PD ZZV CELJE IN TA RELAX TURIZEM
VABITA PO 8. MARCU V

OPATIJO
OD 11.3. DO 13.3.2022
Tudi letos se odpravljamo v Opatijo, kraljico hrvaškega Jadrana in biser Mediterana s svojimi
sprehajališči in arhitekturo iz habsburške dobe, da jo obiščemo in se sprehodimo po njenih
urejenih parkih in vrtovih.
Vendar se bo naš program nekoliko razlikoval od agencije.
11.3.2022: Zberemo se ob 6. uri na Glaziji ter na vseh AP kot po navadi. Odpeljemo se proti
mejnemu prehodu Sečovlje, nato se odpravimo peš po delu Istrske planinske poti. Po
končanem pohodu, se odpeljemo v Opatijo. Po namestitvi v hotelu sledi večerja. Nato se
preselimo v veliko dvorano, kjer bo zabavni program s Skupino Mali Greh in Simonom
Ciglerjem.
12.3.2022: Po zajtrku se z avtobusom odpeljemo do naselja Veprinac, nato pa peš do vrha
Orljaka, 705 m. Z vrha je čudovit razgled na Reški zaliv. Če bo lepo vreme pa bo viden tudi
Triglav. Pohod bo trajal predvidoma 4 ure zmerne hoje.
Vrnemo se v hotel, ker bo še čas, bo možen tudi individualni sprehod po opatijski rivieri.
Sledi večerja in nato zopet prehod v veliko dvorano, kjer bo gala večerja z Markom Vozljem
ter obema glasbenima skupinama. Nastopil bo tudi polfinalist šova Slovenija ima talent – Til
Čeh.
Za neudeležence pohoda pa bo agencija organizirala obisk Krka, seveda z doplačilom.
13.3.2022: po zajtrku se bomo odpravili proti domu.
Cena izleta 195.- € , ki se lahko plača v treh obrokih do odhoda ter vsebuje:
- pijačo dobrodošlice,
- prevoz s turističnim avtobusom z vključenimi cestninami in parkirninami,
- dvakrat nočitev v hotelu v centru mesta v dvoposteljni sobi,
- 2-x samopostrežni zajtrk in večerja,
- uporaba notranjega bazena z ogrevano vodo,
- organizacijo, izvedbo in vodenje.
Doplačilo:
- za dvoposteljno sobo s pogledom na morje 5.- € po osebi na dan,
- za dvoposteljno sobo z balkonom s pogledom na morje 7.-€ po osebi na dan,
- TT 1,40 € na dan,
- prijava po gostu 1,50 € ( enkratni strošek ),
- enoposteljna soba 20.- € na dan,
- stroški posredovanja 5.- €,
- ODPOVEDNI RIZIKO 9.- €.
- V primeru odpovedi izleta zaradi prepovedi odhoda v tujino (covid-19), se vam plačani
znesek v celoti vrne.
Prijave in informacije sprejemamo na tel.št. 031 706 509 Franjo. V zvezi finačnih zadev pa
je zadolžena ga. Nevenka, TA Relax, tel.št. 041 725-130.
Za potovanje je potrebno PCT potrdilo.

