DRUŠTVO UPOKOJENCEV SEŽANA
vabi na tedenski oddih v

SARAJEVO – Hotel TERME
od nedelje 15. aprila do sobote 21. aprila 2018
Odhod z avtobusne postaje v Sežani dne 15.04.2018 ob 5.30 uri.
Program:
Nedelja: odhod iz Sežane ob 5.30 uri in vožnja skozi Bihač s postankom za malico – »pečenje«)
in Jajce, kjer si bomo ogledali mesto in muzej AVNOJ-a. Prihod v Sarajevo v popoldanskih urah,
nastanitev v hotelu »TERME« Ilidža (ogled parka ter termalnega kompleksa).
V ponedeljek zjutraj obisk pri zdravniku, ki bo določil število in obseg terapij.
Vsak dan po kosilu bodo organizirani ogledi znamenitosti Sarajeva in bližnje okolice (Baščaršija,
Viječnica, Muzej Gavrila Principa in Zemaljski muzej, Sinagoga z muzejem, Pravoslavna cerkev
in Rimsko-katoliška katedrala, Husrev-begova džamija z muzejem itd ….).
Sobota: po zajtrku odhod domov, vožnja proti Mostarju, kjer bo krajši postanek in nadaljevanje
vožnje do Medžugorja. Prihod v Sežano v večernih urah.
Cena paketa na osebo znaša 299,00 EUR in vključuje:
- avtobusni prevoz na relaciji Sežana - Sarajevo in nazaj,
- 6 polnih penzionov v hotelu Terme,
- pregled pri zdravniku s priporočilom terapij,
- 4 do 5 terapij (elektro, ultrazvočna in magnetna terapija, fango, fango-vosek in podvodne
masaže),
- kopanje v termalni vodi,
- popoldanske izlete po Sarajevu in okolici,
- malica na poti s kozarcem rujnega.
Doplačila:
- enoposteljna soba 10,00 EUR/na osebo na dan.
V ceni ni vključenega nezgodnega zavarovanja.
Prijave in vplačila 299,00 EUR na osebo sprejemamo na sedežu DU Sežana, Ivana Turšiča 8,
6210 Sežana, do zasedbe prostih mest na avtobusu, v času uradnih ur ob ponedeljkih in sredah
od 9,00 do 12.00 ure.
Avtobus bo pobiral udeležence: v Koprivi z odhodom ob 5.00 uri, v Skopem ob 5.05 uri, v
Dutovljah ob 5.10 uri, v Tomaju ob 5.15 uri, v Križu ob 5.20 uri, v Šmarjah ob 5.25 uri, v Sežani
ob 5.30 uri.

Čas je, da poskrbite tudi za svoje zdravje!

