СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У СОЦИЈАЛНОЈ
ЗАШТИТИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И
СИНДИКАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ''ПРЕСИНД'' д.о.о
ПИБ ........................... 104849473
МАТИЧНИ БРОЈ ........ 20240571

ПРЕДМЕТ: ПОНУДА ЗА ОДМОР У ПРИРОДИ
У ОДМАРАЛИШТУ ''БОЕМ'' ВОДИЦЕ, ЗЛАТИБОР
Одмаралиште “Боем” Синдиката запослених у социјалној заштити Републике Србије
и њених чланова се налази на Водицама, 10 км од центра Златибора на свега 200 метара од
главне магистрале која води ка Црногорском приморју. Објекат је лоциран у пријатном
амбијенту окруженом шумом и уређеним пешачким стазама без густог саобраћаја и буке,
а поред објекта протиче мала река Црни Рзав. У непосредној близини одмаралишта налазе
се продавница широког асортимана производа и кафић. На 15-ак минута пријатне шетње
од објекта, налази се новоизграђено индијанско насеље „El Passo“, што је за децу идеалан
садржај. Додатне информације о одмаралишту можете наћи на веб страници
www.sindikalnoodmaralisteboem.com
Укупан капацитет одмаралишта износи 41 лежај, распоређених у 13 соба и то: 3
петокреветне, 1 четворокреветна, 4 трокреветне и 5 двокреветних. Свака соба садржи
сопствено купатило и ТВ пријемник. Објекат поседује ресторан, велику ТВ салу, интернет и
просторију попут Lobby bar-a, идеалну за релаксацију уз друштвене игре и салу за стони
тенис.
Услуга коју нудимо базира се на смештају са пансионским оброцима (ручак, вечера
и доручак). Цена дневног аранжмана по особи 1.670,00 РСД. Плаћање може да се врши у
више месечних рата. Због приступачне цене, разноврсне домаће кухиње и природног
амбијента, унапред су резервисани термини у периоду 15. Јун до 15. августа. За аранжмане
у октобру и новембру (сходно временским условима), у плану су активности као што је
убирање шумских плодова и разне друштвено – спортске активности у природи у пратњи
водича. Нудимо могућност организовања једнодневних излета, на следећим
дестинацијама: Мокра Гора - Дрвенград, кањон реке Увац, кружна тура Стопића пећина –
Сирогојно – Гостиље водопад – Љубиш планина Мучањ. У сарадњи са агенцијом ГАГА Турс,
можемо организовати долазак гостију и повратак последњег дана аранжмана.
За сва додатна питања, информације и резервације будите слободни да нас
контактирате на контакт телефон: +38164 82 75 331 или путем мејл адресе
preduzece.presind@gmail.com
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