ПАРТИЈА 1
Београд – Рожанство - Београд

дестинација
програм путовања

Организација и реализација наставе у природи ученика првог разреда. Смештај у дечјем
одмаралишту у Рожанству, са базеном и спортским теренима. Услуга на бази шест пуних
пансиона, седам дана (три оброка + ужина). Боравак у прелепом селу у Србији у општини
Чајетина у Златиборском округу; обилазак туристичког центра Краљеве воде, упознавање са
биљним и животињским светом и обичајима тога краја, извођење наставе коришћењем
учионица у затвореном и учионица у природи, рекреација, затворен базен, спoртске
активности у природи на спортским теренима.
седам дана / шест пуних пансиона
трајање
Мај - јун 2023. године
време реализације
Превоз удобним, туристичким аутобусима високе класе, (клима, ТВ, ДВД и аудио опрема)
превоз
који поседују документацију о техничкој исправности, у складу са прописима о
ванлинијском аутобуском саобраћају и организацији и реализацији путовања ученика
основних школа.
- превоз аутобусима туристичке класе;
аранжман обухвата
- смештај у дечјем одмаралишту у Рожанству, са базеном и спортским теренима. Услуга на
бази шест пуних пансиона, седам дана (три оброка + ужина). Боравак у прелепом селу у
Србији у општини Чајетина у Златиборском округу; обилазак туристичког центра Краљеве
воде, упознавање са биљним и животињским светом и обичајима тога краја, извођење
наставе коришћењем учионица у затвореном и учионица у природи, рекреација, затворен
базен, спoртске активности у природи на спортским теренима;
- пратњу лиценцираног туристичког водича за сваки аутобус;
- услуге аниматора;
- улазнице за посете за које се улазнице наплаћују;
- осигурање свих путника;
- лекарску пратњу екскурзије;
- надокнаде за одељењске старешине у износу од 1.000,00 динара, бруто, дневно по ученику.
максималан
број 180 (тачан број ће се знати по добијању писмене сагласности родитеља).

ученика
деветоро
бр одељ старешина
пратиоци групе које - лиценцирани туристички водич за сваки аутобус;
- лекар
обезбеђује понуђач
број гратиса

- аниматори
- деветоро наставника;
- један гратис на 10 плативих ученика

број рата

седам месечних рата

ПАРТИЈА 2
Београд – Сребрно језеро - Београд

дестинација
програм путовања

Организација и реализација наставе у природи ученика другог разреда. Смештај на
Сребрном језеру, у дечјем одмаралишту капацитета 180 лежајева. Услуга на бази шест
пуних пансиона, седам дана (три оброка + ужина). Боравак у самом срцу Сребрног језера,
излет бродом, обилазак тврђаве Рам, извођење наставе корићењем учионица у затвореном и
учионица у природи, рекреација, спoртске активности у природи и на спортским теренима.
седам дана / шест пуних пансиона
трајање
Мај - јун 2023. године
време реализације
Превоз удобним, туристичким аутобусима високе класе, (клима, ТВ, ДВД и аудио опрема)
превоз
који поседују документацију о техничкој исправности, у складу са прописима о
ванлинијском аутобуском саобраћају и организацији и реализацији путовања ученика
основних школа.
- превоз аутобусима туристичке класе;
аранжман обухвата
- смештај на Сребрном језеру, у дечјем одмаралишту капацитета 180 лежајева. Услуга на
бази шест пуних пансиона, седам дана (три оброка + ужина). Боравак у самом срцу
Сребрног језера, излет бродом, обилазак тврђаве Рам, извођење наставе корићењем
учионица у затвореном и учионица у природи, рекреација, спoртске активности у природи и
на спортским теренима;
- пратњу лиценцираног туристичког водича за сваки аутобус;
- услуге аниматора;
- улазнице за посете за које се улазнице наплаћују;
- осигурање свих путника;
- лекарску пратњу екскурзије;
- надокнаде за одељењске старешине у износу од 1.000,00 динара, бруто, дневно по ученику.
максималан
број 170 (тачан број ће се знати по добијању писмене сагласности родитеља).

ученика
деветоро
бр одељ старешина
пратиоци групе које - лиценцирани туристички водич за сваки аутобус;
- лекар
обезбеђује понуђач
број гратиса

- аниматори
- деветоро наставника;
- један гратис на 10 плативих ученика

број рата

седам месечних рата

ПАРТИЈА 3
Београд – Сребрно језеро - Београд

дестинација
програм путовања

Организација и реализација наставе у природи ученика трећег разреда. Смештај на
Сребрном језеру, у дечјем одмаралишту капацитета 180 лежајева. Услуга на бази шест
пуних пансиона, седам дана (три оброка + ужина). Боравак у самом срцу Сребрног језера,
излет бродом, обилазак тврђаве Рам, извођење наставе корићењем учионица у затвореном и
учионица у природи, рекреација, спoртске активности у природи и на спортским теренима.
седам дана / шест пуних пансиона
трајање
Мај - јун 2023. године
време реализације
Превоз удобним, туристичким аутобусима високе класе, (клима, ТВ, ДВД и аудио опрема)
превоз
који поседују документацију о техничкој исправности, у складу са прописима о
ванлинијском аутобуском саобраћају и организацији и реализацији путовања ученика
основних школа.
- превоз аутобусима туристичке класе;
аранжман обухвата
- смештај на Сребрном језеру, у дечјем одмаралишту капацитета 180 лежајева. Услуга на
бази шест пуних пансиона, седам дана (три оброка + ужина). Боравак у самом срцу
Сребрног језера, излет бродом, обилазак тврђаве Рам, извођење наставе корићењем
учионица у затвореном и учионица у природи, рекреација, спoртске активности у природи и
на спортским теренима;
- пратњу лиценцираног туристичког водича за сваки аутобус;
- услуге аниматора;
- улазнице за посете за које се улазнице наплаћују;
- осигурање свих путника;
- лекарску пратњу екскурзије;
- надокнаде за одељењске старешине у износу од 1.000,00 динара, бруто, дневно по ученику.
максималан
број 170 (тачан број ће се знати по добијању писмене сагласности родитеља).

ученика
шесторо
бр одељ старешина
пратиоци групе које - лиценцирани туристички водич за сваки аутобус;
- лекар
обезбеђује понуђач
број гратиса

- аниматори
- шесторо наставника;
- један гратис на 10 плативих ученика

број рата

седам месечних рата

ПАРТИЈА 4
Београд – Ивањица - Београд

дестинација
програм путовања

Организација и реализација наставе у природи ученика четвртог разреда. Смештај у
Ивањици у хотелу категорије 3 звездице, са затвореним базеном. Собе са 2,3,4 лежаја, свака
туш вц. Ресторан у самом објекту, као и дечија дискотека за вечерње анимације. Услуга на
бази шест пуних пансиона, седам дана (три оброка + ужина). боравак у Ивањици, која се
налази у југозападној Србији, на обали реке Моравице, окружена је планинама: Голија,
Јавор, Мучањ, Чемерно и Радочело. Због свог географског положаја, проглашена је за
ваздушну бању. Упознавање са биљним и животињским светом овог краја, као и са
историјским знаменитостима. Одржавање прилагођених наставних садржаја у природним
условима. Рекреација и спортске активности у природи и на спортским теренима.
седам дана / шест пуних пансиона
трајање
Мај - јун 2023. године
време реализације
Превоз удобним, туристичким аутобусима високе класе, (клима, ТВ, ДВД и аудио опрема)
превоз
који поседују документацију о техничкој исправности, у складу са прописима о
ванлинијском аутобуском саобраћају и организацији и реализацији путовања ученика
основних школа.
- превоз аутобусима туристичке класе;
аранжман обухвата
- смештај у Ивањици у хотелу категорије 3 звездице, са затвореним базеном. Собе са 2,3,4
лежаја, свака туш вц. Ресторан у самом објекту, као и дечија дискотека за вечерње
анимације. Услуга на бази шест пуних пансиона, седам дана (три оброка + ужина);
- пратњу лиценцираног туристичког водича за сваки аутобус;
- услуге аниматора;
- улазнице за посете за које се улазнице наплаћују;
- осигурање свих путника;
- лекарску пратњу екскурзије;
- надокнаде за одељењске старешине у износу од 1.000,00 динара, бруто, дневно по ученику.
максималан
број 175 (тачан број ће се знати по добијању писмене сагласности родитеља).

ученика
шесторо
бр одељ старешина
пратиоци групе које - лиценцирани туристички водич за сваки аутобус;
- лекар
обезбеђује понуђач
број гратиса

- аниматори
- шесторо наставника;
- један гратис на 10 плативих ученика

број рата

седам месечних рата

дестинација
програм путовања

ПАРТИЈА 5
Београд – Ниш – Врање – Ђавоља Варош - Београд
Организација и реализација екскурзије за ученике осмог разреда.
ПРВИ ДАН: Полазак аутобуса испред школе у 7:30 сати. Вожња према Нишу. Одлазак до
Ћеле-куле. Обилазак Ћеле-куле уз историјски час кустоса. Наставак пута према брду Чегар.
Обилазак споменика. Посета Археолошком музеју са изложеним експонатима који
представљају део историјског развоја града. Шетња по културно – историјском центру града
уз разгледање: Трг краља Милана, Градска кућа, Споменик ослободиоцима Ниша, Споменик
фудбалеру... По завршеном обиласку, смештај у гарни хотелу 3* у Нишу, у близини
Кованлучке чесме. Вечера. Дискотека. Ноћење.
ДРУГИ ДАН: Након доручка, полазак за Врање. У Врању обилазак спомен куће Боре
Станковића, Пашиног конака, Турског хамама, Саборне цркве Св. Тројице... Повратак у
хотел на ручак . Након ручка, обилазак Нишке тврђаве, градског утврђења из 18. века. У
оквиру тврђаве обилазак Стамбол капије, Турског хамама, споменика кнезу Милану
Обреновићу, Бали Бегове џамије, Лапидариума, Пашиног конака... Повратак у хотел на
вечеру.Дискотека. Ноћење.
ТРЕЋИ ДАН: Након доручка, полазак према Ђавољој Вароши. Ђавоља варош је природни
феномен настао деловањем падавина као и ерозивним дејством. То су високе камене
фигуре мистериозних облика на чијим врховима се налазе камене капе. Одлазак до Пролом
Бање. Ручак у ресторану хотела у Пролом Бањи. Обилазак бањског комплекса. У оквиру
Пролом Бање постоји више извора воде. Полазак за Београд. Долазак испред школе око
20:00 сати .

трајање
време реализације
превоз

три дана
06.04. – 08.04. 2023. године
Превоз удобним, туристичким аутобусима високе класе, (клима, ТВ, ДВД и аудио опрема)
који поседују документацију о техничкој исправности, у складу са прописима о
ванлинијском аутобуском саобраћају и организацији и реализацији путовања ученика
основних школа.
- превоз аутобусима туристичке класе;
аранжман обухвата
- боравак на бази 1 пуног и 1 полупансиона у гарни хотелу 3* у Нишу, у близини
Кованлучке чесме. Смештај у собама са 2, 3 и 4 кревета – свака соба и апартман је са
купатилом;
- улазнице за две дискотеке;
- ручак трећег дана у ресторану хотела у Пролом Бањи
- улазнице за све посете: Ћеле кула, Археолошки музеј, споменик на Чегру
- Посета Ђавољој Вароши
- Посета спомен кући Боре Станковића у Врању
- пратњу лиценцираног туристичког водича за сваки аутобус;
- услуге локалних водича;
- улазнице за посете за које се улазнице наплаћују;
- осигурање свих путника;
- лекарску пратњу екскурзије;
- надокнаде за одељењске старешине у износу од 1.000,00 динара, бруто, дневно по ученику.
максималан
број 150 (тачан број ће се знати по добијању писмене сагласности родитеља).

ученика
број
одељенских
старешина
пратиоци групе које
обезбеђује понуђач
број гратиса
број рата

петоро
- лиценцирани туристички водич за сваки аутобус;
- лекар
- петоро наставника;
- један гратис на 15 плативих ученика

четири месечне рате

