BALKANSKO
ATLETSKO
PRVENSTVO
ZA VETERANE

NOVI SAD, SRBIJA

Predvideni program potovanja

22.-(25)26.9.2016. | z autobusom | predvideno število potnikov: 50

1. dan |22.09.|Ljubljana, Celje, Maribor (Ptuj) – NOVI SAD
Na pot bi krenili zjutraj, ob 8.00, z odhodom iz LJ, ob 9.00 bi odšli iz Celja in 9,45 iz Maribora oz. Iz Ptuja (možen je tudi obratni
vrstni red, kjer bi odšli iz Ljubljane ob 10.00). Po vkrcanju vseh potnikov, bi nadaljevali vožnjo proti Srbiji z vmesnim postankom
za kosilo. Predvideni prihod v Novi Sad je v večernih urah, čemur sledi večerja in namestitev v izbranem hotelu ter prosto za
večerni sprehod (Vodja ekipe se udeleži tehničnega sestanka!).
2. dan |23.09.|NOVI SAD BAMACS 2016
Zajtrk, po zajtrku odhod na stadion in tekmovanje po programu organizatorja. Predsednik in podpredsednik se udeležijta
ustanovne skupščine BAMA ! Nočitev.
3. dan |24.09.|NOVI SAD BAMACS 2016
Zajtrk. Tekmovanje po programu organizatorja. Predvidena zabava – BALKAN ŽUR s skupno večerjo (dodatno plačilo)!

4. dan |25.09.|NOVI SAD BAVACS 2016 – povratek v Slovenijo
Zajtrk in odjava iz hotela, tekmovanje po programu organizatorja, popoldan povratek proti domu in prihod domov v poznih
večernih urah.
* Opcija je podaljšanje za 1 dan, z ogledom Novega Sada in Beograda ter povratek v Ponedeljek !?
CENA:
predvidena cena po navedenem programu je cca. 150 - 200 EUR za udeleženca, seveda odvisno od števila (prevoz) in željah
glede kvalitete nastanitve (moj predlog je povprečna kvaliteta na nivoju 3 ***) ter dodatnih vsebinah – skupni obroki, ogledi,
izlet,… in seveda odločitve glede 5. – podaljšanega dne“

Po preliminarnih (RESNIH) prijavah, ki jih pričakujem čimprej, bom lahko pripravil podrobnejši program in seveda točnejši izračun
stroškov potovanja. Odprt sem za vaše predloge in vprašanja, nekaj tega smo razjasnili na poti v Čejkovice, seveda pa h
konstruktivnem usklajevanju vabim tudi druge!
Toliko zaenkrat, dobre priprave na tekmovanje, seveda z obilo zdravja in brez poškodb!
Športni pozdrav!

Vodja ekipe in potovanja: Marko Božiček

