ПЛАНИНАРСКО ДРУШТВО „НАФТАШ“
21000 Нови Сад, Народног фронта 12

www.pdnaftas.org.rs

ПОЛАЗАК:
ПОВРАТАК:
СМЕШТАЈ:
ПРЕВОЗ:
ОПРЕМА:
ТРОШКОВИ:
УПЛАТЕ:

Петак
13. август 2021. год. 22.00 ч. из Новог Сада
Недеља 22. август 2021. год. у јутарњим сатима у Нови Сад
7 полупансиона у Хотелу „Герлах“ у двокреветним собама са купатилом
Конфоран туристички аутобус „Дунавпревоз-а“
Планинарска, примерена временским условима
295 €
На више рата како одлуче сами учесници (50 € приликом пријављивања, рате
тако планирати да буде уплаћено укупно 150 € до 10. јуна), преостали део од 145 € у
Словачкој, а може и то на рате пре поласка.
Аранжман обухвата: Аутобуски превоз девет дана, услуге смештаја у хотелу на бази
седам полупансиона, у двокреветним собама са купатилом и организационе
трошкове.
Аранжман не обухвата: Улазнице за жичаре, базен, музеј, пећине и трошкове међународног
путно-здравственог осигурања.
Део трошкова ће планинари сами платити сопственим средствима.

ПРОГРАМ
1. дан - петак
- Полазак из Новог Сада у 22.00 часа, окупљање учесника 15 минута раније.
- План пута: Прелазак државне границе, наставак пута кроз Мађарску према Словачкој.
2. дан - субота
- Долазак на Доновале (скијашки центар), пауза за ручак.
- Долазак у Попрад, смештај у Хотел „Герлах“.
Седам дана боравка и планинарења
- После доручка окупљање и одлазак на планиране дневне туре.
- Сваки дан је тако планиран да могу сви да иду без обзира на физичку кондицију.
- Програм за сваки дан ће вође пута планирати претходно вече, у зависности од метео података,
тежине туре и осталих параметара.
- Могуће је издвајање из групе и самосталне активности, али само уз претходно јављање и договор
са водичима.
- Планиране су посете и обиласци знаменитости Високих Татри, Словачког раја, као што су
врхови, видиковци, кањони, пећине, купање у термалним базенима.
- Повратак са туре, после вечере договор свих учесника за сутрашњи дан.
9. дан - субота
- После доручка смештај пртљага у аутобус и полазак за Братиславу. Разгледање знаменитости
Братиславе. Око 22 часа повратак за Србију.
10. дан - недеља
- Долазак у Нови Сад у раним јутарњим часовима
Пријаве код водича:

Душана Томића 064 217 0706 и Стеванa Гашпаровског 063 523 758

Учесници су дужни да се придржавају превентивних мера у борби против COVID-19 а у складу са планом заштите ПД Нафташ.
На акцију могу ићи чланови друштава чланица ПСС који имају маркицу за 2021. годину.
Акција није намењена онима који нису планинари и они не могу да се пријаве и да учествују.
За ово путовање није обезбеђено осигурање у складу са Законом о туризму.
Свако наступа на сопствену одговорност у складу са правилником ПСС!

