Организација за туризам и културу Сокобања, Удружење за лековито биље Др. „Јован
Туцаков“ и „Адонис“ д.о.о. из Сокобање организују
23. СВЕЧАНОСТИ „СВ. ЈОВАН БИЉОБЕР“
СОКОБАЊА 2017.
У Сокобањи од 06.07. до 09.07.2017. године
Среда 05.07.2017. год
-

Током дана: Долазак и смештај учесника, пријава канцеларији Удружења за лековито
биље “Др. Јован Туцаков” давање упутстава од стране организатора.

Четвртак 06.07.2017. год.
07:00 - Доручак у ресторану “Sunny” (Сани)
08:00 - Излет на планини Озрен, полазак са платоа испред ОШ „М. Михаило“:
-

Убирање узорака на подручју Власине.

14:00 Ручак у ресторану “Етно парк Калиновица”
18:30 Сређивање материјала – Галерија „М.Митровића“
19:30 Предавање: Самоникло биље које се користи у фитотерапији, предавач проф. др.
Ружица Игић, редовни професор на Фармацеутском факултету у Новом Саду
20:00 Вечера у ресторану “Sunny”.
Петак 07.07.2017. год.
-

Долазак учесника у ресторан “Sunny”.
(1. група учесника преузима доручак и у 05:00 сати, креће на успон на Ртањ) – пријаве у

Туристичко-информативном центру Организације за туризам и културу Сокобања,
полазак испред Народне библиотеке „Стеван Сремац“,
(2. група учесника доручкује и у 07:00 креће у подножје планине Ртањ – пријаве у

канцеларији Удружења „Др. Јован Туцаков“,
-

Убирање узорака лековитог биља;

14:00 Полазак са Ртња, ка Сокобањи,
15:00 Ручак у Етно кутку „Грудоњске воденице“;
После ручка у Етно кутку - Плетење венчића и израда хербаријума.
20:00 – Предавање: Ароматично и зачинско биље из природе и баште, предавач Властимир
Стаменковић, ботаничар, амфитеатар.
20:30 – Избор принцезе Биљарице,
20:45 – Наступ КУД „Соко“ Сокобања,
21:00 Вечера у ресторану “Sunny”

Субота 08.07.2017. год.
07:00 Доручак у ресторану “Sunny”
08:00 Посета фирми “Адонис” д.о.о.,
08:30 Излет у селу Врмџа, посета музеју и обилазак старог града
14:00 Ручак по договору (Етно кутак „Грудоњске воденице“)
19:30 – Предавање: представник „Фармалогист - Есенса“, амфитеатар Организације за туризам
и културу Сокобања.
20:30 Вечера у ресторану “Sunny”

Недеља 09.07.2017. год.
07:00 - Доручак у ресторану “Sunny” (Сани)
08:00 - Излет на извору реке Моравице
-

Посета Сесалачкој пећини

-

Сређивање хербаријума и додела сертификата

14:00 Ручак на излетишту испред пећине.
Заинтересованима за учешће биће достављен детаљнији програм манифестације
У случају лошег времена организатор задржава право на измену плана обуке о чему ће
учесници бити благовремено обавештени
Котизација за семинар је 100 еура (у динарској против вредности) обухвата:
-

Сертификат, доручак, ручак, вечера, превоз до терена и назад и хербаријум

Информације и пријава учесника за семинар:
Небојша Станојевић 063/1013660.
Информације и пријава улесника за излет на Ртњу и успон на Шиљак у Туристичко
информативном центру, Организације за туризам и културу Сокобања, на бр. 018 833 988.

По завршетку дневних активности сва 4 дана манифестације у вечерњим часовима
вршиће се идентификација убираних узорака биља и сређивање хербаријума –
амфитеатар Организације за туризам и културу Сокобања.

