TRIJE NAJVIŠJI VRHOVI BALKANA
MUSALO – VIHREN - OLIMP
1. dan: sreda, 5. avgusta 2020:
odhod v večernih urah z dogovorjenega mesta. Nočna vožnja mimo Beograda
proti Bolgariji.
2. dan: četrtek, 6. avgusta 2020:
postanek v Nišu, kjer nas čaka vroč burek s sirom in jogurt. Nadaljujemo mimo
Pirota do Sofije, kamor prispemo v dopoldanskih urah. Ogled znamenitosti
glavnega mesta. Nadaljevanje vožnje za Borovec, namestitev v hotel, večerja,
nočitev.
3. dan: petek, 7. avgusta 2020:
zajtrk, vzpon na najvišji vrh Balkana, Musalo (2925 mnm, 5 ur hoje, del poti z
žičnico). Po prihodu z ture krajši počitek in odhod za Bansko. Namestitev v
hotel, večerja, spanje.
4. dan: sobota, 8. avgusta 2020:
zajtrk. Vzpon na najvišji vrh planine Pirin, Vihren (2914 mnm, 6 ur hoje). Po
prihodu s ture prosti čas za počitek in ogled znanega SKI centra. Večerja,
nočitev.
5. dan: nedelja, 9. avgusta 2020:
zajtrk. Odhod za Litochoro. Vzpon do doma (3 ure hoje). Tisti, ki ne bodo šli na
vrh Olimpa, bodo uživali ob obali Egejskega morja. Večerja, nočitev.
6. dan: ponedeljek, 10. avgusta 2020:
zajtrk. Vzpon na Olimp (2911 mnm, 6 ur hoje). Po prihodu s ture odhod za
Litochoro. Namestitev v hotelu, večerja, nočitev.
7. dan: torek, 11. avgusta 2020:
zajtrk. Izlet na Olimpic beach. Počitek – kopanje, ob vrnitvi v hotel še obisk
mesta Paralie, ki je znano po usnju in kožah (mogoče še kakšna zanimivost).
Večerja, nočitev.
8. dan: sreda, 12. avgusta 2020:
zajtrk. Odhod za Solun, ogled znamenitosti mesta nato nadaljevanje poti do
Leskovca. Namestitev v hotel, večerja, nočitev.
9. dan: četrtek, 13. avgusta 2020:
Zajtrk, po zajtrku vožnja proti Irigu do »Farme« Marin gaj, kjer bomo imeli,
kosilo (domače dobrote) z glasbo. Po prijetnem kosilu sledi vožnja proti domu,
kamor bomo prispeli v poznih večernih urah.
Cena: 500 EUR/os (min. 45 oseb), 550 EUR/os (min. 35 oseb).
Cena vključuje:
- vožnjo s turističnim avtobusom, cestnine, parkirnine,
- 7 x spanje v hotelu 3*** (1 x v planinski koči-tisti, ki gredo na vrh Olimpa), večerja,
zajtrk, (dvo - in troposteljne sobe z TWC),
- kosilo zadnji dan,
- gondolo za vzpon na Musalo,
- vse oglede in vstopnine, ki so v programu navedeni,
- turistično pristojbino,
- stroške organizacije, priprave in vodenja izleta, lokalni vodič.
Doplačilo:
- enoposteljna soba 105 EUR,
- burek v Nišu,
- zdravstveno zavarovanje z medicinsko asistenco za tujino,
- ogledi in storitve po želji, ki niso vključeni v program.
Opombe: program je možno prilagoditi po želji skupine. Pridržujemo si pravico, do zvišanja cene pri
manjšem številu prijavljenih. Zaželjeno je, da ob prijavi poveste ali se boste udeležili vzpona na vrh Olimpa
(težja tura - obvezna plezalna čelada), zaradi rezervacije spanja v koči.
Prijave zbiramo do zasedbe avtobusa (oziroma čim prej zaradi rezervacije prenočišč). Plačilo ob
prijavi 100 €.
Prijave : Tone Šeško – št. mob.: 041 640 160, e-mail: tone.sesko@gmail.com; Toni Turizem – št.
mob.: 031 643 338, e-mail: turizem.prah@siol.net.
INFORMACIJE IN PRIJAVE: Turizem Toni, Naselje heroja Maroka 29, 8290 Sevnica,
tel. 07 81 62 880, GSM: 031 643 338, e-mail: turizem.prah@siol.net. Splošni pogoji so sestavni del ponudbe.

