AKTIVNA ROMUNIJA S KARPATI 2020

Kdaj:

Od 03.7. do 12.7.2020 (pet. - ned.); odhod ob 22.00 uri izpred Mercator Primskovo

Kako:

S posebnim avtobusom

Opis poti: PD Iskra Kranj vas v sodelovanju s TA Experience Slovenia vabi v Romunijo, skrivnostno
deželo v vzhodni Evropi, ki se ponaša s presenetljivo naravo, bogato zgodovino in očarljivimi ljudmi.
Med bolj znane romunske znamenitosti vsekakor spadajo grof Drakula, številni gradovi in srednjeveška
mesta, prelaz Transfagarašan in divja narava Krpatov z bogato floro in favno.
Podrobnosti so navedene v priloženem programu.
Zahtevnost
trajanje:

in Ture so srednje zahtevne in trajajo od 2 do 8 ur.
Za vse udeležence planinske ture je pogoj, da ste člani PZS ali enakovredne druge
evropske planinske zveze ali drugih vrst zavarovanj, katera pokrivajo morebitne
nezgode v gorah.

Potrebna
oprema:

Udeležencem priporočamo dobre planinske čevlje s čvrstim narebrenim podplatom,
lahko pohodniško opremo in zaščito proti vremenskim pojavom. Veljaven osebni
dokument - za prestop meje (veljavni potni list ali osebno izkaznico). Planinska
izkaznica in osebna prva pomoč.

Vodnika:

Sašo Košnik in Žiga Hočevar, v sodelovanju z lokalnimi vodniki in organizatorjem
izleta - TA Experience Slovenia (poskrbljeno bo tudi za turistično vodenje).

Strošek

Strošek je odvisen od števila udeležencev, končni znesek bomo določili ob zaključku
prijav, glede na število prijavljenih oseb:
Cena potovanja pri 45 potnikih: 559,00 EUR
Cena potovanja pri 40 potnikih: 593,00 EUR
Cena potovanja pri 30 potnikih: 672,00 EUR
Strošek vključuje: avtobusni prevoz in cestne pristojbine, mostnine, parkirnine,
stroške 2 voznika, 7 x polpenzion v hotelu 3* v dvoposteljnih sobah, vstopnini v
soteski Turda in Sedmerih lestev, prevoz s kombiji, stroške lokalnih vodnikov,
turistično vodenje, turistično pristojbino in organizacijo potovanja.
Možno doplačilo na poti:
- Rudnik soli Turda – vstopnina 9,00 EUR za odrasle, 5 EUR za otroke in
upokojence (ob predložitvi izkaznice),
- Grad Bran – vstopnina 8,50 EUR za odrasle, 6,50 EUR za upokojence (ob
predložitvi izkaznice)

Prijave, rok
prijav in
informacije:

Prijave z obveznim vplačilom 200,00 EUR akontacije sprejemamo do vključno torka,
31. marca 2020 ali do zasedbe mest na avtobusu. Prijave brez vplačane akontacije
niso veljavne.
Prijavite se lahko:
- telefon: 041 723 832
- e-mail: info@experience-slovenia.com
- v društveni pisarni (Ljubljanska c. 24a – vhod pri ambulanti, v času uradnih ur –
vsako sredo od 17.00 do 18.00 ure)

Prijave, rok
prijav in
spletna stran:

Na podlagi predračuna je plačilo možno po položnici ali preko interneta ali v pisarni
društva. Zadnji obrok mora biti plačan do 21 dni pred odhodom.
http://www.planinskodrustvo-iskra-kranj.si/

elektronska pošta:

pd.iskra.kranj@gmail.com

informacije nadaljevanje:

V primeru plačila za drugo osebo naj se ime in priimek potnika navede pri namenu.
Vsi prijavljeni potniki bodo po 15.6.2020 prejeli obvestilo o dokončnem številu
prijavljenih in višino dokončnega zneska za plačilo.
Obvezni podatki ob prijavi: - izpolnjena prijavnica TA
Informacije:
* TA Experience Slovenia, tel. 041 723 832
* Sašo Košnik, saso.kosnik@infonet.si, tel. 041 757 009
Odhodi avtobusa:
- Kranj - Hipermarket Mercator - Primskovo ob 22.00 uri;
- Ljubljana - OMV črpalka, Celovška 455 ob 22.25 uri.

Priporočila:

Udeležencem priporočamo, da si sami uredite brezplačno osnovno zdravstveno
zavarovanje za tujino ("Evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja"), ki ga lahko
uredite na Območni enoti ZZZS ali prek interneta na povezavi
https://www.zzzs.si/tujina .
Priporočamo, da si uredite tudi dodatno zdravstveno zavarovanje z asistenco (npr.
CORIS) za tujino, ki ga lahko uredite:
- neposredno preko Corisa (gl. povezavo https://www.coris.si/) ali
- pri TA Experience Slovenia
- preko Planinske zveze Slovenije.
Možno je zavarovanje rizika odpovedi. Zavarovanje rizika plačate pri plačilu/nakazilu
akontacije. V kolikor se ne odločite za zavarovanje rizika odpovedi, vam organizator
ne bo mogel vrniti akontacije v primeru odpovedi.

Opombe:

- V primeru neprimernega vremena in nepredvidenih razmer si pridržujemo pravico
do sprememb oz. prilagoditve planinskega programa ali odpovedi tur.
- Vsak udeleženec mora imeti ustrezno fizično pripravljenost.
- Vsak udeleženec je dolžan upoštevati navodila planinskega vodnika na poti.
- Vsak udeleženec hodi na lastno odgovornost.

Vabljeni!

spletna stran:

http://www.planinskodrustvo-iskra-kranj.si/

elektronska pošta:

pd.iskra.kranj@gmail.com

