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XXIII ЛЕТЊИ АИКИДО СЕМИНАР  
КАТИЋИ – ИВАЊИЦА 2023  

22-29 ЈУЛ, 8 DANA / 7 ПУНИХ ПАНСИОНА  
30.000 РСД 

 
На 25 км од Ивањице, у месту Катићи на обронцима планине Мучањ, на 

1.000m надморске висине, налази се лепо ушушкан планински хотел окружен 
благотворном четинарском вегетацијом у оази мира. 

У склопу хотела „Катићи“ налази се отворена ресторан башта где сви посетиоци 
могу уживати у топлим и хладним напицима и укусној домаћој храни. У доњем делу 
хотела налазe се Пошта и јавна говорница, а хотел је покривен wifi мрежом. 

Село је окружено падинама Голије, Јавора и Мучња и смештено у долини реке 
Моравице. Због своје климе и идеалне надморске висине, 2000. године је проглашено 
за ваздушну бању. Умерено континентална клима, са благим зимама и свежим летима 
чини ово место једном од најбољих дестинација сеоског туризма у Србији… 
Чист планински ваздух, пропланци богати лековитим биљем, као и извори питке воде 
за које мештани тврде да су извор њиховог здравља и виталности је оно због чега 
ћете се увек са задовољством вратити у ове крајеве. Катићи се налазе у близини 
Златибора, Златара, Увца, и Кокиног брода.  
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Хотел нуди: 
- Смештај у 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 собама и апартманима; 
- Бесплатан wi-fi и паркинг; 
- Бесплатно коришћење спортских садржаја (фудбалски терен, трим 

стаза, отворени кошаркашки и рукометни терен, одбојка на трави) 

 
Начин плаћања: 

10% одмах ради резервације места (3.000 динара);  
Преостали износ могуће је плаћати у месечним ратама по жељи а најкасније 7 

дана пре путовања (на родитељском састанку пред пут) – 5 рата по 5.400 динара;  
 Уплате је могуће вршити готивином у клубу или на рачун клуба са напоменом 
да је сврха уплате рата за семинар уз наведено име детета.  
 
У цену је урачунато коришћење и: 

 Фитнес одељка хотела / теретана, 
 Камин сале хотела за рекреацију и друштвени живот у затвореном простору 
 Активности у хотелу: Стони тенис, стони фудбал. 
 Отворених спортских терена и то : 

 фудбалски терен стандардних димензија на 1100 метара надморске 
висине 
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 бетонског терена за мале спортове рукомет, одбојка, кошарка, мали 
фудбал стандардних димензија. 

 Трим стазе, стазе здравља дужине од 2,5 км до 7 км чији су старт и 
циљ непосредно поред Хотела. 

 
КАПАЦИТЕТ: У зависности од узрастних категорија од 75 до 90 особа. 
 
ЦЕНА СЕМИНАРА ОБУХВАТА: 

 
- Превоз туристичким аутобусом на релацији Београд – Земун, 

Угриновачка 104 – Кнић -  Угриновачка 104  
- Смештај у хотелу у вишекреветним собама (углавном 

четворокреветним) са купатилом, услуга на бази пуног пансиона и 
ужине (доручак, ручак, ужина и вечера) 

- Коришћење свих горе наведених додатних садржаја у хотелу 
- Јутарње и вечерње аикидо тренинге 
- Услуге представника организатора 
- Трошкове организације 
- Боравишну таксу и осигурање 

 
ЦЕНА АРАНЖМАНА НЕ ОБУХВАТА: 
 
ФАКУЛТАТИВНИ ИЗЛЕТЕ:  

 Планина ''Мучањ'', највиши врх планине на 1574 метара надморске висине  
 Извор '' Савине воде''  
 Обилазак старе цркве ''Свети Никола'', тзв. ''Бела црква''  
 Одлазак у Ивањицу;  
 Одлазак на извориште реке ''Грабовице''  
 Одлазак на ''Карађорђев шанац'' 
 Одлазак до Љубиша – ''Zip line’’ 
 Одлазак до Увца  
 Одлазак до Ариља, извориште реке Рзав, доста уређених плажа и 

могућност коришћења кајака 
 
АКТИВНОСТИ У ПРИРОДИ:  

 Логорска ватра  
 Орјентиринг, фото сафари, сналажење у природи 
 Рекреативне шетње, стаза здравља  
 Обилазак сеоских газдинстава 

 
Ове активности је могуће реалиозвати у завиности од процене тренера и висине 
буџета којом располажу ућесници семинара односно висине „џепарца“. 
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Организатор задржава право корекције цене услуга смештаја и исхране 
учесника и то +/- 5-10%, у зависности од броја учесника т.ј. попуњености капацитета, 
усаглашености јеловника, додатних захтева, раста цена на мало и сл. 
  


