
 
 
 
 

Vpisovanje in pogoji za potovanja 

Vpisovanje: od 12. do 20. decembra pri Potovalni agenciji Aurora (ul. Milano 20, tel. 040 631300 ) ali po 
elektronski pošti, na naslov izleti.primorski@auroraviaggi.com in v uradu Krožka Krut (ul. Cicerone 8, tel. 040 
360072 ) ali po elektronski pošti na naslov krut@krut.online 
Ob vpisu je treba, poleg akontacije, izročiti točne osebne podatke (ime in priimek, datum in kraj rojstva, 
naslov, davčno številko in kontakt) oz. osebno izkaznico ali potni list v originalu ali fotokopijo. 
Programi in datumi: programi in datumi potovanj so podvrženi spremembam zaradi menjave voznih redov ali 
drugih okoliščin, do katerih bi lahko prišlo do datuma posameznih odhodov. 
Pri ceni potovanj bi lahko prišlo do sprememb v primeru poviška cene naftnih derivatov, letalskega prevoza ali 
letaliških in drugih taks. Zakon določa, da lahko potnik v primeru, da se cena potovanja poveča za več kot 8 
odstotkov, potovanje odpove brez odpovednih stroškov. Morebitno spremembo cene mora organizator 
potovanja sporočiti udeležencem za potovanje v Mehiko najkasneje 20 dni pred začetkom potovanja, za 
potovanji v Berlin, Kampanijo in za križarjenje MSC pa najkasneje 7 dni pred začetkom potovanja.  
Objavljene cene veljajo za člane Zadruge Primorski dnevnik in naročnike Primorskega dnevnika. Za vse ostale 
prijavljene je cena potovanja višja za 30 evrov. 

Dokumenti in zavarovanja: 
Za potovanje v Mehiko je potreben potni list veljaven še 6 mesecev po zaključku potovanja. 
Za potovanje v Berlin, Kampanijo in za križarjenje pa je dovolj veljavna osebna iskaznica. 
Zdravstveno zavarovanje za nezgode med potovanjem je vključeno v ceni potovanja. Podrobnosti o pravilih in 
pogojih vstopa v posamezno državo si lahko ogledate na spletni strani: https://www.viaggiaresicuri.it/home 

Za vsa potovanja je v ceni vključeno zavarovanje proti odpovedi. V primeru odpovedi bo zavarovalnica preučila 
vaš primer in na podlagi priložene dokumentacije ugotovila, ali je odpoved utemeljena oziroma, če je v skladu 
s pogoji, ki so navedeni v zavarovalni pogodbi, ki jo boste dobili ob vpisu na potovanje. 

Odpovedni roki za odpoved so naslednji: 
Kampanija: penale za odpoved do 30 dni (upoštevajo se samo delavniki, izključene so sobote, nedelje in 
prazniki ter dan sporočila in dan odhoda) pred začetkom potovanja znaša 10%, od 29 do 21 dni 25%, od 20 
do 10 dni 50%, od 9 do 4 dni 75% na celotno ceno potovanja. Tri (ali manj) delovne dni pred začetkom 
potovanja tega ni več mogoče odpovedati in prijavljenec v primeru odpovedi izgubi celotni znesek. 
Berlin in Mehika: penale za odpoved do 30 dni (upoštevajo se samo delavniki, izključene so sobote, nedelje in 
prazniki ter dan sporočila in dan odhoda) pred začetkom potovanja znaša 20%, od 29 do 21 dni 40%, od 20 
do 10 dni 60%, od 9 do 4 dni 80% na celotno ceno potovanja. Tri (ali manj) delovne dni pred začetkom 
potovanja tega ni več mogoče odpovedati in prijavljenec v primeru odpovedi izgubi celotni znesek. 
Križarjenje: penale za odpoved do 46 dni (upoštevajo se samo delavniki, izključene so sobote, nedelje in 
prazniki ter dan sporočila in dan odhoda) pred začetkom potovanja znaša 45,00 €, od 45 do 31 dni 20%, od 
30 do 16 dni 50% na celotno ceno potovanja. Petnajst (ali manj) dni pred začetkom potovanja tega ni več 
mogoče odpovedati in prijavljenec v primeru odpovedi izgubi celotni znesek. 

Akontacije, ki jih je treba vplačati ob vpisu, so naslednje: 
MEHIKA 1000,00 evrov 
BERLIN 350,00 evrov 
KAMPANIJA 350,00 evrov 
KRIŽARJENJE 250,00 evrov 

Zneske boste lahko poravnali s čekom, s kartico Pagobankomat ali z bančnim nakazilom (podatke vam bomo 
posredovali ob vpisu). 

Tehnični organizator potovanj je agencija AURORA VIAGGI s.r.l., Trst; Licenca Dežele Furlanije-Julijske krajine 
št. 0120/TUR/99; vpis REA Trst št. 113456/11401/98; obvezno zavarovanje pri EUROPASSISTANCE št. 4601412 
z dne 27.01.22 Jamstveni sklad FONDO VACANZE FELICI Scarl, št. 2319 
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