
SLOTours
www.slo-tours.si 
info@slo-tours.si

Organizator potovanj je SLO Tours d.o.o. Splošni in posebni pogoji so 
objavljeni na spletni strani agencije. Ponudba velja do zasedbe prostih 
mest. Odhodi so zagotovljeni glede na potrjeno število udeležbe. 031 244 111

UDELEŽBA 30 oseb 40 oseb

MB 35 EUR 30 EUR

CE 37 EUR 33 EUR

LJ 40 EUR 36 EUR

KR - NM 43 EUR 39 EUR

KP - NG 48 EUR 44 EUR

SEJEM NOVE GENERACIJE !

21. – 26. 8. 2021
Gornja Radgona

59. MEDNARODNI
KMETIJSKO-ŽIVILSKI SEJEM

SE JEM NOVE GENERACI JE !

www.sejem-agra.si

PROGRAM OBISKA SEJMA

• prevoz z udobnim turističnim avtobusom
• cestnine, morebitne parkirnine na poti
• spremstvo na vsakem avtobusu
• vstopnico na sejem AGRA
• topel prigrizek in napitek v Marché 

Mövenpick
• okusno sejemsko kosilo
• osnovno in dodatno nezgodno zavarovanje
• degustacijo v Vinskem hramu
• popust na izbranih popotovanjih Slo Tours

ORGANIZIRANI OGLEDI ZA DRUŠTVA SO MOŽNI VES ČAS TRAJANJA SEJMA AGRA IZ OBMOČJA CELOTNE SLOVENIJE

info & rezervacije

Ekskluzivne lokacije, udobne namestitve, bogata kulinarikaCeloviti aranžmaji brez prijavnin, drobnega tiska in doplačil

PAKETNA PONUDBA VKLJUČUJE

CENA PAKETNE PONUDBE

Podane so okvirne paketne ponudbe glede na 
odhodna mesta in pričakovano udeležbo. Pišite nam 
na e-naslov info@slo-tours.si in izdelali vam bomo 
ponudbo za vašo skupino.

BREZSKRBNI OBISK SEJMA AGRA

21. - 26. 8. 2021 - GORNJA RADGONA

Letos svoja vrata odpira že 59. tradicionalni mednarodno kmetijsko-živilski 
sejem Agra v Gornji Radgoni, ki bo potekal od 21. do 26. avgusta. 

Sejem Agra je največji slovenski sejem in eden najpomembnejših kmetijsko 
živilskih sejmov Evrope in držav v njenem preddverju.

Mednarodna sejemska razstava bo prikazala novosti, vrhunsko tehnologijo 
in tehniko za kmetijstvo, gozdarstvo, živilsko-predelovalno industrijo, 
vinogradništvo in vinarstvo. Kot veleva tradicija, bo na Agri družabno, veselo, 
prijateljsko, okusno, zabavno in koristno. Ne le za poslovneže, kmete in 
strokovnjake, temveč za vse, ki prisegajo na okusno in zdravo hrano, pridelano 
s spoštovanjem do človeka in okolja.

Tudi letos bomo v sodelovanju s Pomurskim sejmom organizirali paketno 
ponudbo ogleda sejma za organizirane skupine kot so društva, stanovske 
organizacije, podjetja in druge organizacije. 

Namen takšnega obiska sejma je omogočiti organiziranim skupinam in 
posameznikom lažji in cenovno dostopnejši ogled sejma. Organiziran obisk 
sejma ne pomeni zgolj prevoza, temveč vključuje tudi vstopnico na sejem 
in okusno kosilo. Organiziran odhod predstavlja možnost povezovanja med 
ljudmi in možnost koriščenja drugih storitev, kar lahko organizacije in podjetja 
izkoristijo tudi za učinkovit »team building«. Za organiziran prevoz poskrbijo 
naši partnerski avtobusni prevozniki. Za popolno storitev pa bodo z vami naši 
kolegi, ki vas bodo vodili na poti.

Bi želeli po obisku sejma AGRA nadaljevati druženje, na poti spoznati 
novo destinacijo? Sporočite nam vaše želje in pričakovanja. Pripravili vam 
bomo ugodne ponudbe z bogatimi degustacijami, zanimivimi ogledi ali vam 
organizirali bogato večerjo pri naših partnerskih gostilnah s tradicionalno 
kulinariko. 

Se vidimo na AGRI!


