H R V A Š K A 2018

DVODNEVNA STROKOVNA EKO EKSKURZIJA

DATUM POTOVANJA: 14.-15.05.2018
1. dan 14.05.2018 (ponedeljek): MARIBOR – VARAŽDIN
Odhod avtobusa ob 7:00 uri izpred KON-CERT Maribor, Vinarska ul. 14, Maribor. Vožnja na relaciji Maribor – Donji
Kraljevec z okolico – Varaždin. Sledijo obiski: Centar dr. Rudolfa Steinerja, Prvomajska ul. 4, 40320 Donji Kraljevec, OPG
Borović, Željko Borović, Donji Pustakovec 89, 40323 Prelog in OPG Hunjadi Dean, Glavna 93, 40326 Sveta Marija.
Po končanih ogledih se bomo odpeljali na posest Vinarstvo ČRNKO, degustacija 5 vrst vrhunskih vin in nato nastanitev v
hotelu v Varaždinu. Možnost večerje v hotelu ali enem izmed številnih lokalov v mestu. Nočitev.
VSTOPNE POSTAJE: dne 14.05.2018
HALA TIVOLI LJUBLJANA
ob 05.00 uri
DVORANA ZLATOROG CELJE
ob 06.00 uri
MARIBOR, Vinarska 14 KON-CERT ob 07.00 uri

2. dan: 16.05.2017 (torek): VARAŽDIN - MARIBOR
Po zajtrku sledijo strokovni ogledi: Zrno Eko Imanje, Habjanovac 45, 10343 Habjanovac in OPG Jakopović, Paka 26,
42220 Novi Marof. Po končanih strokovnih ogledih se odpeljemo na skupno kosilo (lokacijo sporočimo kasneje). Sledi
vožnja proti domu s krajšimi vmesnimi postanki. Prihod v večernih urah.

CENA POTOVANJA: 120,00 eur pri najmanj 30 gostih v avtobusu
142,00 eur pri najmanj 20 gostih v avtobusu
V CENO JE VKLJUČENO:
avtobusni prevoz po programu (TV, klima, hladilnik)
dnevnice voznikov in cestnine
hotelske storitve na bazi nočitev z zajtrkom v hotelu 3*
degustacija vin (5 vrst)
nezgodno zavarovanje potnikov v času potovanja
organizacija potovanja
22% DDV.

DOPLAČILA:
- strokovni ogledi kmetij, degustacije in kosilo 15.5.2018. Zneske sporočimo kasneje, denar poberemo na
avtobusu.
- enoposteljna soba 14 eur: željo po enoposteljni sobi sporočite ob prijavi.
Prehrana udeležencev je v lastni režiji, razen 1x zajtrk v hotelu.

PRIJAVE: do 26.4.2018 oz. do zasedbe prostih mest. Sprejemamo SAMO
PISNE PRIJAVE po pošti ali e-pošti.
Program je bil izdelan po veljavnih cenah dne 27.3.2018. Skladno z 39. In 57.e členom Zakona o varstvu potrošnikov si pridržujemo pravico do spremembe cene
potovanja, če pride do spremembe tarife prevoznika ali menjalnega tečaja valute. pravico do odpovedi potovanj, če se ne prijavi vsaj najmanjše število oseb, ki je
potrebno za izvedbo potovanja oz. bomo potovanje izvedli pod popolnoma drugačnimi pogoji. Odpovedi sprejemamo pisno, stroški pa znašajo: 45 do 30 dni pred
dnevom pričetka opravljanja storitve – 10% cene aranžmaja, 29 do 22 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 20% cene aranžmaja, 21 do 15 dni pred dnevom
pričetka opravljanja storitve – 30% cene aranžmaja, 14 do 8 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 50% cene aranžmaja, 7 do 1 delovni dan do 12.00 ure pred
dnevom pričetka opravljanja storitve – 80% cene aranžmaja. Če potnik na lastno željo prekine potovanje, ni upravičen do vračila stroškov. Splošni pogoji in navodila za
potovanje so sestavni del programa.

Turistična agencija Galileo 3000 Maribor, Branka Krpan, 041 662 488

OBRNITE LIST 

Spoštovani gostje in prijatelji!
V letu 2018 smo za vas ponovno pripravili spomladansko dvodnevno strokovno ekskurzijo, tokrat na Hrvaško. Ne bomo
šli prav daleč, saj je že v Međimurju veliko zanimivega. Letošnji program je posvečen biodinamičnemu kmetovanju, zato
bomo potovanje začeli kar v Dolnjem Kraljevcu, v Centru dr. Rudolfa Steinerja. Biodinamično kmetijstvo je poseben vidik
ekološkega kmetijstva, ki ga je v začetku 20. stoletja razvil znan avstrijski filozof, znanstvenik in pisatelj Rudolf Steiner.
Zanimivo je, da se je Rudolf Steiner rodil v hrvaški vasici Donji Kraljevec v Međimurju, v takratnem avstrijskem cesarstvu.
Njegova osnovna teorija je bila obstoj življenjske sile v kmetijskih kulturah in na kopnem. Te sile se zmanjšajo in izgubljajo
z uporabo pesticidov in umetnih gnojil, spodbuja pa jih kmetijstvo, ki sledi uveljavljenim naravnim tokovom. R. Steiner je
pred 150 leti organiziral prvi tečaj o biodinamičnem poljedelstvu, ki ga je imenoval »kmetijstvo prihodnosti«.

Nato se bomo odpeljali do OPG Borović v Prelog in si ogledali ekološki nasad leske. Za konec prvega dne pa se bomo
ustavili še na obisku pri biodinamičnem pridelovalcu na OPG Hunjadi v kraju Sveta Marija (www.opg-hunjadi.hr). Lastnica
OPG Hunjadi je g. Natalija Peter Hunjadi, ena od glavnih svetovalk za biodinamično kmetovanje na Hrvaškem. Gospa
Hunjadi nam je tudi pomagala pri pripravi letošnjega programa ekskurzije. Na kmetiji se ukvarjajo s pridelavo in predelavo
jabolk, žit in zelenjave.
Naslednji dan se odpeljemo najprej na Zrno Eko Imanje v Habjanovac (www.zrno.hr). To je najstarejša hrvaška ekološka
kmetija. Na 20 ha površin gojijo žita, sadje in zelenjavo ter druge kulture, ki jih potrebujejo kot surovine za pripravo svojih
izdelkov. Imajo svoj ZRNO BIO BISTRO v Zagrebu. Na posestvu bomo imeli tudi degustacijo njihovih izdelkov.
Za tem se bomo ustavili še na zadnji kmetiji, in sicer OPG Jakopović Novem Marofu. Tukaj se ukvarjajo z gojenjem
ekološke melise in drugih zelišč ter z izdelavo prve certificirane ekološke in naravne kozmetike na Hrvaškem.
Zagotovo vam bo ekskurzija omogočila ne samo koristne oglede, ampak boste dobili tudi številne nove ideje.

Veselimo se druženja z Vami!
Sodelavci Inštituta KON-CERT
ODREŽI

ODREŽI

PRIJAVNICA

ZA DVODNEVNO STROKOVNO EKO EKSKURZIJO

14.-15.05.2018
Ime in priimek, naziv s.p. ali d.o.o.: ________________________________________________________________
Naslov: ________________________________________________________________________________________
Kontaktna oseba: ___________________________________
Telefon/mobi: ___________________________________ID za DDV : ______________________________________
Za ekskurzijo prijavljam naslednje osebe:
________________________________________________________________________________________________
DATUM:

PODPIS:
Naslov za pošiljanje prijav: Inštitut KON-CERT Maribor, Vinarska ulica 14, 2000 Maribor ali
valentina.aleksic@kon-cert.si
Za dodatne informacije prosim pokličite: 02-228-49-41 ali 041-635-287 (Valentina Aleksič)

ŽIG:

