
28. 08. 2019
LJUBLJANA – MOSKVA 1250 – 1700

Zbor na ljubljanskem letališču ob 10:30, ob 12:50 let proti Moskvi. 
Po prihodu na moskovsko letališče transfer do hotela. Namestitev v 
hotelu. Nočitev.

29. 08. 2019
VOJAŠKI MUZEJ MONINO (CENTRAL AIR FORCE MUSEUM)

Po zajtrku transfer do vojaškega muzeja v bližini Moskve. Voden ogled 
muzeja.

Centralni muzej oboroženih sil je eden največjih vojaško-zgodovinskih 
muzejev na svetu. Ustanovljen je bil decembra 1919. Muzejska razstava 
se nahaja v 24 dvoranah in na prostem. Odseva zgodovino oboroženih sil 
Rusije od trenutka njihove ustanovitve naprej do danes.

Popoldanski ogled mesta z lokalnim vodičem. Zvečer prosto v mestu. 
Nočitev.

30. 08. 2019
OBISK MAKS 2019

Mednarodni letalski in vesoljski salon bo v Žukovskem že štirinajstič. 
MAKS 2019 bo nadaljeuje dolgoletno tradicijo združevanja vodilnih 
ruskih in tujih podjetij, specializiranih za vesoljsko inženirstvo, opremo 
in materiale. Razstava bo letos poudarila programe civilne letalske 
tehnike in diverzifikacijo poslovnih praks, ki jih izvajajo podjetja, 
dejavna v vojaško-industrijskem kompleksu, prehod na „industrijo 
4.0“ in vzpostavljanje verig sodelovanja s sodelovanjem dobaviteljev iz 
sorodnih gospodarskih sektorjev. 

Poleg tega bodo udeleženci in gostje imeli priložnost razpravljati o 
interakciji z malimi in srednje velikimi podjetji, razvoju mednarodnih 
projektov in podpori izvoza.

MAKS 2019 bo predstavil nekaj globalnih premier. Dogodek bo tudi 
priložnost, da si ogledate spektakularno letalsko predstavo v zraku, ki je 
najatraktivnejša med mednarodnimi letalskimi razstavami.

MAKS 2019
OBIŠČITE MEDNARODNI LETALSKI IN VESOLJSKI SALON TER VOJAŠKI MUZEJ MONINO

Do prizorišča se bomo odpravili z javnim prevozom, ki omogoča 
najoptimalnejšo povezavo. Povratek v večernih urah. Nočitev.

31. 08. 2019
OBISK MAKS 2019

Do prizorišča se bomo odpravili z javnim prevozom, ki omogoča 
najoptimalnejšo povezavo. Povratek v večernih urah. Nočitev.
V primeru, da se odločite ta dan preživeti v mestu, je to v lastni režiji. 

01. 09. 2019
MOSKVA – LJUBLJANA 0940 – 1200 

Zgodaj zjutraj odjava iz hotela in transfer na letališče, od koder se 
bomo vrnili na ljubljansko letališče.

CENA NAMESTITVE IN TRANSFERJI PO MOSKVI: 373 € PO OSEBI

Vključuje: 
●   4 nočitve v hotelu 4* v Moskvi v dvoposteljni sobi z zajtrkom
●   Transferji: letališče – hotel (D1), muzej Monino in ogled mesta 

(D2), hotel – letališče (D5)
●   Lokalni vodič in vstopnina v muzeju Monino 
●   Lokalni vodič za ogled mesta
●   Kosilo na poti Monino – Moskva
●   Strokovno vodenje in organizacija izleta

Letalska karta – predvidena cena povratnega leta Ljubljana – Moskva 
– Ljubljana: 290 € po osebi; cena letalske karte je odvisna od dneva 
rezervacije in se spreminja odvisno od razpoložljivosti, zato 
priporočamo čim prejšnjo rezervacijo. 

Dodatno:
●   Prevoz z metrojem in vlakom do letališča Žukovski na MAKS 2019
●   Vstopnica na MAKS 2019

Minimalno število potnikov je 15. V primeru manjšega števila 
prijav si organizator pridržuje pravico do odpovedi potovanja. 
O tem bodo potniki obveščeni pred pričetkom rezervacij.


