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 Čebelarska zveza društev Maribor in Aritours vabita tečajnike apiterapije 
na strokovno ekskurzijo v 

Romunijo in Srbijo 
20. do 24. september 2018 

 

1.dan, sreda/četrtek 20. 9.

 Maribor – Cluj Napoca  

Odhod ob polnoči iz Maribora, vožnja 

čez Madžarsko v Romunijo, ter naprej 

v Transilvanijo, največjo romunsko 

pokrajino, obdano s pogorjem 

Karpatov. Dežela slovi po številnih srednjeveških gradovih in mestih, slikovitih vaseh ter prelestni pokrajini. 

Okoli poldneva  prihod v CLUJ NAPOCO. Namestitev v hotelu. V mestu, ki je dobilo ime po mogočni trdnjavi 

zgrajeni že v času Rimljanov, naredimo kratek sprehod po starem mestnem središču, ki ga krasijo gotske in 

baročne stavbe: cerkev sv. Mihaela, rojstna hiša Matije Korvina (Kralj Matjaž), univerza, …Obisk 

apiterapevtke in nutricistke Aline Varadi. Predavanje o apiterapiji.  Večerja in nočitev. 

2.dan, petek 21. 9.  Grad Bran - Ploiesti   

Po zajtrku nadaljevanje poti v gorovje južnih Karpatov do najslavnejšega romunskega gradu BRAN, 

povezanega z legendarnim grofom Drakulo.  Okruten vladar Vlad Tepeš imenovan Drakula, je po zaslugi 

pisatelja Stokerja postal najbolj znan vampir vseh časov, ki še vedno buri duhove. Ogled gradu in sprehod po 

naselju z bogato ponudbo za turiste. Vožnja do mesta PLOIESTI, namestitev v hotelu, večerja. Po večerji 

srečanje s priznano zdravnico dr. Cristina Aosan in predavanje na temo zdravljenje multiple skleroze z 

apiterapijo. Cristina je ustanoviteljica združenja za apiterapijo v Romuniji in članica komisije za apiterapijo pri 

mednarodni čebelarski organizaciji Apimondia. Nočitev. 

3. dan, sobota 22. 9. Apiterapevtski center - Bukarešta - Craiova 

Zajtrk. V bližnjem kraju MORENI obiščemo apiterapevtski center, ki deluje po načelih organskega, 

medicinskega bio čebelarjenja in integrativne medicine. Vodja centra dr. Stefana Stangaciu, predsednik 

romunske in nemške zveze apiterapevtov, predavatelj in zdravnik nam bo predstavil delovanje centra in 

zanimivosti iz njegove dolgoletne prakse. Nadaljevanje poti v prestolnico BUKAREŠTO. Začetki današnjega 

mesta segajo v 1. stol. pred Kr., prva omemba imena Bukarešta pa je zapisana v listini iz 1459. leta. V preteklih 

stoletjih je mesto doživljalo vzpone in padce, med drugo svetovno vojno bilo močno bombardirano, siloviti 

potres 1977 leta pa ga je skoraj v celoti porušil. Današnje velemesto, ki ga zaradi lepih širokih bulevarjev, 

parkov in palač imenujemo »Mali Pariz«, je pričelo dobivati današnji videz v tridesetih letih prejšnjega stoletja 

in v času Ceausescuove vladavine. Med vožnjo z avtobusom in deloma peš si ogledamo najpomembnejše: 

cerkev Stavropoleos, veliki gradbeni dosežek stare romunske arhitekture, Patriarhovo cerkev iz 17. stol., v 

kateri je bil kronan prvi romunski kralj Karel I., slavolok zmage (kopija pariškega), mogočno stavbo 

parlamenta, za ameriškim Pentagonom največjo stavbo na svetu, najstarejšo mestno cerkev Curtea Vedre, 

(zunanji ogledi)… Še vožnja do mesta KRAIOVA, namestitev v hotelu, večerja in nočitev. 
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4. dan, nedelja  23. 9.   Djerdap – vožnja z ladjo po Donavi  – Novi Sad  

Zajtrk. Vožnja v Srbijo do reke Donave in nacionalnega parka DJERDAP, znanega po največji in najdaljši soteski 

v Evropi. Med vožnjo z ladjico po Donavi se nam bodo ponudili izjemni prizori naravnih lepot in zgodovinskih 

znamenitosti, pogled na hidroelektrarno Djerdap, ki je bila ob svojem nastanku v sedemdesetih letih 

prejšnjega stoletja ena največjih na svetu, nas bo gotovo impresioniral. Z avtobusom nadaljujemo pot mimo 

mogočne Smederevske trdnjave, zgrajene za obrambo pred Turki in naprej skozi Beograd do NOVEGA SADA. 

Glavno mesto Vojvodine leži ob reki Donavi obdano z bujnimi vinogradi, gozdovi in prostranimi polji. V njem 

se še zrcali vpliv avstroogrske kulture in sožitje stare srbske duhovnosti ter severnjaške uglajenosti. Sprehod 

po mestnem središču z ogledom glavnih zanimivosti. Nad Donavo se na površini 112 ha razteza mogočna 

Petrovaradinska trdnjava, eden izmed edinstvenih tovrstnih ohranjenih spomenikov v Evropi, ki ima kar 16 

km podzemnih hodnikov. Večerja in nočitev. 

5. dan, ponedeljek 24. 9. Novi sad – Varaždin - Maribor 

Zajtrk. Srečanje s predsednikom ČD Novi Sad Džordže Mrkičom in predavanje dr. Vidoje Kuliča iz Somborja, 

na temo lastnih izkušenj pri uporabi apiterapije. Kosilo. Nadaljevanje poti do Varaždina. Postanek pri 

čebelarki in tečajnici apiterapije, kjer si ogledamo njihovo čebelarstvo. Pogostitev.  V večernih urah prihod v 

Maribor.  

CENA: 400 €         sklic: SI00 1801 

Cena je izračunana februarja 2018 za 54 udeležencev. 

V ceno je vključeno: avtobusni prevoz po programu, cestnine, parkirnine in takse, 4 polpenzioni v hotelih 3* 

(dvoposteljne sobe, TWC), 5 kosil, strokovna predavanja iz apiterapije, vožnja z ladjo po Donavi, vstopnina v 

grad Bran, zunanji ogledi po programu, strokovno vodstvo, organizacija in izvedba potovanja, nezgodno 

zavarovanje in DDV. 

Možno doplačilo: enoposteljna soba 80 EUR.  

Odstopnina: 20 EUR (v primeru dokumentirane višje sile). Glej splošne pogoje ARITURSA. 

Način plačila: 200 EUR ob prijavi, ostalo do 14 dni pred odhodom.  

Splošni pogoji so sestavni del programa in so objavljeni na spletni strani www.aritours.si.  

 

Prijave sprejemamo s polnim naslovom, telefonsko številko in e-naslovom na :tajnistvo@czdm.si, 

Nakazila na: 

ČEBELARSKA ZVEZE DRUŠTEV MARIBOR, STRELIŠKA CESTA 150, 2000 MARIBOR 

TRR: SI56 1934 0501 1005 481; DEŽELNA BANKA SLOVENIJE; BIC: SZKBSI2X 

KODA NAMENA: GDSV 

NAMEN NAKAZILA: PREDPLAČILO EKS 2018 

SKLIC: SI00 1801 

Prednost pri prijavah imajo slušatelji 4. generacije do 15. aprila, nato vsi slušatelji 1., 2. 3. generacije. Izbira 

sedežnega reda določa datum prijave in plačilo predplačila. (OZNAČBA: PREDPLAČILO ZA ROMUNIJO) 
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