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:: ОДБОР ЈАБЛАНИЧКОГ ОКРУГА СИНДИКАТА ОБРАЗОВАЊА СРБИЈЕ :: СЕКТОР ЗА СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈУ:: 

ОРГАНИЗУЈЕ ПУТОВАЊЕ 

 

ОХРИД – ЗА УСКРШЊИ РАСПУСТ 
9.04. - 11.04.2012. 

 

1. дан (09.04.2012.) - ЛЕСКОВАЦ – ОХРИД  

Полазак из Лесковаца у 01:30 са паркинга Железничке станице. Ноћна вожња кроз Србију и Македонију. 

ОХРИД - (КРСТАРЕЊЕ - обилазак СТАРОГ ДЕЛА ГРАДА) - Долазак у Охрид у преподневним 

часовима. Смештање путника у хотел. Слободно време до 12:00 часова. Организовани одлазак на 

факултативно КРСТАРЕЊЕ језером у пратњи стручног водича у трајању од сат времена. По завршетку 

организовани обилазак старог дела града у пратњи стручног водича. Слободно време. Ноћење. 

 

2. дан – (10.04.2012.) - ОХРИД – Св.НАУМ – Биљанини извори  

Доручак. Слободно време до 12:00 часова. У 12:30 састанак групе на договореном месту и организовани 

одлазак у разгледање манастирског комплекса Св.Наум  са успутним разгледањем Биљаниних извора и 

залива Костију (сојенице). Након обиласка и разгледања повратак у Охрид. Слободно време. Ноћење. 

 

3. дан - (11.04.2012.) - ОХРИД – СТРУГА – ЛЕСКОВАЦ  

Доручак. Напуштање хотела у 11:00 часова. Слобно време  ради индивидуалних разгледања и куповине. 

Састанак групе на договореном месту у 14.00 часова. Организовани одлазак за Стругу. По доласку 

разгледање града и извора Црног Дрима. У 17.00 часова полазак за Србију. Долазак у вечерњим сатима. 

Крај услуге. 

ЦЕНА АРАНЖМАНА:   
НАЧИН ПЛАЋАЊА АРАНЖМАНА: 

Плаћање се врши искључиво у динарској противвредности по продајном курсу Алфа банке на дан уплате. 

Приликом пријављивања 1.РАТА - 15евра; 2.РАТА 06.03.2012 – 15евра; 3.РАТА 06.04.2012.-15евра. 

 

ЦЕНА АРАНЖМАНА ОБУХВАТА: 

- превоз аутобусом туристичке класе на релацијама наведеним у програму 

- смештај у изабраном хотелу/апартману у 1/2 и 1/2+1 собама 

   услуга: ХОТЕЛСКИ смештај на бази  2 ноћења са доручком  

- обиласке према програму у пратњи водича 

- трошкове организације и вођења аранжмана 

- путно здравствено осигурање – 3 евра по особи 

- услуге лиценцираног водича 

 

ЦЕНА АРАНЖМАНА НЕ ОБУХВАТА:  

-крстарење (факултативно) – 6 евра по особи 

- улазнице за Самуилову тврђаву, Св.Софија, Св.Наум – 2 евра по особи 

- индивидуалне трошкове путника 

 
СМЕШТАЈ ЈЕ У ХОТЕЛУ “ДИПЛOМАТ” који се налази се у близини спортског центра, на само 50м 

од језера. Располаже са 1/2, 1/3 собама и 1/4 апп. Собе су опремљене кабловском телевизијом, интернет 

конекцијом, климом, купатилом и терасом.  

45€ 

СИНДИКАЛНА 

ПОНУДА 


