SINDIKAT ŽELEZNIŠKEGA PROMETA SLOVENIJE OO NOVA GORICA ZA SVOJE ČLANE IN OSTALE ŽELEZNIČARJE

O R G A N I Z I R A

V KRAGUJEVAC IN OKOLICO V ČASU OD ČETRTKA 23.05.2019 DO NEDELJE 26.05.2019
Z NASLEDNJIM PROGRAMOM:
1.dan - četrtek 23.05.2019: odhod iz Ljubljane proti Beogradu ob 08.25 uri z vlakom št.415 (poseben vagon za skupino). V Beograd prispemo ob
17.34 uri, sledi vožnja z avtobusom do Kragujevca ter namestitev v hotelu v dvoposteljnih sobah. Po namestitvi je večerja in nočitev.
2.dan - petek 24.05.2019: zajtrk v hotelu, ob 09.00 uri z lokalno vodičko ogledi mesta Kragujevac, spominskega parka Šumarice, v katerem so
Nemci ustrelili dva razreda nedolžnih dijakov, ogled muzeja. Za kosilo se bomo odpravili kakšnih 10 km iz Kragujevca v vinarijo Rujevica, kjer
bomo imeli degustacijo vin in kosilo. Po ogledu samostana sledi povratek v Kragujevec ter prosto popoldne. Večerja v hotelu in nočitev
3.dan - sobota 25.05.2019: zajtrk v hotelu, ob 09.00 uri se bomo odpravili proti kraju GUČA, znanem po festivalu trobent »Dragačevski sabor«,
vmes postanek v mestu Čačak. V Guči z lokalnim vodičem ogled mesteca Guča in muzeja trobent. Bogato kosilo v gostilni »Zlata podkev«. V
ceno kosila všteta tudi pijača. Proti večeru povratek v Kragujevec. Naš hotel je v središču mesta, tako, da se bomo po večerji odpravili v kakšno
od restavracij, kjer je živa glasba. Nočitev.
4.dan - nedelja 26.05.2019: zajtrk v hotelu med 07.00 in 07.45 uri. Ob 08.00 uri zapustimo hotel in se odpravimo proti Beogradu. Odhod vlaka
št.414 iz Beograda proti Ljubljani ob 10.35 uri (poseben vagon za skupino). Prihod v Ljubljano ob 20.56 uri. Za Novo Gorico organiziran prevoz.
CENA IZLETA JE 170,00 € PO OSEBI. Cena zajema: avtobusni prevoz po Srbiji, stroške namestitve in prehrane, delno pijače, vstopnin,
organizacije in vodičev v Kragujevcu in Guči. Obvezno akontacijo v znesku 100,00 € in prijave sprejema Risto Djurić (tel 051 311 128), Marijan
Žuran (tel. 040 524 882) ali glavna pisarna SŽPS do 01.05.2019. Osebni dokument za prestop meje. Pravočasno naročite FIP izkaznico in
karte.

