LETOVANJE OTROK
V PIRANU in SAVUDRIJI
Tudi letos bomo organizirali letovanje za otroke in mlade v mesecih juliju in avgustu v Piranu in v Savudriji.
LETOVANJA BODO POTEKALA :
6. julij – 16. julij – SAMOPLAČNIKI
LETOVANJE OTROK V OKVIRU AKCIJE »POMEŽIK SONCU IN FIHO«
16. julij – 26. julij – SAMOPLAČNIKI
(POLNA IZMENA) ZDRAVSTVENO LETOVANJE – LJUBNO, LUČE, GORNJI GRAD, REČICA OB SAVINJI,
MOZIRJE, NAZARJE,

26. julij – 5. avgust – SAMOPLAČNIKI
ZDRAVSTVENO LETOVANJE – ŽALEC, VRANSKO, PREBOLD, BRASLOVČE,
POLZELA, GRIŽE, ŠEMPETER , PETROVČE, CELJE
PIRAN – Dom stoji v Piranu na Vrtni ulici s pogledom na Tartinijev trg.
Namenjen je predvsem počitnicam za otroke - letovanjem šolskih in predšolskih otrok,
redno pa se v njem izvajajo tudi letne šole v naravi ter druge obšolske dejavnosti (tabori, delavnice)
za osnovne in srednje šole, priprave športnih ekip, letovanja družin ipd.
Objekt razpolaga s 76 ležišči. Sobe z etažnimi oz. lastnimi TWC imajo od štiri do šest ležišč.
V sklopu doma je kuhinja in jedilnica s 40 sedeži ter pokrita terasa s 45 sedeži. Dom je opremljen s
TV aparati in ozvočenjem za izvajanje prireditev.
V bližini doma so športna igrišča in igrišče za predšolske otroke. Urejena plaža v Piranu je od
doma oddaljena približno 5 minut, plaža v Fiesi pa približno 10 minut.
Okolica doma je mesto Piran z vsemi svojimi znamenitostmi. Možnosti za raziskovanje in
spoznavanje mesta je ogromno.

SAVUDRIJA - Otroci bodo bivali v počitniškem naselju Vladimir Nazor v Savudriji. Leži v borovem gozdičku nad
amfiteatrom- prireditvenim prostorom. V naselju je veliko zelenih površin z različnimi igrišči (nogometno,
košarkarska, odbojka, odbojka na mivki, rokometno), mini golfom ...in lastnimi plažami. Na letovanju bodo
potekale številne dejavnosti, plavalni tečaji, zabavne in športne igre in tekmovanja, karaoke, plesi, Savudrijada,
različne delavnice..Polni penzioni zajemajo 4 obroke hrane (tudi popoldanska malica) in napitki ob obrokih. V
naselju sta ves čas letovanja zdravnik in medicinska sestra. Letovanj v naselju se udeležujejo otroci iz vse Evrope
in Hrvaške ter nekaterih ruskih držav.
OTROCI MORAJO IMETI ZA PRESTOP MEJE OSEBNO IZKAZNICO ALI POTNI LIST!

CENA LETOVANJA :
Samoplačniki – 380,00 evrov
Zdravstveno letovanje s prevozom – 120 evrov
Zdravstveno letovanje je namenjeno pogosto bolnim otrokom, astmatikom, otrokom z atopijskim
dermatitisom, skoliozo in psoriazo in drugimi boleznimi. Izbor kandidatov opravijo osebni zdravniki otrok in
šolarjev.
Starši lahko letovanje plačajo na 2 obroka. Letovanje mora biti plačano do odhoda . Cena je lahko nižja, če se
dogovorite z občino, šolo ali sponzorji za sofinanciranje .
Letovanje bo zajemalo polne penzione z malicami, vzgojiteljski kader, zdravstveni kader, osnovno zavarovanje
otrok, materiale za delavnice, organizacijo letovanj.

