УДРУЖЕЊЕ БУЈИЧАРА СРБИЈЕ
Београд 08.08.2013.год.
Предмет : 31. Сусрети бујичара у Aустрији и Италији
Ове године Сусрети бујичара биће организовани у Аустрији, на позив њиховог
Удружења за заштиту од бујица и лавина. На предлог Управног одбора Удружења
бујичара Србије, а на задовољство колега из Аустрије, 31. Сусрети бујичара биће
одржани 09-14.09.2013.године обиласком Аустрије и Италије, места која су била
погођена катастрофалним бујичним поплавама током ове године. Такође, овом
приликом сусрешћемо се са колегама и водопривредним организацијама која се баве
уређењем бујица и заштитом од ерозије на подручју Аустрије и Италије и то ће бити
прилика да се успоставе нове пословне везе и будућа сарадња.
Да би смо задржали континуитет у, традиционалном, одржавању сусрета бујичара и
покушали да вратимо ентузијазам старих бујичара у дружењу и размени искустава
из струке, стручно усавршавање млађих колега, као и афирмација ове струке у
садашњим временима, организујемо са колегама из Аустрије, 31. Сусрете бујичара
са стручним и културно-историјским обиласком Аустрије и Италије.
Сваки учесник Сусрета добиће по један примерак стручно - туристичко пропагандног материјала.
За учешће на сусретима треба уплатити котизацију у износу од 34.200динара на
текући рачун 160-8541-61, код банке Интеза, са позивом на број 31/BU .
Наведеним износом обезбеђен је: превоз аутобусом (по Програму), смештај, исхрана
и публикације.
Сви путници морају да поседују црвени пасош и путно осигурање.
Пријава и уплата примају се најкасније до 01.09.2013.године и тај рок мора да се
поштује.
После наведеног рока, уплате се неће узимати у обзир, због аранжмана са
туристичким и хотелским организацијама Аустрији и Италији. Уколико број учесника
буде мањи од 35, Сусрети ће бити отказани, а уплата враћена, о чему ћете бити
обавештени до 05.09.2013.године.
За све информације обратите се Милутину Стефановићу и Милици Ђапић, на телефон
011/3906-461.
Молимо предузећа да подрже организацију 31.Сусрета бујичара који су постали
стална друштвена и стручна манифестација наше струке. Такође молимо да се
придржавате наведених рокова за пријаву и уплату, јер у противном организатор неће
бити у могућности да вам обезбеди смештај по програму.
Прилог: Програм 31. Сусрета бујичара у Аустрији и Италији
УДРУЖЕЊЕ БУЈИЧАРА СРБИЈЕ
ПРЕДСЕДНИК
Милутин Стефановић, дипл.инж.шум.

31. сусрети Бујичара у Аустрији и Италији
Термин: 09.-14.09.2013.
Први дан – 09.09.2013. - Полазак у 22h испред железничке станице (код плавог воза). Вожња са
успутним паузама по потреби.
Други дан – 10.09.2013. - Долазак у јутарњим сатима у Беч. Панорамско разгледање града у
пратњи локалног водича (од 8h-10h). У 10h долазак у Институт за заштиту од бујица и лавина.
Разговор са колегама из Аустрије о актуелној проблематици у области бујичарства (официјални
програм у термину 10-12h). Од 12h-14h обилазак Министарства за пољопривреду, шумарство и
водопривреду, разговор са надлежнима из Министарства. Од 14h-15.30h ручак у организацији
Министарства. Смештај у хотел до 16h. Слободно време за индивидуално разгледање града.
Ноћење.
Трећи дан – 11.09.2013. - Доручак до 7.15h. У 7.30h полазак за покрајину Салзбург, са колегама
из удружења Бујичара Аустрије. Успутни обилазак објеката за заштиту од бујица, ерозије и
лавина. Ручак у ресторану у Салзбург-у од 14-15h. Наставак стручне екскурзије (15-19h) и
обилазак објеката за заштиту од бујица и ерозије. Долазак у Зелл ам Сее око 19h. Смештај у
хотел. Вечера. Разговор бујичара. Ноћење.
Четврти дан – 12.09.2013. - Доручак до 7.15h. Полазак за Инсбрук у 7.30h. Обилазак терена
захваћеним бујичним и ерозионим процесима. Ручак у ресторану (15-16h). Полазак за Италију.
Долазак у околину Болзана око 18h. Смештај у хотел. Слободно време. Ноћење.
Пети дан – 13.09.2013. - Доручак до 7.15h. Напуштање хотела и обилазак пилот подручја
Гардија. Ручак у ресторану (15-16h). Обилазак плантажа јабука и разговор са произвођачима
(16-18h). Слободно време у Болзану до 21h. Полазак за Србију. Путовање са паузама по
потреби.
Шести дан – 14.09.2013. - Долазак у Београд у раним јутарњим сатима.
ЦЕНА AРАНЖМАНА – 34.200дин.
АРАНЖМАН ОБУХВАТА:
 превоз удобним туристичким аутобусима на наведеној релацији (клима, аудио и видео
опрема)
 смештај у хотелу „Арион“3* или сличном, у околини Беча, на бази једног ноћења са
доручком
 смештај у хотелу 3* у околини Зелл ам Сее-а на бази једног полупансиона
 смештај у хотелу 3* у околини Болзана на бази једног ноћења са доручком
 ручак у ресторану у Салзбургу
 ручак у ресторану у Зелл ам Сее
 ручак у ресторану у Иннсбруцку
 обилазак Беча у пратњи локалног водича
 организацију путовања и асистенцију представника агенције
 ручак у ресторану у околини Болцана
АРАНЖМАН НЕ ОБУХВАТА:
 међународно путно здравствено осигурање (800,оо рсд по особи)
АРАНЖМАН ЈЕ РАЂЕН НА БАЗИ МИНИМУМ 40 ПОЛАЗНИКА
РОК ЗА ПРИЈАВЕ ЗА АРАНЖМАН – 20.08.2013.
РОК ЗА УПЛАТУ КОТИЗАЦИЈЕ– 01.09.2013.
Накнадне пријаве се неће прихватати.
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