za vas pripravili ekskluzivna predavanja in delavnice pod
vodstvom mag. Aleša Lisca. Ampak tokrat boste dobili veliko več kot na običajnih Aleševih
delavnicah in seminarjih. Aleš vam z ladje ne bo mogel pobegniti, vedno ga boste lahko pocukali za
rokav in ga kaj vprašali.

Glavna razlika med marketinškim križarjenjem in drugimi križarjenji?
– Ljudje, podjetniki, s katerimi se boste družili teden dni. Gre za izbrano družbo, za ljudi, ki
razmišljajo podobno kot vi, saj so tudi sami uspešni podjetniki. Vse nas druži podjetniški duh in
neustavljiva motivacija po uspehu.
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