
 

 
d.o.o. Portorož 2022 

 

Z ladjo iz Pirana v  Obala 114 | SI-6320 Portorož 
Tel: 05 6747 160 | rezervacije@benetke.com 

 

Zgoraj navedene cene vključujejo vse luške pristojbine v višini 9 € na osebo na smer. Pridržujemo si pravico do spremembe cen in odpovedi potovanja. 

 

Zaplujte na nepozaben enodnevni ladijski izlet v Benetke s 
katamaranom iz Pirana. Udobno plovbo do najlepšega mesta 
na svetu bomo izkoristili za kratko predstavitev bogate 
zgodovine mesta, prestolnice nekdanje republike Serenissima 
in programa izleta. Po prihodu v pristanišče se lahko peš 
podate na raziskovanje znamenitosti tega enkratnega mesta 
ali se nam pridružite na vodenem ladijskem izletu do 
edinstvenega trga sv. Marka. Po ogledu najpomembnejših 
znamenitosti se lahko v svojem prostem času okrepčate s 
kosilom v restavraciji, svojo boljšo polovico presenetite s plovbo 
z romantično gondolo po skrivnih kanalih ali z vodnimi taxiji po 
najlepši ulici na svetu (Canale Grande). Pridružite se nam! 

 
 

Odhod iz Pirana 08:15 Prihod v Benetke 11:00 

Odhod iz Benetk 17:15 Vrnitev v Piran 20:00 
Potniki morajo biti 60 minut pred odhodom na pomolu/v pristanišču. Prijava potnikov se zaključi 20 minut pred odhodom.  

* 16.07 bo odhod iz Pirana 30 min prej zaradi Feste Redentore, ko traja plovba  45 min dlje v vsako smer. 
 
 

Pri rezervaciji VSAKEGA potnika je potrebno navesti: 
- PRIIMEK IN IME 
- DATUM IN KRAJ ROJSTVA 
- DRŽAVLJANSTVO 
- ŠTEVILKO VELJAVNEGA DOKUMENTA - potni list oz. osebna izkaznica, katerega bo potnik imel pri sebi na dan 

potovanja (z osebno izkaznico lahko potujejo samo državljani Evropske unije) 
- HOTEL (v primeru avtobusnega transferja) 
- KONTAKTNO ŠTEVILKO (zaželena mobilna številka) 
 

Za hotelske goste, ki so nastanjeni v obalnih hotelih, organiziramo tudi povratne avtobusne transferje: 
(potniki morajo biti vsaj 10 minut pred navedeno uro na predhodno dogovorjenem mestu): 

Adria Ankaran (recepcija) 06:15 Strunjan (a.p. krožni tok) 06:55 
Koper tržnica (a.p. smer Piran) 06:25 Fiesa (Htl Barbara) 07:00 
Izola (a.p. smer Piran) 06:40 Lucija (a.p. Htl Lucija smer Piran) 07:05 
San Simon (a.p. smer Piran) 06:45 Portorož (a.p. pošta smer Piran) 07:10 
Belvedere (a.p. smer Piran) 06:50 Bernardin Vile Park 07:15 
Strunjan (Htl Svoboda tenis) 06:55 Bernardin GH Bernardin 07:15 

*16.07. so vsi transferji do pristanišča 30 min prej kot navedeno v zgornji tabeli 

 

URNIK: 
April 30 
Maj 7 14 21 28 
Junij 4 11 18 25 
Julij 2 9 16* 23 30 
Avgust 6 13 20 27 
September 3 10 17 24 
Oktober 1 
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DNEVNO POVRATNE KARTE: 
 

Odrasli € 79  
Otroci  

do 13,99 let € 39  
Otroci  

do 5,99 let € 0  

DOPLAČILO ZA VIP SALON € 30  
 

ENOSMERNE KARTE: 
 

 
30.4 – 30.6 
1.9 – 1.10 

01.7. – 31.8 

Odrasli € 70 € 75 

Otroci  
do 13,99 let € 45 € 50 

Otroci  
do 5,99 let € 0 € 0 

DOPLAČILO ZA 
VIP SALON 

€ 15 € 15 

    

 

 

 
 

 

 
 

 

DOPLAČILA: 
Majhna domača žival  € 12 
Enosmerne karte: kolo € 15 

 

PRIJAVNINA NA ODRASLO OSEBO: 

Rezervacijski stroški preko telefona, e-maila ali faxa: € 10 

Rezervacijski stroški preko spletne strani 
Benetke.com ter za pogodbene partnerje: 

€ 0 

 

 
Informacije & rezervacije: 

 
Telefon: 05 6 747 160 

Email: rezervacije@benetke.com 
 

Socialna omrežja: 
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