ПОНУДА
за извођење рекреативне наставе
Одмаралиште Црвеног крста
Београда у Боговађи налази
се на 70 км од центра
Београда, на 300 метара
надморске висине. Смештено
је на обронцима Рудника и
Сувобора,
на
територији
општине Лајковац.
Одмаралиште је од Ибарске
магистрале удаљено 4 км
путем
који
води
кроз
живописно шумадијско село
поред манастира Боговађа.
У пријатном етно амбијенту
пружа Вам се прилика да
изван
градске
вреве
уживате у атмосфери коју
нуди питома природа која
окружује
одмаралиште,
површине 10 hа.

Собе су двокреветне и четворокреветне (без спратних
кревета).
Купатила су заједничка (на три собе једно купатило).
Васпитачке собе су са купатилом.

КАПАЦИТЕТ ОБЈЕКТА - 130 кревета
АМБУЛАНТА И ЛЕКАР - 24 ЧАСА
АНИМАТОР - 24 ЧАСА
Зa пун
пaнсиoн: нoћeњe, дoручaк,
ручaк, ужинa, вeчeрa, кoришћeњe сaлa зa
рaд и рeкрeaциjу и спoртских тeрeнa:

зa дeцу шкoлскoг узрaстa 11 EУРA
зa oдрaслe 12 EУРA
(плаћање у РСД пo
пoтписивaњa угoвoрa )

срeдњeм

курсу

нa

дaн

Мoгућнoст плaћaњa у вишe мeсeчних рaтa
Цeнoвник je рaђeн зa групe oд мин. 50
кoрисникa и вaжи дo 01.05.2010.гoдинe
У цeну je урaчунaтa бoрaвишнa тaксa,
oсигурaњe и ПДВ.

Контакт особе:
Драган Симендић, 011 2620-616 и
063 291-256
Иван Стојановић, 065 6555505
e-mail: office@bogovadja.rs
web:
www.bogovadja.rs

2 учионице капацитета са по 30 места и мултимедијалним
пројектором, сала за ручавање капацитета 200 места са
излазом на терасу, банкет сала капацитета 70 места,
компјутерска радионица, диско сала капацитета 200 места.
3 спортска терена (одбојка, фудбал и кошарка), игралиште
са љуљашкама и тобоганима, столови за стони тенис,
отворени базени, кафетерија, продавница, телефонска
говорница.
Организујемо дружење уз логорске ватре, зелене површине
идеалне
су
за
камповање,
поседујемо
агрегате
и
рефлекторе
за
ноћно
осветљење.
Стална
поставка
пољопривредних алатки из села Шумадије.
Могућност организације излета до: манастира Боговађа,
бање Врујци (базен), Спомен куће војводе Живојина
Мишића, Спомен костурнице у Лазаревцу, старе воденице
Сретеновића поточара, Маркове цркве, воденице на реци
Колубари...

Црвени крст Београда
(Придружени члан YUTA-e)
Симина 19/III
11000 Београд,
e-mail: belgrade@redcross.org.rs
Телефони: 2620-616 и 30 32 125 локали 400 и 413
Факс: 2622-381

