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Polise osiguravajuće

kompanije „DUNAV OSIGURANJE” važe od 27.01.2018.godine do 27.01.2019.godine

Индивидуални програм, сопствени превоз
Планина Златар (највиши врх 1627м.н.в.) са својим густим четинарским и брезовим шумама, зеленим пашњацима и ливадама,
изузетно повољном климом, представља привлачно место за одмор и рекреацију, али изнад свега изузетно место за превенцију,
лечење и рехабилитацију оболелих од кардиоваскуларних болести и поремећаја артеријског притиска.
Клима Златара на висини од 1400м.н.в. на којој се налази Шумска кућа је субпланинска са свежим летима и благим зимама.
Недалеко од Златара су Златараска језера, погодна за пецање и вожњу чамцем. Гости могу посетити у непосредној близини Манастир
Козме и Дамјана, Манастир Милешева (ХIII век), Манастир Давидовица (ХII век), Манастир Прибојска бања (ХII век). Могу се посетити
и планине Златибор и Тара.

Локација: Шумарска кућа налази се на висини 1400м.н.в., 260км удаљена од Београда, а 18км од Нове
Вароши. Околина куће је погодна за шетњу.
Садржај: Кућа има четири апартмана и две собе са купатилом. Апартмани имају одвојени дневни боравак,
спаваћу собу и купатило. Собе имају спаваћи део и купатило.
ЦЕНЕ СУ ДНЕВНЕ ПО ОСОБИ У ДИНАРИМА

СМЕШТАЈ

ПУН ПАНСИОН

НОЋЕЊЕ

ПОЛУПАНСИОН

АПАРТМАНИ

3.000.00

1.300.00

2.500.00

ДВОКРЕВЕТНА СОБА

2.300.00

1.300.00

2.000.00

Пун пансион: доручак, ручак, вечера - мени ( једно јело, класичан начин услуживања)
Полупансион: доручак, вечера - мени ( једно јело, класичан начин услуживања)
У цену је укључено: Боравак на бази изабране услуге, у резервисаном периоду и типу смештаја
У цену није укључено: Боравишна такса се плаћа у агенцији (50 динара дневно по особи)
Попуст за децу од 2 до 10 година :

- Ако користе посебан лежај имају попуст од 30%,
- Ако користе заједнички лежај имају попуст 50%

НАЧИН ПЛАЋАЊА:
•
•
•
•

УПЛАТА ДО ПОЛАСКА- приликом резервације уплаћује се 30%аконтације од цене аранжмана, а остатак најкасније 15 дана пре поласка
УПЛАТА У ВИШЕ РАТА- уплата аконтације од 30%приликом резервације, остатак уплате чековима грађана на још 4 месечне рате
АДМИНИСТРАТИВНИМ ЗАБРАНАМА са фирмама са којим агенцја има склопљен уговор
КРЕДИТНИМ КАРТИЦАМА BANCA INTESА

ПРОГРАМ ПУТОВАЊА: ПРВИ ДАН: Улазак у собе после 12:00 часова. Боравак први-последњи дан на бази
изабране услуге(полупансион,пун пансион,ноћење). ПОСЛЕДЊИ ДАН: Напуштање собе до 9 сати. Крај
програма.
НАПОМЕНА: У случају поремећаја на тржишту роба и услуга организатор задржава право кориговања цена на
неплаћени део аранжмана.
НАПОМЕНА: Превоз је сопствени. Термин боравка странка одређује сама.
КРАЈЊИ РОК ЗА ОТКАЗ АРАНЖМАНА ОД СТРАНЕ ОРГАНИЗАТОРА ЈЕ 5 ДАНА ПРЕД ПУТ
Уз овај програм важе ОПШТИ УСЛОВИ ПУТОВАЊА, програм путовања и опште информације организатора путовања из каталога Хотели и са сајта
ЈП СРБИЈАШУМЕ – Пословница општег туризма
Ценовник број 1, од 01.03.2018.

