Obežník č. 1/2017
Zájazd Slovinsko
Medzinárodná včelárska výstava ApiSlovenija (11.3.-12.3.2017)
Cena zájazdu: 100,00 €/os.
Záväzná prihláška najneskôr do: 20.2.2017

Hlavný cieľ návštevy: výstava „ApiSlovenija – 40. ročník včelárskych dní v Celje“

Program:
1. Deň (sobota 11.3.)
Odchod zo Slovenska, nástupné miesto: Bratislava, Svrčia ul. 14, zraz pri pristavenom autobuse
o 5.50 hod. (Autá môžete odparkovať aj na Svrčej 6 pred Základnou školou). Odchod o 6.15
smer Graz, v polovici cesty hygienická prestávka na diaľničnom odpočívadle. Prejazd
slovinskými hranicami cez prechod Šentijl v Slovenskich goricah.

Príchod
do
obce
Frankolovo,
reštaurácia Gostilna Turist, Frankolovo
č. 9, o 11.00 hod obed (veľká porcia
jedla, vrátane vína, nealko nápoja a
s dezertom), po obede transfer do Celje
(10 km).
Príchod na výstavisko (cca 12.15 hod),
návšteva medzinárodnej včelárskej
výstavy „ApiSlovenija – 40. ročník
včelárskych dní“ a sprievodných
podujatí až do 18.00 hod, kedy sa
výstavisko zatvára (máme zabezpečenú
hromadnú vstupenku v cene zájazdu).
ApiSlovenia je najväčším a najvýznamnejším včelárskym podujatím v Slovinsku. Ponúka
predaj včelárskych potrieb a vybavenia, medu a iných včelích produktov, odborné prednášky.
Sprievodné podujatia na výstavisku 11.-12.3.2017: Flóra – kvety a záhrada (záhradkárstvo,
floristika, a záhradná architektúra), Altermed (zdravé bývanie, alternatívna a bylinná medicína,
prírodná kozmetika), Svadobný veľtrh.
O 18.00 odchod z výstaviska, príchod na internát
Dijaški dom, Ljubljanska cesta 21, Celje. Ubytovanie
a večera (s nealko nápojom v cene ubytovania).
V priestoroch internátu máme k dispozícii jedáleň na
spoločenský večer, resp. je možný voľný program –
vychádzka do centra mesta (peši 5 min).
Izby sú 1-posteľové a 2-posteľové, kúpeľne sú na
chodbe).

2. Deň (nedeľa 12.3.)
Raňajky na internáte (podľa vlastného výberu s nápojom), odchod do obce Žalec, sprevádzaná
prehliadka Múzea pivovarníctva a
sladu s degustáciou piva, odchod
o 11.30 hod. Návrat do Celje, o 12.00
hod obed vo vyhliadkovej reštaurácii
pri Celjskom hrade (Gostilna Pri
Kmetec, Zagrad 140A, Celje). Po
obede odchod (90 km) do Šmarje-Sap
(Čebelarstvo Koželj, Adamičeva 5,
Šmarje Sap). Prehliadka včelárskej
farmy rodiny Koželj a prehliadka
rodinného
včelárskeho
múzea
s pamiatkami včelárskeho kultúrneho

dedičstva od r. 1700 až po súčasnosť. Prezentácia slovinského včelárstva, zbierky všetkých
typov úľov, medometov a včelárskych nástrojov a príslušenstva. Návrat na Slovensko cez
Rakúsko, hygienická prestávka, príchod do Bratislavy na Svrčiu ul. o cca 22.00 hod.

V cene je zahrnuté: 1x ubytovanie, 1x raňajky, 2x obed, 1x večera, všetky vstupné poplatky
(výstavisko, Múzeum chmeľu, návšteva včelárskej farmy), doprava autobusom.
V cene nie je zahrnuté: poistenie účastníkov v zahraničí (proti nehode, úrazu, krádeži, strate
batožiny a pod.)
Ubytovanie: študentský internát v Celje. Bez nároku na ubytovanie v 1-posteľovej izbe.
V Slovinsku platia eurá, je potrebné mať platný pas, alebo OP.
Zmena programu vyhradená. K dispozícii je 45 miest (obsadenosť si preverte cez sekretariát).
Záväzné prihlášky zasielajte na adresu sekretariat@vcelari.sk ihneď, najneskôr do 20.2.2017.
Akceptovanie prihlášky Vám bude potvrdené mailom.
Platbu 100,00 € uhradíte pri nástupe do autobusu 11.3.2016.
Prihláška musí obsahovať: meno, priezvisko, adresa, tel. č., email, rodné číslo, číslo v CRV,
požiadavku na ubytovanie (1-lôžková, 2-lôžková izba), číslo pasu alebo OP, a informáciu ak
máte nejakú potravinovú alergiu alebo ste vegetarián (reštaurácie pre vás prispôsobia menu).
Záväzná prihláška je prílohou Obežníka.
V Bratislave, dňa 10.2.2017

Ing. Ľudovít Gál
predseda SZV

