
CENIK STORITEV UNITOURS d.o.o. 

Prijavnina za turistične aranžmaje – na osebo     10,00 EUR 

Prijavnina za enodnevne izlete, vstopnice, koncerte – na osebo     7,00 EUR 

Prijavnina za otroke do napolnjenega 12 leta starosti     5,00 EUR 

Sprememba že potrjene rezervacije na osebo     15,00 EUR 

Administrativni stroški odpovedi potovanja na osebo – razpisni potniki  20,00 EUR 

Administrativni stroški odpovedi strokovnih potovanj in zaključenih skupin  30,00 EUR 

Administrativni stroški odpovedi maturantskih izletov – na osebo   40,00 EUR 

Pristojbina za rezervacijo ladijskih in trajektnih vozovnic – na osebo   25,00 EUR 

Pristojbina za izdelavo aranžmaja po meri     50,00 EUR 

Rezervacije hotelov – na osebo      20,00 EUR 

Izdaja kopij dokumentov (na dokument)     10,00 EUR 

Rezervacije muzejev, lokalnih vodnikov, rezervacije drugih ogledov   25,00 EUR 

Spletni nakup letalskih vozovnic – enosmerna vozovnica    15,00 EUR 

Spletni nakup letalskih vozovnic – povratna vozovnica    30,00 EUR 

Stroške zamenjave ali spremembe vozovnice     15,00 EUR 

Rekonfirmacija izdane letalske vozovnice     10,00 EUR 

Rezervacija vstopnin za koncerte, športne prireditve – na osebo   10,00 EUR 

Rezervacija vstopnin za oglede muzejev - na objekt         1,50 EUR 

Administrativni stroški za izdajo vrednotnice po  ZIUZEOP        0,00 EUR 

Sprememba datuma izdanih vozovnic – če je možna    15,00 EUR 

ESTA – prijava za potovanje v ZDA – na vizum     36,00 EUR 

Spletni vizumi         25,00 EUR 

Najem slušalk za izlete in potovanja po Sloveniji       5,00 EUR 

Najem slušalk v tujini  - po ceniku tujega ponudnika 

Stroški plačilnih opominov (na opomin)                         3,60 EUR 

Zavarovanje rizike odpovedi  - 5% cene celotnega aranžmaja 
Zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini – po uradno veljavnem ceniku izbrane zavarovalnice za individualne potnike. 
Samostojna sklenitev zavarovanja (na zavarovalno polico) - po ceniku zavarovalnice + 7,00 EUR. 
V kolikor so na posameznem programu navedene drugačne cene storitev, veljajo cene in pogoji iz programa. 
Plačilo vseh aranžmajev in drugih storitev je možno samo z bančnimi nakazili. Gotovinska plačila so možna le izjemoma, za 
plačila zaključenih skupin.  
 

Unitours d.o.o.        Ljubljana, 10.5.2020 


