Z MUZEJSKIM VLAKOM PO BOHINJSKI PROGI
2017
SPLOŠNI PODATKI
Relacija: Jesenice – Nova Gorica – Jesenice
Postaje: Jesenice, Bled, Boh. Bistrica, Most na Soči, Kanal, Nova Gorica
Trajanje vožnje v eno smer: cca 2 uri
Kapaciteta vlaka: 250 potnikov
Spremljevalni program: animacijska ekipa v smeri Jesenice – Nova Gorica,
harmonikaš ter sprevodnik v starinski uniformi
Vodenje: na vlaku so prisotni angleško govoreči vodniki. Za v naprej najavljene
skupine zagotovimo vodenje v želenih jezikih.
Vrste operativnih lokomotiv: 33-037, 06-018, 25-026

VOŽNJA Z MUZEJSKIM VLAKOM
Muzejski vlak odpelje iz železniške postaje na Jesenicah in potuje mimo Bleda
in Bohinjske Bistrice proti postaji Most na Soči in Kanal. V Kanalu sledi izstop
potnikov, prijavljenih na izlet v Goriška Brda. Tisti potniki, ki so prijavljeni na
»vožnjo brez programa«, izstopijo na postaji Nova Gorica. Na vlaku je za
potnike dobro poskrbljeno. Za vzdušje skrbijo vodniki, animatorji in
harmonikaš. V sestavi vlaka je tudi bife vagon, kjer se je mogoče okrepčati.
Za večje skupine, lahko organiziramo izlete po željah stranke. Nekaj že
izdelanih programov najdete spodaj:
- Obisk parka Miru na Sabotinu
- Obisk muzeja I. sv vojne v Kobaridu
- Obisk Mosta na Soči – program Čez most po modrost
Glede na zasedenost in možnosti na posamezni vožnji je po predhodnem
dogovoru možna rezervacija enosmernega potovanja z muzejskim vlakom.
Npr: Nova Gorica – Bled, Nova Gorica – Kanal, Bled – Kanal,…

NAJEM MUZEJSKEGA VLAKA
Muzejski vlak ni samo vlak za prevoz potnikov, ampak tudi prostor, kjer je
možno organizirati različne posebne dogodke – od porok, do poslovnih srečanj
in predstavitev. Izven razpisanih terminov je glede na dogovor možna
rezervacija celotne muzejske kompozicije, na Bohinjski progi ali na drugih
relacijah. Poleg najema muzejske kompozicije vam lahko priskrbimo tudi
animacijsko ekipo, sprevodnika v starinskih oblačilih, harmonikaša, vodnike,
fotografa ter celotni catering. Za vas lahko organiziramo dogodek od ideje do
končne izvedbe
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Cenik (vse navedene cene vključujejo DDV.)
Vožnja

Vožnja in izlet v Goriška Brda

Odrasli

41 EUR

75 EUR

Otroci (6-12 let)

25 EUR

39 EUR

Otroci do 6 let*

BREZPLAČNO

BREZPLAČNO

* v spremstvu vsaj ene odrasle osebe, brez kosila.
Plačilni pogoji
Ob rezervaciji je potrebno plačilo 30% akontacije (ko je akontacija vplačana, je rezervacija potrjena). Preostanek
vrednosti aranžmaja se plača najmanj 30 dni pred odhodom. Zaključene skupine imajo lahko glede na dogovor tudi
drugačne plačilne pogoje.
Splošni pogoji
Rezervacija je dokončno potrjena ob plačilu storitve. Splošni pogoji poslovanja agencije ABC rent a car in turizem
d.o.o. so dostopni na spletni strani www.abc-tourism.si
V primeru razglašene požarne nevarnosti ali okvare lokomotive (višja sila) bo parno lokomotivo nadomestila dieselska,
oziroma bomo del poti opravili z drugimi prevoznimi sredstvi. V primeru okvare vagona se ta nadomesti z vagonom, ki
bo v danem trenutku na razpolago. V zgoraj opisanih primerih, potniki zaradi višje sile niso upravičeni do povračila
stroškov.
Zaradi zasedenosti proge (križanja vlakov) lahko pride do odstopanja od predvidenega voznega reda.

