Območna obrtno podjetniška zbornica
Slovenska Bistrica,
Špindlerjeva ulica 2e,
2310 Slovenska Bistrica
Telefon 02/818-14-84,
fax: 02/818-31-10,
email: olga.kampus@ozs.si

V sodelovanju z
Pozejdon turizem d.o.o.
Grajski trg 15, 2327 Rače, Slovenija
Tel: +386 (0)2/608 80 80, Fax: +386(0) 2/608 80 88
E-mail: info@pozejdon-turizem.com
WEB: www.pozejdon-turizem.com
TRR: SI56 0451 5000 3352 537

Posredujemo vam vabilo in prijavnico za dvodnevno strokovno ekskurzijo »ISTRSKA AVANTURA«, ki jo
organizirata Sklad za izobraževanje delavcev pri samostojnih podjetnikih in Območna obrtno-podjetniška
zbornica Slovenska Bistrica. Strokovna ekskurzija bo organizirana v terminu: 9. - 10. 6. 2018. Ekskurzije se lahko
udeležijo obrtniki in njihovi partnerji ter pri njih zaposleni delavci in njihovi partnerji ter upokojeni obrtniki in
upokojeni delavci in njihovi partnerji.

ISTRSKA AVANTURA –
LIMSKI KANAL, FISH PIKNIK, OPATIJA
9. - 10. 6. 2018
1.DAN: SLOVENIJA – OPATIJA - PULA
Odhod ob 6.00 iz Slov. Bistrice. Vožnja mimo Ljubljane in Postojne proti hrvaški meji. Po
opravljenih formalnostih vožnja do OPATIJE. Sprehodili se bomo do najstarejšega hotela
na Hrvaškem, hotela Kvarner in si ogledali glavne zanimivosti »stare dame hrvaškega
turizma«. Po ogledu hladna malica iz avtobusa. Sledi vožnja čez osrednji del Istre in
predor Učka do PULE. Sprehod po mestu in namestitev v hotelu. Večerja in nočitev.
2. DAN: ROVINJ - LIMSKI KANAL – FISH PIKNIK - SLOVENIJA
Po zajtrku nadaljevanje poti do ROVINJA, kjer se bomo vkrcali na ladjo. Dan bo
namenjen zanimivi plovbi med otočki in zahodno istrsko obalo do LIMSKEGA
KANALA, ki je dolg 9 km, širine okrog 600 m, stene pa se dvigajo do 100 m. Poznan je
po gojiščih školjk in restavracijah, ki ponujajo morske specialitete. Prijazni gostitelji
nam bodo pripravili na ladji »piknik kosilo« na njihov način ter postregli z ribo in
mesom… Sledi vožnja do VRSARJA. Postanek za sprehod po mestecu, po želji
možnost kopanja. Pozno popoldne povratek v Rovinj in naprej proti domu, kamor
bomo prispeli v večernih urah.

PRIJAVE SPREJEMA TURISTIČNA AGENCIJA POZEJDON TURIZEM D.O.O.
Naslov: Grajski trg 15, 2327 Rače
Delovni čas: ponedeljek-petek, 09.00-13.00 in 14.00-17.00 ure
E-mail: info@pozejdon-turizem.com.
CENA: 128 EUR pri udeležbi 45 oseb
140 EUR pri udeležbi 35 oseb

133 EUR pri udeležbi 40 oseb
149 EUR pri udeležbi 30 oseb

CENA VKLJUČUJE:
prevoz s turističnim avtobusom (klima, hladilnik, tv, video), cestne pristojbine, 1x polpenzionsko namestitev v
hotelu 3* v dvoposteljnih sobah, lokalno vodenje po Rovinju in Puli, celodnevna plovba ob Hrvaški Istri s
postankom v Vrsarju in v Limskem kanalu ( v fish piknik je vključeno tudi kosilo), hladno malico iz avtobusa prvi
dan, vodenje in organizacijo izleta, vse oglede zunanjosti po programu in 22% DDV.
DOPLAČILA (po želji): enoposteljna soba: 20 EUR

Ob prijavi je potrebno plačati akontacijo v višini 55 EUR, razliko pa do 18.05.2018.
ZA ČLANE OOZ Slovenska Bistrica, ki imajo plačano članarino, bo zbornica prispevala 20 EUR na posameznega
člana.
Plačilo lahko poravnate v poslovalnici Pozejdon turizma gotovinsko, s kreditno kartico ali na TRR POZEJDON
TURIZMA: SI56 0451 5000 3352 537 po prejemu računa.
Izpolnjeno prijavnico lahko pošljete po e-mailu: info@pozejdon-turizem.com ali jo oddate osebno na sedežu
agencije.
ROK PRIJAVE: najkasneje do 10. 5. 2018 oz. do zasedbe mest na avtobusu!
Vljudno vabljeni !

PRIJAVNICA
Spodaj podpisani:_________________________________

se prijavljam na strokovno ekskurzijo ISTRSKA AVANTURA v terminu od 9. – 10. 6. 2018

Priimek in ime potujoče (-ih) oseb (-e): _______________________________________________________________

Naslov bivališča: __________________________________________________________________________________

Datum in kraj rojstva: _____________________________ Številka osebnega dokumenta: ______________________

Kontakten telefon/gsm ___________________________ E-mail: _________________________________________

DODATNO (prosim obkrožite):
Enoposteljna soba (20 EUR):

DA

NE (obkroži)

Zavarovanje rizika odpovedi turističnega potovanja v znesku 4,45 % cene: DA
Zavarovanje z asistenco v tujini – CORIS ( 4,08 EUR): DA

NE

NE (obkroži)

(obkroži)

S podpisom te prijavnice soglašam, da sem seznanjen s splošnimi pogoji Pozejdon turizma in da je pogodba o turističnem aranžmaju
sklenjena in pravno zavezujoča.

Kraj in datum: _____________________

Podpis: _________________________

