
 

 

INFORMACIJE IN PRIJAVE: Turizem Toni,  Naselje heroja Maroka 29, 8290 Sevnica, 

tel. 07 81 62 880, GSM: 031 643 338, e-mail: turizem.prah@siol.net. Splošni pogoji so sestavni del ponudbe. 

 

 

TURIZEM, PREVOZI, ŠOLA VOŽNJE PRAH SEVNICA D.O.O. 
Naselje heroja Maroka 29, 8290 Sevnica 

    Tel.: 07 81 62 880 GSM: 031 643 338 
                           Spletna stran: www.turizemtoni.si       Email: turizem.prah@siol.net 

 
 

DUGI OTOK – Hotel Luka 2* 
  

  Sredi borovcev stoji hotel Luka, ki ponuja sproščeno vzdušje. Zraven hotela je bar s poletno 

teraso, ki leži ob morju. Otok zaznamuje razgibana obala, kjer se čudovite peščene plaže 

izmenjujejo s strmimi klifi. Dugi otok je raj za ljubitelje neokrnjene narave, saj očara z mogočnim 

Narodnim parkom Telašćica s slanim jezerom Mir ter čudovito plažo Sakarun, ki velja za eno 

izmed najlepših peščenih plaž Jadrana s turkizno barvo morja. 
 

   

Sobe: 1/2, klima, sat TV, kopalnica, wifi internet,  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Storitev vključuje:  

- avtobusni prevoz Slovenija – Dugi Otok – Slovenija,  

- trajekt Zadar – Dugi Otok – Zadar, 

- 7x  polni penzion (samopostrežni zajtrk; za kosilo in večerjo 3 meniji na razpolago (predjed; 

ribji, mesni ali vegetarijanski meni; sladica) in samopostrežni solatni bife.   

- osnovno nezgodno zavarovanje, strošek organizacije. 
 
 

 

DATUM ODHODA CENA  

26. 9. – 3. 10. 2021 

 

 299 €/ os. min. 45 oseb prijavljenih 

 315 €/ os. min. 35 oseb prijavljenih 

 
 

Obvezno doplačilo turistične takse 1,40 € na osebo na dan 
na recepciji hotela. 

 

  Možna doplačila:  

- enoposteljna soba 10 € na osebo na dan,  

- možni fakultativni izleti. 

 

  PRIPOROČAMO: Zavarovanje v primeru odpovedi 5% na osebo (krije strošek 

odpovedi v primeru bolezni, odhoda v bolnišnico ali smrti v družini – vrnjeno dobite 

vse razen zneska zavarovanja). 
 

  Doplačila: ogledi in storitve po želji, ki niso vključene v program. 

 

  Opombe: V prodajni sistem je vnesena osnovna cena (cena, ki velja pri najmanj 45 

prijavljenih oseb). V primeru, da bo na koncu prijavljenih manj oseb, bo veljalo obvezno 

doplačilo za manjšo skupino, kot je objavljeno med možnimi doplačili pri programu.  
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