РЕКРЕАЦИЈА
1.

ГРЧКА – БАНБУС ТУРИСТИЧКА АГЕНЦИЈА ( www.banbus.com.rs)
БУДВА : ХОТЕЛ „БАНБУС“
Запослени могу у складу са понудом туристичке агенције Банбус да изаберу термин и дестинацију коју желе из
понуде. Рок за пријављивање није ограничен а зависи од попуњености капацитета.
Неопходно је да запослени ЛИЧНО, одласком у агенцију, или путем телефона 011/3625555, изврше предрезервацију
жељене дестинације. Агенција ће Синдикату ЕПС ТЕНТ доставити предрезервацију коју је запослени извршио, а на основу
чега ће синдикат послати овлашћеном лицу (непосредном руководиоцу) податке о запосленом са захтевом да им се
одобри плаћено одсуство. Запослени лично прибавља сагласност за плаћено одсуство и доставља га кадровској служби
како би му се издало решење о плаћеном одусуству а истовремено и туристичкој агенцији потврдила резервација.
2.

TУРИСТИЧКА АГЕНЦИЈА ‘’HEDONIC’’TRAVEL (www.hedonictravel.rs )
Запослени могу у складу са понудом туристичке агенције HEDONIC да изаберу термин и дестинацију коју желе из
понуде. Рок за пријављивање није ограничен а зависи од попуњености капацитета.
Неопходно је да запослени ЛИЧНО, одласком у агенцију(Гаврила Принципа 52, Београд), или путем
телефона011/366-44-55, 011/366-00-22, изврше предрезервацију жељене дестинације. Агенција ће Синдикату ЕПС ТЕНТ
доставити предрезервацију коју је запослени извршио, а на основу чега ће синдикат послати овлашћеном лицу
(непосредном руководиоцу) податке о запосленом са захтевом да им се одобри плаћено одсуство. Запослени лично
прибавља сагласност за плаћено одсуство и доставља га кадровској служби како би му се издало решење о плаћеном
одусуству а истовремено и туристичкој агенцији потврдила резервација.
3. ТУРИСТИЧКА АГЕНЦИЈА „VUJOVIĆ TRAVEL“ (www.vujovictravel.co.rs)
Запослени могу у складу са понудом туристичке агенције Vujović Travel да изаберу термин и дестинацију коју желе из
понуде. Рок за пријављивање није ограничен а зависи од попуњености капацитета.
Неопходно је да запослени ЛИЧНО, одласком у агенцију(Милоша Обреновића 110, Обреновац), или путем телефона
011/87-27-704 изврше предрезервацију жељене дестинације. Агенција ће Синдикату ЕПС ТЕНТ доставити предрезервацију
коју је запослени извршио.
4.

ЧАЊ – ХОТЕЛ БАБОВИЋ
Запослени могу у складу са понудом Хотела „Бабовић“ да изаберу термин из понуде. Рок за пријављивање није
ограничен а зависи од попуњености капацитета.Неопходно је да запослени ЛИЧНО, позивом на број 0038269584834
изврше предрезервацју жељеног термина и одређене смештајне јединице на основу чега ће Хотел „Бабовић“ Синдикату
ЕПС ТЕНТ доставити предрезервацију коју је запослени извршио, а на основу чега ће синдикат послати овлашћеном лицу
(непосредном руководиоцу) податке о запосленом са захтевом да им се одобри плаћено одсуство. Запослени лично
прибавља сагласност за плаћено одсуство и доставља га кадровској служби како би му се издало решење о плаћеном
одусуству а истовремено и Хотелу „Бабовић“ потврдила резервација.
Смештајни капацитети и понуда хотела се могу погледати на сајту хотела www.hotelbabovic.me

5.

СОКОБАЊА – ХОТЕЛ „БАНБУС“
Цена: 31.000,00
Доплата за 1/1 собу износи 13.800,00 за 10 ноћи.
Боравишна такса се плаћа на рецепцији и износи 70,00 динара по особи дневно.
Попуст за децу:
До 2 године гратис
Деца од 2-7 године која деле лежај са једним од родитеља у двокреветној соби имају попуст од 50%
Деца од 2-7 година која користе сопствени лежај имају попуст од 30%
Термини:

01.06.-11.06.

11.06.-21.06.

21.06.-01.07.

01.07.-11.07.

11.07.21.07.

31.07.-10.08.

10.08.-20.08.

20.08.-30.08.

30.08.-09.09.

09.09.-19.09.

21.07.31.07.
19.09.-29.09.

6.

7.

СОКОБАЊА – АПАРТМАНИ КАСКАДЕ И ПАНОНИЈА
Цена :31.700,00
Цена обухвата смештај од 10 ноћења на бази пуног пансиона са боравишном таксом
Смештај је у двокреветним, трокреветним и четворокреветним апартманима.
Деца до 2 године бесплатно, од 3-10 50%.
НЕ ПОСТОЈИ МОГУЋНОСТ ЈЕДНОКРЕВЕТНИХ СОБУ!!
Термини:
18.05.-28.05.

28.05.-07.06.

07.06.-17.06.

19.08.-29.08.

12.09.-22.09.

22.09.-02.10.

17.06.-27.06.

20.07.-30.07.

30.07.-09.08.

09.08.-19.08.

ВРЊАЧКА БАЊА- ХОТЕЛ „БАНБУС“ (БОРЈАК)
реновиран хотел
Цена :31.000,00
Доплата за 1/1 собу износи 13.800,00 за 10 ноћи.
Боравишна такса се плаћа на рецепцији и износи 120,00 динара по особи дневно.
Попуст за децу:
До 2 године гратис
Деца од 2-7 године која деле лежај са једним од родитеља у двокреветној соби имају попуст од 50%
Деца од 2-7 година која користе сопствени лежај имају попуст од 30%
Термини:

01.06.-11.06.

11.06.-21.06.

21.06.-01.07.

01.07.-11.07.

11.07.21.07.

31.07.-10.08.

10.08.-20.08.

20.08.-30.08.

30.08.-09.09.

09.09.-19.09.

8.

21.07.31.07.
19.09.-29.09.

ЗЛАТИБОР- АПАРТМАНИ „МИНА“
Апартмани се налазе на 100м од Хотела „Мона“
Цена :28.000,00
Цена обухвата смештај од 10 ноћења на бази пуног пансиона.
Попуст за децу:
До 3 године гратис
Деца од 3-12 године која деле лежај са једним од родитеља имају попуст од 50%, а ако користе сопствени лежај
имају попуст од 30%.
Апартмани су комплетно опремљени са кухињом и у склопу виле се налази и базен чије је коришћење укључено у цену.
Термини:

01.06.-11.06.

11.06.-21.06.

21.06.-01.07.

01.07.-11.07.

11.07-.21.07.

31.07.-10.08.

10.08.-20.08.

20.08.-30.08.

30.08.-09.09.

09.09.-19.09.

9.

21.07.31.07.
19.09.-29.09.

ИВАЊИЦА
Цена: у двокреветној соби :23.100,00
Доплатаакосамкористидвокреветнусобу10.000,00за 10 дана.
Деца од 3-12 заједнички лежај 50%, посебни лежај 25% попуста.

22.06.-02.07.

25.06.-05.07.

20.08.-30.08.

30.08.-10.09.

10.09.-20.09.

30.09.-10.10.

10.
Златар XОТЕЛ„ЗЛАТАРСКИ ЗЛАТНИК“
Цена: 39.000,00
Термини по жељи запосленог.

СИНДИКАТ ЕПС ‘’ТЕНТ’’

