Društvo na srcu operiranih Slovenije

VABILO NA REKREATIVNI ODDIH V PORTOROŽ
Datum odhoda: nedelja 6.sept. 2020
odhod iz Celja:
ob 11.00 uri - hotel Faraon, Ljubljanska cesta
odhod iz Ljubljane:
ob 12.15 uri - parkirišče pri Dolgem mostu
Čas trajanja:
5 dni (4 nočitve od: 6—10. sept. 2020)

CENE IN NAMESTITEV: HOTEL RIVIERA****PORTOROŽ
60,00 EUR (dvopost.) in 80,00 EUR (enopost.) na osebo – polpenzion +TT
Če boste uporabili turistične bone oz. vavčer bo potrebno doplačilo 7 eur/dan/po osebi.
(Odšteli boste 200 eur manj od skupnega računa)

Doplačilo na avtobusu: 17,- eur (malica na poti in doplačilo za prevoz)

Program potovanja:
1.dan…Vožnja z avtobusom na relaciji Celje - Ljubljana - Portorož. Namestitev v hotelu Riviera.
Do večerje razne aktivnosti po želji, sprehod, plavanje bazenih ali morju…ali pa uživanje na plaži.
2.dan - 4. dan…Dobrodošli v sodoben hotel s prekrasnim pogledom na Piranski zaliv.
▸ Hotel se nahaja v neposredni bližini hotelske plaže. Zunanji in notranji bazeni z ogrevano morsko vodo.
▸ Center tajske tradicionalne masaže Wai Thai. Čarobna mediteranska terasa Mystica.
Vse aktivnosti bomo prilagajali sproti, vključno s predavanji in predavatelji. Zaradi določenih omejitev zbiranja in
števila oseb, ki so lahko hkrati v zaprtih prostorih trenutno še nimamo programa. V vsakem primeru pa nam ostane
vodna rekreacija in pohodi v naravi ter navsezadnje zaslužen nekaj dnevni poletni oddih. Ob morju nas pot pripelje
do srednjeveškega mesta Piran, do čarobnih Sečoveljskih solin ali do Forma Vive, galerije na prostem s čudovitim
razgledom na Portoroški zaliv.
Morska voda deluje blagodejno in celo zdravilno. Privoščite si jo v notranjih in zunanjih bazenih ali v morju. Kadar
koli. Ob glavni portoroški promenadi boste v središču dogajanja. Korak do morja, sprehodi in nakupi, uživanje v
popoldanski kavi in sladoledu…
5.dan…Odhod bo ob 11.00.uri izpred hotela. Prihod v Ljubljano ob 12.30, v Celje ob 14.00 uri.

Morebitne spremembe programa si lahko ogledate na: www.drustvo-nsos.si
Prijazno vabljeni vsi člani društva.
Za prijave prosim pokličite:
Erika Petek: 040 731 784 ali 06 9631 642
Prijave sprejemamo do 28.8.2020 oz. razpoložljivosti na avtobusu ali hotelu. Ne odlašajte s prijavo!
Predlagamo tudi da se dogovorite za cimra/ro, če ste sami - in tako bistveno znižate ceno.
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