KONJENIŠKO DRUŠTVO KRIŽEVCI
Križevci 11
9242 Križevci pri Ljutomeru

IZLET V SUBOTICO Z OGLEDOM KASAŠKIH DIRK
Konjeniško društvo Križevci organizira dvodnevni (28 in 29 julij) izlet na kasaške dirke v Subotico.
PROGRAM:
SOBOTA, 28.7.2018
Odhod v Subotico je v soboto, 28.7.2018, ob 5.00 uri izpred gostilne Zorko v Borecih.
Potovali bomo po Madžarski. Postanek na AC Siofok (30 minut).
Po prehodu Madžarsko – Srbske meje (ob cca 11:30) bomo opravili kosilo v Vili Majur na Kelebiji
(www.vilamajur.com).
Po kosilu se bomo odpeljali do hotela Galleria v centru Subotice (www.galleria-center.com). Sledi
namestitev v sobe.
Ob cca 14:30 se bomo odpravili na hipodrom Subotica, kjer se bodo odvijale sobotne kasaške dirke.
Po končanih dirkah sledi druženje z našimi gostitelji v šotoru na hipodromu ob hrani, pijači in njihovi
glasbi.
V hotel se bomo vrnili ob 23:00.
V kolikor kdor ne želi na sobotne dirke, lahko ostane v hotelu in uporabi njihov Wellnes ob zelo ugodni
ceni (4 urna karta stane cca 5,00 € ali kakšna masaža, več na http://galleria-center.com/wellness/) ali si
uredi kakšno drugo aktivnost (ogled mesta, nakupovanje, …), ter se nam pridruži na hipodromu na
druženju.
NEDELJA, 29.7.2018
Po zajtrku v hotelu bo prosto za morebitni ogled Subotice, obisk njihove znane tržnice,
morda pa se bomo odpeljali do Salaša Vinarije Zvonko Bogdan, ki je vreden ogleda.
Ob 12:30 uri sledi kosilo v hotelu Galleria.
Po kosilu se odpravimo na hipodrom Subotica, kjer si bomo ogledali dirke, še posebej njihovo glavno
dirko, že 50. Dužijanco 2018. Prav tako pa bo tudi letos srečanje Srbija-Slovenija, kjer se bodo vozniki
pomerili v dveh dirkah.
Po končanih dirkah sledi povratek domov. V Križevci naj bi prispeli okoli enih.
Cena izleta (dvoposteljna soba) po osebi je 110,00 €. Za člane KD Križevci 100,00 € na osebo.
Doplačilo za eno posteljno sobo je 16,00 €.
V ceno izleta je všteto: avtobusni prevoz, prenočitev, vsa hrana in pijača, ki je predmet programa,
zavarovanje za tujino, vstopnina na dirke.
Prijave: do zasedenosti mest oziroma do 22.7.2018 ob plačilu celotne cene izleta se prijave zbirajo v
gostilni Zorko v Borecih. Ob prijavi potrebujemo tudi davčno številko posameznika zaradi zavarovanja.
VABLJENI!

UO KD Križevci

