KOMISIJA ZA TURIZEM PRI ŠALEŠKI PZDU
Meseca marca smo organizirali Veseli avtobus v hotel Delfin. Aranžmaja z ugodno ceno in
brezplačnim avtobusnim prevozom se je udeležilo 113 upokojenk in upokojencev naše zveze.
Razpisali smo natečaj za najboljšo fotografijo, posneto na izletih oziroma letovanjih DU. Odziv je bil
skromen, glede na to, da veliko udeležencev izletov fotografira. Komisija za tehnično kulturo bo
izbrala najboljše fotografije za leto 2017.
DU in KU, organizirane V Šaleški PDZU, smo obveščali o izletih in letovanjih, ki jih organizirajo razne
turistične agencije in drugi organizatorji. To nam je v pomoč za organizacijo lastnih izletov ali letovanj.
Izvedli smo anketo o organizaciji izletov in letovanj v DU in KU. Iz ankete je ugotovljeno, da večina
DU in KU organizira tekom leta vsaj en društveni izlet. Večina izletov je enodnevnih.
V letu 2017 so nekatera DU o svojih izletih obvestila tudi druga DU, da bi napolnila avtobus, vendar ni
bilo odziva za tovrstno sodelovanje.
Septembra je komisija organizirala oddih v Termah Laktaši pri Banja Luki, katerega se je udeležilo 46
upokojenk in upokojencev. V času oddiha so bili organizirani 4 izleti.
Iz ankete po končanem oddihu je razvidno, da so bili udeleženci zelo zadovoljni in da pričakujejo
tovrstno organizacijo oddiha tudi v letu 2018.
Komisija za turizem se je sestala v tekočem letu trikrat in obravnavala aktualne zadeve s področja
organizacije izletov in letovanj.

Pogled iz sobe zdravilišča na park
PROGRAM DELA ZA LETO 2018
februar : Od 22.2. do 1.3. bo organiziran VESELI AVTOBUS v hotel Delfin. Cena za 7 polpenzionov
v dvoposteljni sobi, za člane DU in KU, 220,50 EUR Prevoz je brezplačen !
marec : enodnevni izlet na mednarodni sejem cvetja in vrtnarstva - ORTOGIARDINO v Pordenone
Italija. Med potjo bomo obiskali tudi DOBERDOB, slovenskih fantov grob, ob 100 letnici
konca 1. svetovne vojne ter Marijino Svetišče na Vejni ( tempelj Monte Grisa ) nad
Tržaškim zalivom.
maj :
od 22. 5. do 29.5. oddih v Termah Laktaši pri Banja luki. Program: polni penzion, dva
zdravniška pregleda, tri terapije dnevno, neomejeno kopanje v bazenu, pitje termalne vode,
izleti
september : od 17.9. do 24.9. oddih v Termah Laktaši in 2 dnevni izlet v Medžugorje. Prvi dan si bomo
ogledali kraj domnevnega prikaza Marije, slapove Kravice. Drugi dan bomo preživeli v
dolini Neretve ob nabiranju mandarin in za spoznavanje krajev.

Za vsa letovanja in izlet boste dobili pravočasno obvestila s programom in ceno.
Komisija bo tudi za leto 2018 razpisala tekmovanje za najboljšo fotografijo iz letovanj in izletov.
Komisija bo DU in KU obveščala o programih za letovanja in izlete, katere dobivamo od različnih
organizatorjev.
Poskušali bomo pridobiti vsaj eno novo ponudbo za terapijsko razvajanje v termah doma ali v tujini,
po ugodni ceni.
Vzpodbujali bomo tiste DU, ki za svoje člane ne uspejo organizirati vsaj enega izleta v letu 2018, da
se povežejo s sosednjimi društvi.
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