PONUDBA NAJEMA SPLAVA
Sezona voženj traja od 01.05. do 31.10.
Za posebne dogodke kot so poroke, obletnice in ostale zasebne zabave ponujamo najem
splava s splavarji. V ponudbi najamete celoten splav ne glede na število vaših gostov,
oziroma največ 70 ljudi. K najemu splava je dodatno možno najeti tudi naše 3 muzikante, ki
prilagodijo glasbo in program vašim potrebam in željam.
Vso morebitno hrano in pijačo si naročnik uredi in dostavi na splav v lastni režiji. Po
predhodnem dogovoru je možna tudi strežba in prodaja pijače po ceniku organizatorja.

CENIK NAJEMA SPLAVA
ČAS NAJEMA
1,5 ure
2,5 ure
3,5 ure

CENA
350,00 €
400,00 €
450,00 €

OPCIJA – PROGRAM Z ŽIVO GLASBO
+ 150,00 €
+ 250,00 €
+ 350,00 €

Več informacij o ponudbi najema splava na reki Dravi:
Mariborski flosarji sodelujemo z organizatorji prireditev kot tudi z fizičnimi osebami, ki si
zaželijo obeležiti posebne dogodke na reki Dravi. Sodelovali in organizirali v sklopu
najemov smo že:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sodelovanje pri največjem festivalskem dogajanju v Sloveniji; Festival Lent Maribor,
sodelovanje pri festivalih: Drava moja plaža, festival Stare trte
glasbeni koncerti na splavu, lutkovne in gledališke predstave na splavu, plesni
dogodki na splavu,
rojstnodnevne zabave, praznovanje obletnic
poroke na splavu,
animacije za potrebe naročnikov; Maribox - Pirati s Karibov,
team buildingi za podjetja,
posebna kulinarična doživetja,
vožnje za poslovne partnerje in sodelavce
druge posebne vožnje

Odpoved splavarjenja:
Naročnik ima pravico do odpovedi splavarjenja brez stroškov, če je predložena vsaj 2 dni
pred rokom splavarjenja v elektronski obliki na e-mail preko katerega je naročnik
komuniciral z izvajalcem turističnih voženj ob naročilu.
V primeru, ko naročnik odpove splavarjenje kasneje, ima organizator zaradi odpovedi
pravico do povračila stroškov. Višina povračila stroškov je odvisna od časa, v katerem je
naročnik predložil pisno odpoved. Višina stroškov odpovedi splavarjenja :
•
•

20% dogovorjene cene v kolikor je odpoved sprejeta do 3 ure (telefonsko) pred
pričetkom splavarjenja
50% dogovorjene cene se obračuna neudeležba brez odpovedi.

Posebno opozorilo:
Organizator splavarjenja si pridržuje pravico odpovedi splavarjenja, v kolikor naročnik
zakasni ob prihodu skupine več kot 15 min. brez najave. V takšnih primerih ima organizator
pravico do povračila stroškov splavarjenja v višini 50% od dogovorjene cene.
Plačilo je možno preko predračuna, voucherja, naročilnice ali z gotovino.
Plačilnih kartic ne sprejemamo.

