CENIK VODENIH OGLEDOV
PO KRANJU
čas

VODENJE v slovenskem
jeziku
Vodeni ogledi mesta

št. oseb

CENA z DDV

do 15 oseb
16–25 oseb

75,00 €/skupino
4,50 €/osebo

do 25 oseb
26–30 oseb

65,00 €/skupino
3,00 €/osebo

do 20 oseb

125,00 €/skupino

21–25 oseb

6,00 €/osebo

št. oseb
do 15 oseb
16–25 oseb

CENA z DDV
90,00 €/skupino
5,50 €/osebo

do 25 oseb

80,00 €/skupino

26–30 oseb

3,50 €/osebo

do 20 oseb

140,00 €/skupino

21–25 oseb

7,00 €/osebo

do 1,5 ure
Rovi pod starim Kranjem ali
Kanjon reke Kokre
do 1 ure
Vodeni ogledi mesta +
rovi/kanjon
do 2,5 ure
VODENJE v tujem jeziku
Vodeni ogledi mesta
do 1,5 ure
Kanjon reke Kokre, Rovi pod
starim Kranjem
do 1 ure
Vodeni ogledi mesta +
rovi/kanjon
do 2,5 ure

CENIK REDNIH VODENIH OGLEDOV
čas

VODENJE

CENA z DDV

5,50 €/osebo

Vodeni ogledi mesta
do 1,5 ure

4,00 €/osebo

Kanjon reke Kokre
do 1 ure

5,00 €/osebo
Rovi pod starim Kranjem
Vodeni ogledi mesta +
rovi/kanjon
Ogled Kranja, prestolnice
slovenskih Alp

do 1 ure

7,00 €/osebo
do 2,5 ure

15,00 €/osebo
do 2,5 ure

DIGITALNI POTEP PO ROVIH KRANJA
VODENJE
Digitalni potep po
rovih Kranja

čas
do 2 uri

št. oseb
do 8 oseb

CENA z DDV
9,00 €/osebo

CENIK VODENIH OGLEDOV
ZA IZOBRAŽEVALNE USTANOVE
VODENJE v slovenskem jeziku
Rovi pod starim Kranjem ali

čas

št. oseb
do 20

Kanjon reke Kokre
Klasičen voden ogled Kranja

do 1 ure

21–25
do 20

do 1,5 ure

21–25
do 20

do 2,5 ure

21–25
do 15
doplačilo
do 25 oseb

Klasičen voden ogled Kranja +
rovi/kanjon
Cerkev sv. Kancijana in tovarišev –
ogled zvonika

do 1 ure

CENA z DDV
40,00
€/skupino
2,00 €/osebo
60,00
€/skupino
3,00 €/osebo
80,00
€/skupino
4,00 €/osebo
6,00 €/osebo
4,00 €/osebo

DOŽIVLJAJSKI OGLED CIFRA AL' MOŽ
VODENJE
Doživljajski
ogled
Cifra al' mož

čas
4 ure

št. oseb
1
2
3–5
6–8

CENA z DDV
118,00 €/osebo
59,00 €/osebo
39,00 €/osebo
39,00 €/osebo
–10 %

CERKEV SV. KANCIJANA IN TOVARIŠEV – OGLED ZVONIKA
VODENJE
Ogled
zvonika

št. oseb
družine, skupine nad 5 oseb
individualni gosti
voden ogled

CENA z DDV
4,00 €/osebo
6,00 €/osebo
6,00 €/osebo

Zavod za turizem in kulturo Kranj lahko nudi vsem turističnim agencijam, ki bodo oglede s
cenika vključile v svoj program, dodaten 20-% popust (izjema: Ogled zvonika).
•
•

•
•
•

Vstopnine v muzeje niso vštete v cenik vodenj in se plačajo posebej. Možne so spremembe standardnih programov in
priprava posebnih programov na željo stranke. Cene se v takih primerih določijo glede na dogovorjeni program.
Naročnik lahko ogled odpove. V tem primeru ima Zavod za turizem in kulturo Kranj pravico do povračila stroškov, ki so
zaradi tega nastali, in sicer:
če naročnik ogled odpove 1 dan pred dogovorjenim terminom, mora Zavodu za turizem in kulturo Kranj plačati 50
% cene,
če naročnik ogled odpove na dan ogleda, mora Zavodu za turizem in kulturo Kranj plačati 80 % cene,
če naročnik ogleda ne odpove in se ga ne udeleži, mu Zavod za turizem in kulturo Kranj zaračuna 100 % cene.
Čakanje vodnika na izvedbo vodenega ogleda: v primeru, da vodnik naročnika čaka od 15 do 60 minut, Zavod za
turizem in kulturo Kranj naročniku dodatno zaračuna 16 €. Več kot 60 minut vodnik naročnika ne čaka.
Vsak vodeni ogled, ki se podaljša za 15 do 60 minut, se doplača 30 €.
DDV je vključen v ceno.

Cenik je bil sprejet na seji Sveta Zavoda za turizem in kulturo Kranj, dne 01. 10. 2021.
Klemen Malovrh
direktor ZTKK

