
 
  СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА ДИРЕКЦИЈА "ПОШТА СРБИЈА"  

ОРГАНИЗУЈЕ  ИЗЛЕТ  18. - 21.  ОКТОБРА 2019. ГОДИНЕ ОЛИМЈЕ - ПОРТОРОЖ - ПОСТОЈАНСКА ЈАМА –ПРЕДЈАМСКИ ДВОРАЦ - ЉУБЉАНА   

 
ПРОГРАМ ИЗЛЕТА: 
 Дан (петак,18.10.) - Полазак у 22 часа испред улаза Таковска бр.2 (колски улаз код рампе). Ноћна вожња преко Хрватске и Словеније са успутним задржавањима ради одмора и обављања царинских процедура.  
 Дан (субота, 19.10.) – Долазак у Олимје (у јутарњим часовима), проглашено за најлепше село у Европи, која је позната по прављењу чоколаде више од једног века. Следи обилазак села у пратњи водича, где ће се обићи самостан, стар пет векова, у којој је смештена трећа по старости биљна апотека у Европи. Такође, посетићемо и славну пивару и ресторан  „Јеленов гребен“ где су јелени и кошуте домаће животиње.  Око поднева долазак у Порторож, смештај је око 14,00 часова у хотелу Вила Парк 3*, који се налази на обали мора. Смештај је у двокреветним собама, а омогућено је и коришћење затвореног базена са угрејаном морском водом. Исхрана је у хотелу „Хистрион 4“ који је на минут хода. Индивидуални обилазак старог града Пирана, који је удаљен мање од 2 км од хотел (20 минута хода). Ноћење 
 Дан (недеља, 20.10.) – Након напуштања хотела, око 11,00 часова, настављамо пут ка Постојини. Организована је посета краљици подземља, једној од најатрактивнијих пећина света. Посета траје 90 минута, обухвата обилазак са водичем и вожњу отвореним подземним возићем.  Након тога, следи посета Предјамском дворцу, неосвојивом средњевековном утврђењу уклесаном у крашку стену на висини преко 120 метара. У пратњи локалног водича следи обилазак дворца и скривених ходника који воде директно из њега у пећински свет.  У послеподневним часовима настављамо пут ка Љубљани. Обилазак града у пратњи водича. Шетња до Прешерновог и Рибљег трга. Прелазимо Тромоствоје и Змајев мост и Тиволи парк. Слободно време за индивидуалне активности. У вечерњим часовима крећемо назад за Београд. 
 Долазак у Београд у касним вечерњим часовима (после поноћи). 

 ЦЕНА ЗА ЧЛАНОВЕ СИНДИКАТА ЈЕ 6.000,00 ДИНАРА  + 3,5 евра туристичка такса (на рецепцији хотела) 5 (пет) рата по 1.200,00 динара (путем административне забране почев од oктобарске зараде)  
 

 Запослени који нису чланови СО Дирекција, а који су заинтересовани да нам се придруже, плаћају пун износ од 79 евра (без осигурања, факултативних излета и туристичке таксе).  Пријављивање чланова у просторијама Синдиката Дирекције, Косовска 47/109 до до попуне места, уз обавезну копију пасоша. ОДБОР  СО ДИРЕКЦИЈА „ПОШТА СРБИЈЕ“ 


