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

ПЛУТОН ТОУРС Д.О.О. - ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА САОБРАЋАЈ И ТУРИЗАМ 
 

ОРГАНИЗУЈУ ПУТОВАЊЕ 
 

ОХРИД – ЗА УСКРШЊИ РАСПУСТ 
27.04. - 29.04.2013. 

 

1. ДАН – 27.04.2013. ОХРИД   
Полазак из Лесковца у  раним јутарњим часовима. Лагана вожња аутопутем са успутним паузама по 

потреби групе, ради одмора и граничних формалности. Долазак у Охрид у преподневним часовима. 

Одлазак у обилазак Старог града у пратњи локалног водича (св.Јован Канео, св. Софија, св.Климент 

Охридски и Самуилова тврдјава). Смештај у вили. Слободно поподне. Могућност организовања вечере са 

музиком (факултативно). Ноћење. 

2. ДАН – 28.04.2013. ОХРИД –  МАНАСТИР СВ. НАУМ 
Доручак. Након доручка. Излет до Светог Наума. Обилазак у пратњи локалног водича. Манастир је 

лоциран на најлепшем делу Охридског језера. Св. Наум је био ученик Ћирила и Методија. Био је познат 

по исцелитељским способностима. Градња манастира је завршена 900. године, а 910. године је у њему 

сахрањен Св. Наум. Повратак у вилу слободно време. Ноћење. 

3.ДАН – 29.04.2013. ОХРИД-ЛЕСКОВАЦ 
Напуштање вила/хотела. Полазак према Скопљу. Сопинг у СКОПЈЕ СИТИ МОЛ (тренутно један од 

највећих и најбољих шопинг молова у региону). Након тога полазак за Србију. Полазак за Србију по 

договору.  
 

ЦЕНА АРАНЖМАНА:  57 евра 
 

НАЧИН ПЛАЋАЊА АРАНЖМАНА: 

1.РАТА - 30% приликом резервације, остатак у две рате – 2.РАТА до 15-тог априла, 3. РАТА, након 

повратка до 15-тог маја (или административном забраном на 6 полумесечних рата, или чековима 

грађана на договорени број рата). 
 

ЦЕНА АРАНЖМАНА ОБУХВАТА: 

 Превоз аутобусом туристичке класе на датој релацији; 

 Смештај на бази 2 ноћења у вилама по програму (Филандс, Зарицин) 

  или у вилама исте категоризације; 

 Трошкове организације и вођства пута; 

 Услуге локо водича. 
 

ЦЕНА АРАНЖМАНА НЕ ОБУХВАТА:  

- Индивидуалне трошкове путника; 

- Обавезно међународно путно осигурање 

 (цена: за суму осигурања од 30000 евра је 550 динара,  

  за суму осигурања од 10000 евра је 270 динара за особе  

  18-70 година старости); 

- Улазнице према програму 

- Борависна такса се плаћа на лицу места. 

СИНДИКАЛНА 

ПОНУДА 


