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Sekcija frizerjev pri OZS in Sekcija frizerjev pri OOZ Murska Sobota vas vabita, da izkoristite enkratno priložnost in 
skupaj s kolegi iz OZS obiščite letos  

največji sejem frizerstva in kozmetike 

COSMOPROF BOLOGNA 2023 

19.–20. 3. 2023 

 

TERMIN ORGANIZIRANEGA OGLEDA 

Datum odhoda:   19. 3. 2023 - nedelja 

Čas potovanja:    2 dni / 1 noč 

Rok za prijavo:    do 14. februarja 2023 (zaradi rezervacije in plačila hotela) 
Prijava:    Prijavnica v prilogi 

Minimalno število potnikov:  35 

 

PROGRAM POTOVANJA: 

19. 3. (nedelja)  MURSKA SOBOTA–BOLOGNA (COSMOPROF) 

Zbor pred OOZ Murska Sobota ob 2.00. Odhod proti Italiji. Možen vstop dodanih potnikov v Mariboru, Celju in 

Ljubljani (obvezno označite na prijavnici v prilogi). Vožnja po avtocesti mimo Postojne, čez Fernetiče in mimo 
Benetk in Padove do Bologne, kjer obiščemo največji sejem kozmetike na svetu, COSMOPROF. Stotine 

razstavljavcev iz celega sveta se zbere na tem večdnevnem dogodku in predstavijo novosti na vseh področjih. Ne 
manjka niti predstavitev v živo in brezplačnih vzorcev. Okoli 17h zapustimo sejem, nadaljujemo proti hotelu in se 
nastanimo. Večerja in prenočevanje. 

20. 3. (ponedeljek) PADOVA–NOVENTA–MURSKA SOBOTA 

Po zgodnjem zajtrku se z avtobusom odpravimo iz hotela. Prevoz do Padove. Sprehodimo se po tem italijanskem 

mestu in spoznamo njegove značilne znamenitosti v centru od bazilike Antona Padovanskega do univerze, stare 

tržnice (zunanji ogledi) … 

Nadaljujemo kratek odsek poti proti kraju Noventa, kjer dodamo postanek v tamkajšnjem Outletu. Slednji je 
zgrajen kot majhno mesto, kjer so namesto stavb trgovine. Obisk trgovin prestižnih znamk ali čas za kosilo. 
Nadaljevanje vožnje proti Sloveniji in izstopi potnikov na istih lokacijah, kot so vstopali. Prihod v Mursko Soboto v 
poznih večernih urah. 
*Zaradi prilagajanja ogledom in nepredvidenim okoliščinam si pridružujemo pravico, do delno spremenjenega, 

vendar vsebinsko podobnega programa. 

Cena: 

35 oseb:  167 EUR (cena za člane Sekcije frizerjev pri OZS je 130 EUR) na osebo in vključuje DDV 

40 oseb:  155 EUR (cena za člane Sekcije frizerjev pri OZS je 120 EUR) na osebo 

45 oseb:  143 EUR (cena za člane Sekcije frizerjev pri OZS je 110 EUR) na osebo 
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Sekcija frizerjev pri OZS sofinancira del stroškov prevoza članom sekcije in njihovim zaposlenim, ki imajo 
poravnane obveznosti do OZS in OOZ, zato je cena za njih ugodnejša. 

PRIJAVA: Prosimo vas, da izpolnjeno prijavnico v prilogi pošljete do 14.2.2023 na naslov agencije  

info@abctour.si, do zapolnitve prostih mest. Glede na število prijav vam bo agencija poslala podatke za plačilo 

ter naknadno po plačilu tudi račun.  
POMEMBNO!! Po 14. februarju ni možna odjava brez stroškov, možne pa bodo menjave imen. Stroški odpovedi 

potovanja po potrjeni prijavi znašajo 80€ z DDV. 

 

CENA VKLJUČUJE: 

• Prevoz z udobnim turističnim avtobusom na navedeni relaciji;  
• Dnevnice voznikov, parkirnine, cestnine;  

• 1 x nočitev z zajtrkom v hotelu 3* v dvoposteljnih sobah (na željo večposteljnih) sobah 

• večerjo v hotelu, 

• sendvič za na pot, 
• turističnega vodnika licenciranega pri GZS, 

• organizacijo potovanja in DDV.  

  

DOPLAČILA: 
• Enoposteljna soba: 45 EUR na osebo/noč - ob kotizaciji; 

• Vstopnica za sejem 40 EUR v predprodaji do konca februarja. http://www.cosmoprof.com/tickets  

(Sejemska vstopnica ni vključena v ceno, ker sejem zahteva registracijo obiskovalcev. Vstopnice naročite 

sami on line, po prejemu obvestila o zagotovljenem odhodu s strani agencije). 

 

NE POZABITE NA: 

• udobno obutev in oblačila 

• veljavno slovensko osebno izkaznico oziroma veljavni osebni dokument 

 

  

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  

 

 

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 1 431 43 14, GSM: +386 40 334 363, e-naslov: info@abctour.si 

 

Vljudno vabljeni! 

 

 

Smiljan Škarica l.r.  

Predsednik Sekcije frizerjev pri OZS 

 

Vlasta Markoja       

Sekretarka sekcij 
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