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JESENSKO DVODNEVNO DRUŽENJE Z BALKANIKO

Dragi naši planinski prijatelji!
Oktober je tu, naša sezona se bliža h koncu in tudi letos jo bomo zaključili z našim, zdaj že tradicionalim
jesenskim srečanjem. Lansko leto smo se zadeve lotili nekoliko drugače, namesto enodnevnega izleta smo vas
popeljali na dvodnevni izlet »v neznano«, ker pa vam je lanskoletna »dogodivščina«, vsaj sodeč po kasnejših
odzivih, bila zelo všeč, smo se odločili da zadevo letos »ponovimo«. Seveda vam podrobnosti glede samega
kraja tudi tokrat ne bomo razkrili, bomo pa se potrudili, da se boste tudi v drugo imeli lepo. Sprehodili se
bomo po manj znanih poteh, seznanili z nekaterimi posebnostmi kraja, ki smo ga letos za vas izbrali,
poskusili lokalne »dobrote«, nato pa sledi večerja in prijetno druženje ob glasbi. Ni skrivnost, da vam bomo
na kratko predstavili naša potovanja za naslednjo sezono, kot je že v navadi, si bomo ogledali nekaj
fotografij iz letošnjih potepanj (najboljše bomo nagradili, zato čim prej kakšno pošljite!), seveda pa ne bo
manjkalo tudi majhnih presenečenj. Vidimo se 20. In 21.10.2018! Prisrčno vabljeni!!!
Cena izleta: 75 EUR (zajema: prevoz, »dobrodošlico«, toplo malico, večerjo ob glasbi, nočitev, zajtrk)
Odhod avtobusov:
Ljubljana - Dolgi most

ob 07.30,

Žalec – Mercator center (stara Era)

ob 08.30,

Celje - Dvorana Zlatorog

ob 08.30,

Maribor - Nova avtobusna postaja (Mlinska ulica)

ob 07.30.

Na spodnji prijavnici pripišite svoje ime, kontaktno tel. številko ter obkrožite mesto vstopa na avtobus!
Zaradi nekoliko drugačne organizacije in omejenega števila mest, vljudno prosimo da nam prijave s plačilom prispevka na
zgoraj naveden TRR (plačilo z gotovino na dan dogodka ne bo možno) posredujete najpozneje do srede, 10.10.2018.
Prijav po tem datumu ne bomo več sprejemali. Prav tako vas naprošamo, da nam hkrati s prijavo sporočite (na spodnji
prijavnici pripišete) svojo konfekcijsko številko.
Tel. št.: 0590 33 339, 040 56 55 93; E-mail: info@balkanika.si
VESELIMO SE SREČANJA Z VAMI!!!
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Prijavljam:
Ime in priimek
1.

Vstop – obkroži
Ljubljana - Celje - Maribor

2.

Ljubljana - Celje - Maribor

3

Ljubljana - Celje - Maribor

4.

Ljubljana - Celje - Maribor

Telefon

k.št.

