KONJEREJSKI CENTRI - ERGELE
HRVAŠKE IN SRBIJE
Pred vami je trodnevni izlet po "ERGELAH" (konjerejskih centrih) Hrvaške
in Srbije. Spoznali boste največji center Hrvaške v Đakovu, ki je tudi
največje vzrejno središče LIPICANCEV. Spoznali pa boste tudi centre v
Srbiji: Karadjordjevo, Zobnatica, in Jadran, obiskali pa bomo še
konjeniški muzej v Subotici.
Potovanje po naši bivši YUGI, s kančkom nostalgije ob odlični kulinariki in
seveda povdarkom na strokovnih ogledih "ergel".

ERGELA ĐAKOVO

PROGRAM TRODNEVNEGA POTOVANJA:

1. DAN:
Odhod sodobnega avtobusa ob 02.00 uri. Vožnja do Ljubljane, nato po AC
mimo Zagreba in Slavonskega Broda do prvega postanka za ogled ĐAKOVO. Tu si bomo pod vodstvom njihovega vodnika ogledali in spoznali
bogato zgodovino centra, ki so ga ustanovili bosansko sremski škofje
daljnega leta 1239. Po ogledu sledi kosilo v tipičnem gostišču, nato pa
nadaljevanje poti proti Srbiji. Po prestopu meje vožnja do NOVEGA SADA,
namestitev v hotel, večerja in nočitev.

RESTAVRACIJA MAJUR

ERGELA ĐAKOVO

2. DAN:
Po zajtrku bomo obiskali največje konjerejske centre v Srbiji. Prvi je na vrsti
KARADJORDJEVO. Tu nas bo sprejel predstavnik centra, ki nas bo popeljal skozi
zgodovino in seveda po "ergeli", ter nam tako predstavil vse zanimivosti. Drugi obisk je
namenjen "ergeli" ZOBNATICA. Ta ustanova beleži v zadnjih letih najhitrejši razvoj
glede konjeniškega turizma. Je eden največjih centrov v Srbiji, nudi pa vse zvrsti
ponudbe konjeniškega športa. Nekaj časa bo seveda tudi za kosilo v izjemnem okolju
restavracije MAJUR. Za konec dneva bomo obiskali konjeniški muzej v Subotici, se vrnili
nazaj v NOVI SAD, osvežitev v hotelu in nato odhod na večerjo v tipično restavracijo. Tu
nas bodo pogostili z odlično domačo hrano.

3. DAN:
Po zajtrku ogled mesta NOVI SAD, ki se ponaša z izjemno lepo urejenim mestnim jedrom, nato pa vožnja do ŠIDA, kjer bomo
obiskali največji živinorejski center v Srbiji. Povratek do doma, kjer bomo v poznih nočnih urah.

CENA:
189,00 € - pri udeležbi 45 - 48 potnikov
199,00 € - pri udeležbi 40 - 44 potnikov
209,00 € - pri udeležbi 35 - 39 potnikov
NOVI SAD

CENA vključuje najsodobnejši prevoz, vse takse za tranzite in ceste, DDV,
1 x polpenzion (večerja, nočitev in zajtrk), 1 x nočitev in zajtrk v hotelu 3*, večerjo v tipični restavraciji ob zvokih
tamburašev, strošek našega vodiča in strošek agencije.
DOPLAČILA za kosila in vstopnine.
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA so sestavni del ponudbe !
Priporočamo sklenitev dodatnega zdravstvenega zavarovanja z asistenco v tujini.
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