OO RDD
18.1.2018
Program srečanja Delfincev z Porabskimi rokodelci v Monoštru
Rokodelci – Delfinci in Delfinke se bomo srečali s Porabskimi slovenskimi upokojenci v
Monoštru na Madžarskem v torek in sredo 11. In 12. Septembra 2018. Njihovo društvo bo
organiziralo rokodelsko delavnico, kulturni program in obisk kulturnih znamenitosti v
Monoštru.
1. Lokacija, namestitev, število udeležencev, prevoz
 Lokacija delavnice, prenočišče s prehrano in kulturni dogodek bo v Slovenskem domu in
Hotelu Lipa Gardonyi u. 1, Szentgotthard - Monošter( oboje je na isti lokaciji )
 Okvirno imamo rezerviranih 20 dvoposteljnih sob v Hotelu Lipa, na razpolago bomo imeli
dvorano za delavnico in za kulturni program.
 Število udeležencev, ki bodo prenočili, bo največ 44 oseb ( zaradi prevoza in hotelskih
sob )
 Poleg nastanitve bo organizirana tudi prehrana v Hotelu Lipa ( sreda - večerja, četrtek zajtrk in kosilo )
 Organiziran bo avtobusni prevoz z začetkom iz Gorenjske in bo ustavljal na postajališčih
glede na lokacijo oz. želje udeležencev ( seznam postajališč bo prejel vsak udeleženec
pred odhodom )
 Izvedli bomo dve delavnici:
- Prvo delavnico izdelki iz koruznega ličja bodo vodile rokodelke iz Monoštra in bo
namenjena za naše udeležence,
- Drugo delavnico pa bodo vodile naše rokodelke ( izdelki še niso določeni ) in bo
namenjena za porabske rokodelke - to delavnico bo koordinirala Branka Bizjan
2. Program
Torek 11.9.2018
6.00 - 10.30
10.30 - 11.45
11.45 - 12.45
12.45 – 13.15
13.30 - 17.30

prevoz Gorenjska – Puconci ( s postajališči )
Puconci - malica
prevoz Puconci – Monošter – Hotel Lipa
Hotel Lipa - namestitev
Slovenski dom
Pozdrav organizatorjev
rokodelske delavnice
18.30 – 19.30 Hotel Lipa - Večerja
20.00 – 21.00 Slovenski dom
Pozdrav organizatorjev, župana, generalnega konzula
Kulturni program članov DU Monošter
Sreda 12.9.2018
8.00 – 9.00 Hotel Lipa - Zajtrk

9.00 – 12.00 Ogled Monoštra – stari del mesta,cerkev, muzej
13.00 – 14.00 Hotel Lipa - Kosilo
14.30 – 20.00 Prevoz Monošter – Gorenjska
3.









Stroški
Cena udeležbe na osebo v dvoposteljni sobi 80 EUR
Cena udeležbe na osebo v triposteljni sobi 75 EUR
Cena udeležbe velja za število udeležencev najmanj 40 - pri manjšem številu se cena zviša
Cena vsebuje: avtobusni prevoz, malico, prenočišče s prehrano v hotelu Lipa ( večerja,
zajtrk, kosilo ), vodenje in vstopnine
Doplačilo za enoposteljno sobo je 8 EUR
Plačilo v dveh obrokih – prvi obrok do 15.7.2018, drugi obrok do 1.9.2018;
Na srečanje lahko prijaviš tudi enega spremljevalca/ko
V prijavi navedi vrsto sobe in ev. spremljevalca/ko

4. Ostalo
 Prijave sprejema Branko Suhadolnik po elektronski pošti – bsuh.rdo@gmail.com
do 15.4.2018 po zaporedju prijav oz. do popolnitve.
V prijavi napiši: Ime in priimek, naslov, telefon, elektronski naslov, vrsta sobe, ev.
spremljevalec ( enaki podatki ), postajališče.
 Po zaključku prijav boste prejeli podrobna navodila o načinu plačila, ev. odpovedih, o
dopolnitvah programa, o prevozu in postajališčih, končni ceni glede na število prijav in
ostalo.
 Udeležba je na lastno odgovornost.
Predsednik OO RDD
Branko Suhadolnik

