ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ
ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА
ОСМЕ БЕОГРАДСКЕ ГИМНАЗИЈЕ
ШКОЛСКЕ 2017-2018.ГОДИНЕ
18/23.септембар 2017.године
ИТАЛИЈА,ВЕНЕЦИЈА, ФИРЕНЦА, ЋИНКВЕ ТЕРЕ, ПИЗА, ЂЕНОВА
(6 данас
е
пте
мбар
)
ПРВИ ДАН
Београд. Полазак у раним јутарњим часовима на релацији Београд – Лидо ди Јесоло, преко
Хрватске и Словеније. Долазак у хотел„Colorado“ са 3*. Вечера. Ноћење.
ДРУГИ ДАН
Лидо ди Јесоло. Доручак. Полазак аутобусом до луке Пунта Сабиони. Вожња бродом до
Венеције. Обилазак и разгледање града - Тамница, Мост уздаха, Дуждева Палата, Трг
Светог Марка, црква Св. Марка, Риалто, црква Санта Марија де ла Салуте... Слободно
време. Повратак бродом и аутобусом до хотела. Вечера. Дискотека. Ноћење.
ТРЕЋИ ДАН
Лидо ди Јесоло. Доручак. Напуштање хотела. Полазак за Фиренцу. Обилазак и разгледање
града – Катедрала, Санта Марија дела Флоре, Крстионица са вратима раја, Ђотов звоник,
палата Векио, галерија Уфици, капела Медичи, Стари мост, трг Сињориа, Понте Векио,
палата Пити, крстионица Св. Јована, палата Медичи, Рикардо и црква Санта Кроче.
Слободно време. Полазак за Монтекатини. Долазак у хотел „TermePrestige, Zenith“ са
3*. Вечера. Ноћење.
ЧЕТВРТИ ДАН
Монтекатини. Доручак. Пoлазак до лукеПортовенереу области Ла Специа.Обилазак
бродом Националног парка Ћинкве Тере(Пет Земаља). Искрцавање у Вернаци. Разгледање
места. Слободно време. Наставак путовања аутобусом за Пизу. Обилазак и разгледање
града - Поља чуда, Криви торањ, Катедрала, Крстионица. Долазак у хотел. Вечера.
Дискотека. Ноћење.
ПЕТИ ДАН
Монтекатини. Доручак. Полазак за Ђенову. Обилазак и разгледање града –трг Ферари,
катедрала светог Лоренца, стара лука са светиоником, споменик и кучћа К.
Колумба,акваријум - највећи на свету (опционо). Слободно време.Долазак у хотел.
Вечера.Ноћење.
ШЕСТИ ДАН
Монтекатини. Доручак. Напуштање хотела. Полазак за Београд, преко Словеније и
Хрватске. Долазак у Београд у вечерњим часовима.
Цена са дневница и обрачунатим ПДВ-ом износи: 40.283,00 динара, а плаћање се
врши у 7 рата по 5.755,00 динара
УСЛОВИ ПУТОВАЊА У цену аранжмана је урачунато:
1.
путна карта за брод до Венеције и назад,

2.
улазница за Санта Кроче у Фиренци,
3.
путна карта за брод од Портовенера до Вернаце, у једном правцу,
4.
улазница за Крстионицу у Пизи и две дискотеке.
У цену урачунати здравствено осигурање, превоз, хотелски смештај, пет полупансиона,
улазнице за наведене културно-историјске комплексе, дискотеку, гратис за вођу пута,
гратис за наставника и ученика на 20 ученика који плаћају. У цену аранжмана не
урачунавати дневнице наставника. Забрањена ноћна вожња. За наставнике обезбедити
једнокреветне собе, за ученике двокреветне, трокреветне и четворокреветне, без помоћних
лежајева. Уз сваку групу треба да буде обезбеђена пратња лиценцираног водича. Обавезна
је медицинска пратња на терет агенције. Извршилац се обавезује да организује екскурзију
према Правилнику о наставном плану и програму за гимназију („Сл.гласник СРС –
Просветни гласник“, бр. 5/90 и „Сл.гласник РС- Просветни гласник“, бр. 3/91, 3/92, 17/93,
2/94, 2/95, 8/95, 23/97, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 11/2004,18/2004, 24/2004, 3/2005, 11/2005,
2/2006, 6/2006, 12/2006, 17/2006, 1/2008, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 7/2011,
4/2013, 14/2013, 17/2013, 18/2013, 5/2014 и 4/2015). Извршилац се обавезује да обезбеди
високоподне, климатизоване аутобусе са видео и аудио опремом и бројем седишта који
одговара броју пријављених учесника путовања, не старије од пет година, потпуно
технички исправне, а чију документацију прилаже као саставни део конкурсне
документације.Диско вече се организује у дискотеци затвореног типа, искључиво за
ученике Осме београдске гимназије. У дискотеци се ученицима не нуде алкохолна
пића.Уколико Пружалац услугепрекрши ову забрану дужан је да изврши повраћај
средстава према обрасцу структуре цене која је саставни део конкурсне документације.
Уколико пружалац услуге не изврши смештај у хотелима за које је доставио резервације у
конкурсној документацији, цена смештаја за све учеснике екскурзије смањује се за 80%.

