
 
 
 
RIMINI in SAN MARINO 
Sejem SIGEP 
 
Trajanje : 3 dni 
Odhod : 20. januar, 
2020 
Prevoz : avtobus  
 
 
Program potovanja: 
 

1. dan – 20.01. – ponedeljek (Ljubljana – Bologna – Forli) 
 
 
Zbor potnikov in odhod s turističnim avtobusom ob 06.00 
uri z dogovorjenega mesta v Ljubljani ali bližnji okolici. 
Vožnja mimo Fernetičev in Trsta ter mimo Benetk in 
Padove v Bologno, kamor bomo prispeli ob 11.00 uri. 
Ogled najpomembnejših mestnih znamenitosti: Neptunov 
vodnjak, mestna hiša, katedrala Sv. Petronija, glavni trg 
ter dva srednjeveška stolpa Garisenda in Asinelli. Po 
ogledu kratka vožnja v največji Eataly na svetu – FICO, ki 
se razprostira na 2 ha površine. Prosto za obisk tega 
kompleksa, kjer je na ogled množica lokalov, trgovin, 
restavracij, poučnih kmetij. Pozno popoldan enourna 
vožnja v vinske gorice v okolici Forlija in namestitev v 
podeželskem dvorcu. Poleg dvorca je tudi vinska klet, ki si 
jo bomo ogledali v spremstvu enologa, ter seveda 
pokušina nekaterih njihovih vin, osnova katerih trta 
sangiovese, ki izvira iz tega dela Italije.  Večerja v dvorcu 
in prosto. Nočitev. 
 
 

 
Bologna 
 

 
Eataly Bologna 
 

 
2. dan – 21.01. – torek (Forli – Rimini – Forli) 

 
Zajtrk v dvorcu in prevoz do sejmišča za ogled sejma 
SIGEP. Mednarodni sejem gelata, slaščic, pekarstva in 
kave za vse profesionalne udeležence. Izredna razstava, 
ki prikaže trende in inovacije 4 sektorjev: surovine, 
sestavine, naprave in pripomočki, oprema ter storitve. Je 
show, ki nagrajuje odličnost po vsem svetu, predstavlja 
nove oblike, razvija mednarodno povezovanje in pomaga 
k rasti poslovanja.Popoldan po dogovoru z vodnikom 
povratek v hotel ali po želji ogled nekaterih mestnih 
znamenitosti Riminija in povratek v podeželski 
dvorec.Večerja v dvorcu in nočitev. 

  
Borgo Conde 
 
 
 
 



  
3. dan – 22.01. – (San Marino –  Ljubljana) 

 
Zajtrk v dvorcu in odhod v žepno državico San Marino, 
kjer je 800 m nad morjem istoimensko glavno mesto te 
najmanjše in najstarejše republike na svetu. Ogled mesta 
: vrata Sv. Frančiška, trg Svobode, cerkev Sv. Marina, 
vladna palača, mestno obzidje s trdnjavami. Prosto za 
nakupe. V opoldanskih urah povratek proti domu in v 
okolici Castel San Pietro kosilo na enem od kmečkih 
turizmov z vinsko kletjo. V popoldanskih urah 
nadaljevanje poti mimo Bologne in Padove proti domu. 
Predviden prihod domov ob približno 22.00 uri. 

 

 
San Marino 
 
 

 
Cena:   282 ,00 € (pri udeležbi 40 oseb) 
             317,00 € (pri udeležbi 30 oseb)  
             361,00 € (pri udeležbi 20 oseb) 
 
V ceno je všteto: prevoz z modernim turističnim avtobusom na relacijah kot navedeno v 
programu, vse pristojbine za ceste in parkirnine, vsi ogledi po programu brez vstopnin, 
namestitev z zajtrkom in večerjo v dvoposteljnih sobah v dvorcu 4*, kosilo z vini tretji dan , 
vstopnica za sejem SIGEP, vodenje, organizacija in izvedba potovanja. 
 
Doplačila: 

- enoposteljna soba: 100,00 € 
- zdravstveno zavarovanje Coris : 4,00 € 
- riziko odpovedi potovanja : 18,00 € 

 
Odgovorni organizator: 
TENTOURS, Ljubljanska 85, Domžale, tel : 01 7 240 220 
www.tentours.si 
Odgovorna oseba: Janez Benda : janez.benda@tentours.si 
 
 
 
 
Domžale, december 2019 
 
 
 
 
 
 

 


