BONUSOVI IZLETI
JESEN - ZIMA
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02/ 229-75-30

info@bonus.si

Slovenska Istra, Primorska, Kras
Zgodba o Istrijanih, o morju, istrskem vinu in pršutu, o krasu in o najlepšem mestu na “Obali” ...
Piran

Izola

Portorož

Program izleta: 2. - 4. oktober

Petek: Odhod iz Maribora ob 8. uri zjutraj in vožnja v smeri Celja in
Ljubljane (možen vstop), do Hrastovlja. V staro mediteransko vas v
srednjeveškem slogu bomo prispeli v dopoldanskih urah. Ogledali
si bomo triladijsko cerkev Sv. Trojice, kjer že pet stoletij potekajo
bogoslužja in je najbolj znana po freski Mrtvaški ples. Pravzaprav
ne gre za ples, pač pa za sprevod enajstih parov, ki jih sestavlja po
en predstavnik človeštva. Po ogledu se bomo sprehodili do domače
gostilne in uživali v domačem istrskem kosilu. Spočiti in zadovoljni
bomo pot nadaljevali po Primorski. V popoldanskih urah bomo
prispeli v Izolo in se namestili v sobe Hotelskega naselja San
Simon. Prosti čas za sproščanje v notranjem bazenu ali za sprehod
do Izole. Izola očara z beneško očarljivostjo, ozkimi uličicami,
obenem pa ima pristen stik z naravo na Strunjanskem klifu. Večerja
v hotelu. Nočitev.
Sobota: Po zajtrku organiziran izlet (doplačilo) v Štanjel. Ta
srednjeveška vasica je biser kraške arhitekture in kulture in eno
najstarejših naselij na Krasu. Na griču Turn se slikovito razprostira
terasasto grajena vas, ki privablja pogled s svojimi znamenitimi
stavbami. Grajski kompleks, obrambni stolpi, cerkev Sv. Danijela
z limonastim zvonikom, v gručo stisnjene hiše in Ferrarijev vrt
so najbolj prepoznavna stavbna dediščina starega naselja, ki že
tisočletja spreminja svojo podobo in hkrati ohranja resnično dušo
Krasa. Nekaj prostega časa, nato nadaljevanje vožnje poti po krasu,
kjer nas bo pot vodila mimo najlepših vinorodnih območij kot so
Dutovlje in Tomaj. Peljali se bomo mimo Sežane in Lipice vse do
vasi Lokev. Tu si bomo privoščili domače kosilo z dobrotami tega
kraja, poudarek pa bo na kraškem pršutu. Ob tem je naravnost
nemogoče, da ne bi poskusili še kozarček domačega terana. V
kolikor nam bo čas dopuščal, si bomo na poti nazaj vzeli čas še za
kavico v Kopru. Povratek v hotel in prosto do večerje. Po večerji
bo z avtobusom možen odhod do Portoroža za večerni sprehod po
najlepši promenadi na Primorskem. Nočitev.
Nedelja: Po zajtrku vožnja do Pirana ter sprehod do centra mesta.
Prosti čas za samostojno raziskovanje in odkrivanje zakladov
mesta. Svetovljansko obmorsko mesto velja za eno najpristnejših in
najbolj fotogeničnih mest ob Jadranu. Ob dogovorjenem času sledi
vožnja proti Celju in Mariboru. Povratek v Maribor v večernih urah.

Cena: 169 € - po osebi v 1/2 sobi

Cena se zviša za 10 € pri udeležbi manj od 24 oseb (min. število potnikov za izvedbo 20).

Panoramski pogled s Socerba

Štanjel

Cena vključuje:

- avtobusni prevoz po programu;
- 2 polpenziona v HN San Simon 3* v Izoli;
- možnost kopanja v notranjem bazenu;
- istrsko kosilo v Hrastovlju;
- vstopnina in ogled cerkvice v Hrastovlju;
- ogled Pirana, Portoroža;
- »bonusov servis« na avtobusu;
- spremstvo in organizacijo potovanja.

Možna doplačila: enoposteljna soba 38 €.
Izlet po krasu, ogled Štanjela, degustacijo pršuta ob kosilu 25 €.

Grad, Socerb

Hrastovlje

Turistični bon = 62 €

Izkoristite turistični bon za plačilo bivanja v hotelu.

Vrednotnice

Izkoristite vrednotnice iz naših preteklih izletov.

Bonusovi klubski izleti

TURISTIČNA AGENCIJA

BISERI SLOVENIJE
Najlepše na Gorenjskem

Bled - Kranjska Gora - Planica - Vršič - dolina Soče - Bovec - Kobarid - Tolmin - Idrija

Vrednotnice

Turistični bon - 100 €
Kranjska Gora

Bled

Pod vršaci Julijcev bomo obiskali gorenjske bisere Bled, Planico in Kranjsko Goro, podoživeli mladost na poti čez Vršič,
se zazrli v oči Ajdovske deklice in se spomnili zgodbe o Zlatorogu. Smaragdna Soča nas bo očarala in spremljala skozi
Trento. V Kobaridu se nas bo dotaknila krvava zgodba 1. svetovne vojne, za konec potepanja pa bomo spoznali Idrijo in
se podali v njeno skrivnostno podzemlje. Temu bomo seveda dodali dobro voljo, užitke ob občudovanju naravnih lepot
Gorenjske pa začinili z Bonusovo izkušnjo in kraje, ki smo jih morda že videli, podoživeli na nov, še lepši način.
Letalnica Planica

Ruska kapelica

Dom na Vršiču

Kranjska Gora

Dolina Trente

Blejsko jezero

Program izleta: 9. - 11. oktober
Petek: Odhod iz Maribora v zgodnjih jutranjih urah, vožnja v smeri Celja (možen odhod), Ljubljane in naprej do Bleda, kamor
bomo prispeli v dopoldanskih urah. Bled je slovenski turistični biser in eno najlepših alpskih letovišč. Lepota gora odseva v
jezerski gladini, sonce, mir in svežina vzbujajo prijetne občutke obiskovalcev v vsakem letnem času. Po prihodu na Bled se
bomo sprehodili ob jezeru in občudovali otoček sredi jezera ter mogočno skalo z gradom, ki se dviga nad jezerom. Na Bledu
se bomo zadržali dovolj dolgo, da se bo možno popeljati s pletno do otočka ali pa obiskati grad nad jezerom. Od tam se odpira
razgled na jezero, bližnjo planoto Jelovico in višje vrhove Julijcev. Sledilo bo nekaj prostega časa za kosilo. Popoldne vožnja v
smeri Jesenic pod planino Mežakljo, mimo Mojstrane, kjer Jakob Aljaž še vedno pogleduje proti Triglavu. Peljali se bomo vse
do doline Planice. Planiške skakalnice in največja letalnica na svetu se bodo v vsej svoji veličini razprli pred nami. Obiskali
bomo Nordijski center Planica, razgledno ploščad, vodnik nam bo razložil vse o zgodovini Planice in se s sedežnico popeljali
na vrh (doplačilo). Pozno popoldne bomo prispeli v Kranjsko goro in se namestili v hotel 4*. Po večerji prost čas, ki ga lahko
izkoristimo za sprehod po Kranjski gori, ki je prava idilična gorska vasica pod Vitrancem. Nočitev v hotelu.
Sobota: Po zajtrku vožnja čez prelaz Vršič, ki je najvišji slovenski cestni prelaz (1611 m) in povezuje savsko in soško dolino.
Cesto so gradili ruski ujetniki v 1. sv. vojni. V spomin na njih se ob cesti na Vršič na višini 1200 metrov nahaja Ruska kapelica.
Ob vožnji na prelaz bomo občudovali najvišje vrhove Julijcev Razor, Mangrt, Škrlatico, Triglav. Postanek na vrhu ob Tičarjevem
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domu (1620 m). Sprehod (za tiste, ki zmorejo) do razgledne točke, od koder je vidna Ajdovska deklica v steni Prisanka. Vožnja
v dolino po preostalih ovinkih (skupno 50) s pogledom na prelepo okolico, od koder nam pomaha sam Julius Kugy. Vožnja do
trdnjave Kluže, ki je predstavljala pomembno zaporo na dostopu v Bovško kotlino. Izjemna je že njena lokacija nad sotesko
reke Koritnice. Povratek do Bovca in kosilo. Nadaljevanje poti po Trenti, ob opazovanju smaragdne barve Soče in njenih korit
do Kobarida, kjer si bomo ogledali muzej 1. sv. vojne, ki prikazuje zgodovino največjega vojaškega spopada na slovenskih
tleh. Če bo čas dopuščal, si bomo ogledali še muzej na prostem Kolovrat. Polni novih vtisov se bomo odpravili do hotela v
Tolminu, kjer se bomo namestili. Večerja in nočitev.
Nedelja: Po zajtrku vožnja v smeri Idrije. Mesto si bomo ogledali z lokalnim vodnikom ter obiskali nekoč drugi največji rudnik
živega srebra na svetu. Skrivnostno podzemlje si bomo ogledali v Antonijevem rovu, kjer morda srečamo jamskega škrata
Perkmandlca! Spoznali bomo težko delo rudarjev, dragoceno cinabaritno rudo, kapljice živega srebra in si ogledali edinstveno
podzemno kapelo Sv. Trojice. Po ogledih sledi domače kosilo v znani gostilni v Idriji. Popoldan vožnja proti Mariboru in
povratek v poznih večernih urah.

Slap Boka

dolina Soče

Trdnjava Kluže

Bovec

Kobarid

Cena: 239 € po osebi v dvoposteljni sobi
Cena vključuje:

- prevoz z avtobusom, cestnine, parkirnine,
- 1 x polpenzion v Kranjski Gori, hotel 4*,
- 1 x polpenzion v hotelu 3* v Tolminu,
- kosilo v Bovcu,
- vstopnino v Nordijski center Planica,
- vstopnino v muzej 1. svetovne vojne v Kobaridu,
- ogled Kolovata - muzeja na prostem (v kolikor bo čas dopuščal),
- ogled Idrije z lokalnim vodnikom,
- kosilo v Idriji,
- »bonusov servis« na avtobusu (hrana, pijača),
- spremstvo in organizacija potovanja.

Doplačila: enoposteljna soba 30 €,

Blejski grad 13 €, rudnik v Idriji 13 €, sedežnica v Planici (ob rezervaciji) 4 €.

Cena se zviša za 10 € pri udeležbi manj od 24 oseb (min. število potnikov za izvedbo 20).

Idrijska čipka

Turistični bon - 100 €

Izkoristite turistični bon za plačilo bivanja v hotelu.

Rudnik

Idrija

Vrednotnice

Izkoristite vrednotnice iz naših preteklih izletov.

Minimalno število potnikov za izvedbo programa je 20 oseb. Splošni pogoji so sestavni del programa in so na voljo na našem prodajnem mestu.

Ne sanjajmo doživetij, živimo jih!

TURISTIČNA

AGEN-

TRG BORISA KIDRIČA 2, 2000 MARIBOR
Tel. 02/229 75 30, e-mail: info@bonus.si
GLAVNI TRG 11, 3000 CELJE
Tel. 03/428 22 60, e-mail: celje@bonus.si

Pozitivni vikend na Krku

V zadnjih 25 letih še nikoli nismo bili tako dolgo ločeni. Čas je, da ponovno
sanjamo, doživimo, obiščemo, okusimo, se družimo, potujemo … Obiščimo
Krk in skupaj ujemimo zadnje sončne žarke - za vas smo pripravili krajši izlet
na morje z avtobusnim prevozom po izjemno ugodni ceni. Pridružite se nam!

Termin: 9. - 11. oktober
Petek, 9.10.: Odhod iz Maribora ob 8. uri zjutraj.
Vožnja v smeri Celja, Ljubljane (možen vstop),
mimo Rijeke do otoka Krka. Do hotela bomo
prispeli v zgodnjih popoldanskih urah in se
namestili v sobe. Prosto popoldne za samostojno
raziskovanje središča mesta. Krk, mesto kulture in
zgodovine je bilo utemeljeno pred več kot 3000
leti. Mesto čuva tradicijo knezov Frankopanov, saj
je bilo dolga stoletja njihovo strateško mesto. Ko
stopimo skozi mestna vrata najdemo izza obzidja
številne palače, stolpe, prelepo mestno hišo, trg
Kamplin, Venerin hram, katedralo, številne cerkve.
Ob sprehodih po rivi, druženju in sprostitvi se
bomo napolnili s pozitivno energijo. Večerja v
hotelu. Nočitev.
Sobota, 10.10.: Po zajtrku bo ob doplačilu
organiziran zanimiv izlet presenečenja s kosilom.
Poudarek bo na odlični domači kulinariki in dobrih
vinih. Prijetno utrujeni se bomo pozno popoldne
vrnili v hotel. Večerja, nočitev.
Nedelja, 11.10.: Po zajtrku prosti čas za doživetje
nedeljskega utripa starega Krka. Ob dogovorjenem
času sledi vožnja proti Mariboru. Postanek za
kosilo. V Maribor bomo prispeli v zgodnjih
večernih urah.

Cena:

99 € po osebi v 1/2 sobi

Cena velja ob udeležbi min. 40 oseb na avtobusu (pri udeležbi
30 do 40 oseb se cena zviša za 10 €, za manj kot 30 oseb za 20
€; min. 25 oseb za izvedbo programa).
Cena vključuje:

- avtobusni prevoz po programu,
- 2 polpenziona v Hotelu Dražica 3* v Krku,
- brezplačna pijačo ob večerji,
- »bonusov servis« na avtobusu,
- spremstvo in organizacijo potovanja.

Možna doplačila:
- enoposteljna soba 20 €.
- Izlet po otoku s kosilom ali izlet na otok Cres.
- kosilo na poti nazaj 15 - 17 €.
Vrbnik

Impresije
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TURISTIČNA AGENCIJA

Gurmansko potepanje po
Beli krajini

Ob vznožju kočevskih gozdov in Gorjancev, v objemu reke Kolpe se razprostira Bela krajina. Ta kraška
pokrajina z globokimi vrtačami, belimi brezami in belo narodno nošo, ki je njen razpoznavni znak,
popotnika prijazno pozdravi in pogosti z dobrotami iz domače kuhinje in kozarčkom rujnega vina.
OŠ Brihtna glava

Barve Bele krajine

Program izleta:
Odhod iz Maribora ob 7. uri. Vožnja mimo Celja, Krškega proti Beli krajini. Najprej se
bomo ustavili ob izviru reke Krupe, najbolj vodnatega izvira v Beli krajini. Jesenske
barve bodo dodale še dodaten čar že tako čudovitemu naravnemu okolju. Sledi
vožnja proti vasici Rosalnice v bližini Metlike, kjer se bomo ustavili pri Hiši dobrega
kruha – Domače dobrote Mojca. Prijazni gostitelji nas bodo pozdravili z belokranjsko
pogačo, nato pa za nas pripravili odlično toplo malico. Slikovito nam bodo prikazali
njihove dejavnosti, med drugim peko tradicionalne belokranjske pogače.
Pot bomo nadaljevali do enega od lokalnih vinotočev, kjer nam bodo predstavili
svojo klet, način dela ter za nas pripravili degustacijo vin. Dobro razpoloženi se
bomo nato odpravili do vasi Radovica, kjer nas čaka prav posebno doživetje. Za eno
šolsko uro se bomo v OŠ Brihtna glava namreč vrnili v času več kot 60 let nazaj. Pod
nadzorom stroge tovarišice bomo namreč sodelovali pri šaljivi šolski uri in spoznavali
Belo krajino. Tisti pridni bodo seveda za svoj trud prejeli pravo spričevalo, za poredne
pa imajo na zalogi tudi tiste prave vzgojne prijeme, kot se jih spomnimo iz mladosti.
Po napornem šolanju si velja oddahniti, zato se bomo odpeljali do znane
belokranjske gostilne, kjer si bomo privoščili odlično kosilo. Nekaj časa za prijetno
druženje, nato pa se bomo polni novih doživetij odpravili proti Mariboru, kamor
prispemo v večernih urah.

Termin izleta:
Cena:

17.10.2020

59 €

Cena se zviša za 10 € pri udeležbi manj od 40 oseb , za 20 € za manj kot 30.

Cena vključuje:
- avtobusni prevoz,
- vodstvo lokalnega vodnika,
- pokušino belokranjske pogače, domačo malico in jabolčni zavitek,
- ogled izvira reke Krupe,
- degustacijo vin v znani vinski kleti,
- zabavno učno uro v »Osnovni šoli Brihtna glava«,
- pozno kosilo na domačiji,
- »bonusov servis« na avtobusu (pijača),
- spremstvo in organizacijo izleta.

Kosilo na domačiji

Prva čitalnica

Izvir Krupe
Tiskarna

Hiša dobrega kruha
Minimalno število potnikov za izvedbo programa je 25 oseb. Splošni pogoji so sestavni del programa in so na voljo na našem prodajnem mestu.

BONUSOVO SILVESTROVANJE 2021

Biograd, hotel Kornati 4* BONUS KLUB 30.12.2020 - 2.1.2021

Leto 2021 nam je prineslo res pestro paleto preizkušenj, omejitev, izzivov, prav zato pa je še toliko pomembneje, da ga zaključimo v pozitivnem duhu. Vabimo vas na silvestrovanje v Biograd, kjer bomo preživeli nekaj dni
v dobri družbi, ob glasbi, odlični hrani in pijači. Poskrbeli bomo tudi za nepozabna doživetja na krajših izletih,
se skupaj poveselili in nazdravili novemu 2021, za katerega smo prepričani, da bo spet “normalno”. Vabljeni!

Program silvestrovanja:

Hotelsko naselje Ilirija ****

Sreda, 30.12.: Odhod ob 8. uri izpred avtobusne postaje v Mlinski ulici v Mariboru.
Vožnja mimo Zagreba, Karlovca, v smeri proti morju. Popoldanski prihod v
Biograd, nastanitev v udobnih sobah hotela s 4*. Sledi prosti čas za druženje,
sprehod po mestu, kopanje v notranjem bazenu ali sprostitev v wellness centru.
Pozno popoldne lahko uživate v »čokoladni pravljici« ob vroči čokoladi, čokoladni
fontani s sadjem in čokoladni torti, ki bo na voljo v hotelu. Po večerji glasba v
hotelu ter skupno druženje ob kozarcu penine, obdaritev z Bonusovim novoletnim
darilcem.
Četrtek, 31.12.: Po zajtrku se bomo odpravili na krajši izlet do Šibenika (doplačilo).
Peljali se bomo mimo Vranskega jezera, Vodic do mosta čez Krko. Krajši postanek
ob lepem pogledu iz šibeniške trdnjave Sv. Mihovila na šibenski zaliv in staro
mestno jedro, ki je obkroženo s štirimi trdnjavami. Za obzidjem nas pričakajo
šarmantne kamnite ulice in številne cerkve. Sprehodili se bomo mimo samostana
Sv. Lovra do renesančno gotske lepotice katedrale Sv. Jakova, ki je pod zaščito
UNESCA. Ponaša se z 32 m kupolo in prekrasnim pročeljem ter velja za največjo
cerkev na svetu narejeno v celoti iz kamna. Prost čas za prednovoletno pohajkanje
po strarem mestnem jedru. Odhod avtobusa do prijetne gostilne, kjer bomo imeli
degustacijo dalmatinskega pršuta, sira, domačega vina. Popoldan se bomo vrnili v
hotel, prosti čas do večerje. Zvečer prijetno druženje, ki se bo pričelo s koktajli in
nadaljevalo z bogato na bifeju postreženo silvestrsko večerjo ob živi glasbi. Skupaj
bomo zaplesali v novo leto 2021.

Hotel Kornati 4*, s svojo zasnovo in vzdušjem spominja na najlepši
hrvaški nacionalni park Kornati. Nahaja se ob obali in marini, v bližini
centra, starega kraljevskega mesta Biograda, obkrožen s prelepo
naravo, morjem in borovci. S svojimi dodatnimi vsebinami dopolnjuje
prijetno bivanje v hotelu. Gosti lahko uporabljajo wellness in notranji
bazen v hotelu Ilirija. Brezplačni wi-fi dostop do interneta. Sobe so
prijetno opremljene, ogrevane, imajo kopalnico s prho in wc, TV in sef.
Sobe obrnjene na morsko stran so z balkonom.

Petek, 1.1.: Dan bomo pričeli s poznim zajtrkom in novoletnim brunchem, ki nam
bo povrnil energijo s svežimi sadnimi sokovi. Sledil bo krajši izlet presenečenja v
neznano, odvisno od vremena (doplačilo). Ob 14. uri nadaljujemo s panoramsko
vožnja »Zibelka Dalmacije« po Pašmanskem kanalu z ladjo Nada. Vrnitev v hotel.
Ob 17. uri bo na voljo »English tea« - razvajanje ob izbiri suhega peciva in raznih
vrst čaja. Zvečer večerja in živa glasba za ples.
Sobota, 2.1.: Zajtrk, odhod proti domu. Postanek za kosilo ter vožnja s postanki
mimo Zagreba do Maribora, povratek v večernih urah.

Cena: 269 €

po osebi v dvoposteljni sobi

Cena velja ob udeležbi min. 40 oseb na avtobusu; ob manjši udeležbi min. 30 oseb
se cena zviša za 20 €, za manj od 30 oseb za 30 €).

Cena za otroka do 15 let na pomožnem ležišču 60 €

Cena vključuje:

- 3 x polpenzion v dvoposteljni sobi (hotel 4*),
- panoramski izlet z ladjo, čokoladna pravljica, “english tea” party,
- silvestrovanje z bogato silvestrsko večerjo,
- živo glasbo ob večerji vse dni bivanja,
- avtobusni prevoz Maribor – Biograd – Maribor,
- Bonusov servis na avtobusu,
- kozarec penine in spominsko darilce,
- spremstvo in organizacijo potovanja.

Bonusov večer

Možna doplačila ob rezervaciji:

- enoposteljna soba: 80 €, soba, balkon/ morje 12 €

Doplačila na mestu samem:
- izlet v Šibenik, degustacija pršuta, sira, vina, 17 € (31.12.);
- izlet v neznano 5 €
- kosilo na poti nazaj 15 - 17 €

Izlet v Šibenik

Tradicionalne dobrote

Minimalno število potnikov za izvedbo programa je 24 oseb. Splošni pogoji so sestavni del programa in so na voljo na našem prodajnem mestu.

