
 

 

 

 

 
 

103. Mednarodna Lions konvencija Singapore 2020 
   

Pridite in spoznajte Singapore, Levje mesto s zanimivo 
zgodovino, kulturo. Lioni Singaporja so pripravili mednarodno 
konvencijo kot jo še niste videli. Multikulturno mesto, vodilno 
v tehnologiji in izumih v svetovnem merilu.. Mesto v katerem 
uradno govorijo 4 jezike in se ponašajo z najvišjim 
standardom na daljnem vzhodu. Singapore je mesto država na 
koncu polotoka Malezija, pravzaprav je otok oziroma skupek 
60 otokov. Je največje pristanišče na jugovzhodu Azije zaradi 
izjemne pozicije na koncu polotoka Malezije in povezuje 
Indijski ocean in južno kitajsko morje. Dolgo holandska in 
britanska kolonija, ki se osamosvoji leta 1965.  
 

Vabimo člane Lions klubov, njihove družine in prijatelje, da se nam pridružijo na stotretji 
mednarodni konvenciji LIONS klubov v Singapurju. 

 

Pridružite se veselju v Singapurju  
od 24. junija – 6. julija 2020 

spoznajte svetovni utrip Lions gibanja 
 
 
 
 

 

    Program potovanja: 
 

1. dan, sreda / 24. junij - Ljubljana – Singapur 

20:00  odhod letal iz Ljubljane v Singapur. Prihod v Singapur 

   naslednji dan ob 17:50 Časovni pas Singapur (GMT+8) 
 

2. dan, četrtek / 25. junij - Singapur 

17:50 Prihod v Singapur.  

Namestitev v hotelu Peninsula Excelsior hotel. Nočitev. 
 

3. dan, petek / 26. junij – Singapur 

08:00 - 18:00 Registracija v konvencijskem centru SANDS,(Melati Ballrom / Level 4)  
10:00 - 17:00  razstave, seminarji… (Hall A-C) 
19:30 - 22:30 Banket bodočih guvernerjev (SANDS Grand Ballroom I-P / Level 5) 



 

4. dan, sobota / 27. junij – Singapur 

10:00 - 17:00  Registracije, razstave, seminarji… SANDS 
17:00  Začetek mednarodne parade  

katere se udeleži preko 10.000 Lionov iz 125 držav sveta. 
 

5. dan, nedelja / 28. junij – Singapur - Ljubljana 

10:00 - 13:00  Prva plenarna seja (SANDS Hall D-F / Level B2) 
10:00 - 17:00  Razstavna dvorana je odprta (SANDS Hall A-C) 
12:00 - 17:00 Certifikacija in volitve (SANDS Roselle Ballroom I-P) 

12:30 – 14:30 Melvin Jones Fellow Luncheon (SANDS Grand Ballroom) 
14:00 - 17:00  Seminarji (SANDS Expo in konvencijski center) 
17:00 – 18:00 Mednarodna predstava (SANDS Hall D-F /Level B2)  
 

6. dan, ponedeljek / 29. junij – Singapur 

10:00 - 12:30  Druga plenarna seja (SANDS Hall D-F / Level B2) 
10:00 - 17:00  Razstavna dvorana je odprta (SANDS Hall A-C) 
10:00 - 17:00 Certifikacija in volitve (Roselle Ballroom I-P /Level 4) 
13:30 - 17:00  Seminarji, razstave (SANDS Expo in konvencijski center) 

 

7. dan, torek / 30. junij – Singapur 

07:30 - 09:30 Razstavna dvorana je odprta (SANDS Hall A-C) 
07:30 - 09:30  Certifikacija in volitve (Roselle Ballroom I-P /Level 4) 
10:00 - 12:00  Tretja in zadnja plenarna seja. Inavguracija mednarodnega 

predsednika in imenovanje mednarodnih direktorjev. 2020 - 2021. (SANDS Hall D-F / Level B2) 
 
Konec konvencije. Let za povratek v Ljubljano ob 23:25 s prihodom naslednji dan 1. julij ob 08:15 

 

 

Program dodatnega potovanja v Malezijo: 
 

7. dan, torek / 30. junij – Singapur – Melaka - Malezija 

14:00 Transfer iz hotela na mejo v bližini med Singapurjem in Malezijo, v Johor Bahru. Tu boste srečali voznika 

in turistični avtobus za nadaljevanje poti preko čudovite pokrajine do mesta Melaka. Pomembno melezijsko 
turistično središče, slavno zaradi 600 letne zgodovine trgovskega centra s velikim pristaniščem, od Sultanata 
do še vedno vidnih vplivov kolonistov, Holandcev, Portugalcev in Angležev. Stari center mesta je pod zaščito 
UNESCA. Nočitev v Melaki. 
 

8. dan, sreda / 1. julij – Melaka (Malacca) 

Po zajtrku celodnevni vodeni ogled tega starodavnega zgodovinskega mesta Melaka (Malacca). Tu so 
kolonialne sile začele svoj pohod v Malezijo. Ogled vključuje Porta de Santiago iz 1512. Leta. Ruševine cerkve 
sv. Petra, holandski trg, fontana kraljice Viktorije in svetišče Cheng Hoon Teng Temple, najstarejši delujoči 
kitajski temple v Maleziji. Vožnja mimo Melaka reke do Bukit Cina (kitajski hrib). Sprehod po cesti Jonker, 
slavni po zanimivih trgovinah, starinarnicah. Popoldne vožnja z avtobusom do glavnega mesta Kuala Lumpur  

 
9. dan, četrtek / 2. julij – Melaka – Kuala Lumpur 

Na poti v glavno mesto Kuala Lumpur postanek v modernem, pametnem 
mestu Putrajaya. Administrativni center malezijske vlade. Moderen 
iztopajoč dizanj arhitekture, ki je v harmoniji z naravo. Številne nenavadne 
estetsko prijaznie zgradbe. Inspiracija številnih arhitektov od perzijske, 
islamske, malezijske in evropske arhitekture. Tu so vladni uradi, ambasade, 
predsedniška pisarna in privatna rezidenca. Obisk mošeje Putra Mosque in 
sprehod preko barvitega mostu na trgu Putra… Nočitev v Kuala Lumpur  



10. dan, petek / 3. julij – Kuala Lumpur 

Po zajtrku vodeni ogled znamenitosti glavnega mesta kot so Vrata kraljeve 
palače, narodna mošeja in narodni muzej, trg Neodvisnosti in znamenita 
Patronas dvojčka. Petronasova stolpa, sta dva 451,9 metra visoka 
nebotičnika v Kuala Lumpurju, Malezija. V letih 1998−2004 sta veljala za 
najvišji nebotičnik na svetu. Korak nazaj bo obisk narodnega muzeja 
posvečenega malezijski zgodovini in kulturi. Še postanek v rokodelskem 
centru in čokoladnem butiku. Nočitev Kuala Lumpur. 

 

11. dan, sobota / 4. julij – Kuala Lumpur - Batu Caves 

 
Izlet do največjega Hindu svetišča izven Indije to je sveišče v jami 
posvečeno bogu Murugan (Shiva). Jame batu je 10 jam na hribu boga 
Muruga. Do jsvetišča je treba prehoditi 272 stopnic. Svetišče obišče 
preko milijon obiskovalcev vsako leto. Postanek še v svetovno znani 
tovarni Royal Selangor tovarni kositra. Ogledali si boste kako izdelujejo 
suvenirje iz kositra. Naslednji postanek pa še v delavnici batika. Zvečer 
pa ogled nočnega “mesta svetlobe” Kuala Lumpur. Obisk kitajske četrti 
in najstarejšega hindu svetišča. Sledi večerja v tradicionalni restavraciji s kulturnim programom.  
Nočitev Kuala Lumpur.   
 

12. dan, nedelja / 5. julij – Kuala Lumpur  

Prosto za oglede mesta po individualni želji 
Transfer na letališče za večerni polet v Ljubljano s letališča Kuala Lumpur. Prihod v Ljubljano naslednje jutro  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cena potovanja:  
 

Cena potovanja na osebo v dvoposteljni sobi Cena/ os. 

LCI konvencija - kotizacija in hotel 5 nočitev 24. do 30. junija 605,- € 

Dodatek za enoposteljno sobo 24 do 1. julija 425.- € 

Dodatno post-konvencijsko potovanje v Malezijo Odhod 30. junij povratek 6 julij 746.- € 

Letalski prevoz povratno Singapore Odhod 24. junij povratek 30. junij 750.- € 

Dodatek za enoposteljno sobo Malezija 24. do 30. junija 425.- € 

Število potnikov  najmanj 10 potnikov  

 
Cena potovanja v kolikor se prijavite pred 10. januarjem 2020. Po tem datumu je kotizacija 
dražja za 45,- € in to do 31. marca. Po tem datumu pa dodatnih 70,- €. 
Pridržujemo si pravico spremembe cene v kolikor se spremeni hotel ali cena prevoza. 
Trenutno imamo rezerviran hotel Peninsula Excelsior Hotel****  
 

Cena samo konvencije je 1355,- € - kotizacija, hotel, letaski prevoz (trenutna cena prevoza) 
Cena post-konvencijskega potovanja iz Singapurja v Malezijo je 746.- € (najmanj 10 potnikov) 
 
 



V ceni potovanja je všteto:  
►Povratni letalski prevoz ►Kotizacija za konvencijo►5 x nočitev v hotelu  4 ****  

V ceni ni všteto:  
☻Prevoz letališče-hotel-letališče ☻ Prehrana izven programa ☻ Storitve po osebnih naročilih ☻ Dodatni izleti 
☻ Napitnine ☻ Riziko odpovedi potovanja ☻Zdravstveno zavarovanje v tujini z asistenco.  
 

 

OKARINA d.o.o.  
Davčna št. SI37284193, TRR: SI56 6100 0001 8830 472 pri Delavski hranilnici d.d. / sklic na št: 240620 
 

Prijavnico in potrdilo o plačilu varščine 500 € ali celotnega plačila pošljite na naslov člana  
LC Brnik, Boruta Šraja, Okarina d.o.o., p.p. 2937 – 1001 Ljubljana. e-pošta: borut@okarina.si 
T: 01 2562618, F:01 2560866, GSM: 041 336323 ali Kriya Šraj 040 888599  www.okarina.si  
 

Ob prijavi 500.- EUR Do 10. januarja 
Do 1. maja plačilo preostalega dela.        
Do 1. maja je mogoče potovanje odpovedati in vplačila se vrnejo. 
 
 

Z Diners club kreditno kartico lahko plačate potovanje na obroke! 
Za plačilo z Diners kartico potrebujemo naslednje podatke: 

Znesek plačila…………………………………………………………………………………………… 

Število obrokov (največ 12)……………………………………………………………………………. 

Datum veljavnosti kartice……………………………………………………………………………… 

Ime in priimek imetnika kartice………………………………………………………………………… 

Naslov imetnika kartice…………………………………………………………………………………. 

Datum opravljene storitve………………………………………………………………………………. 

Številka Diners kreditne kartice……………………………………………………………………. 

Zaradi varnosti mi številko lahko poveste po telefonu. Moj mobitel je: 041 336 323____ 

 

                             Prijavnica 
 

103. mednarodna konvencija LCI – Singapur 2020 

Ime in priimek: 

Ime in priimek sopotnika.: 

Ime Lions kluba:  

Funkcija v klubu:  

Točen naslov: 

Mobilni tel.: 

E- pošta:  

V enoposteljni sobi: 

V dvoposteljni sobi: 

Riziko odpovedi potovanja:      

Coris zavarovanje: 

Post-konvencijsko potovanje v Malezijo: 

mailto:borut@okarina.si
http://www.okarina.si/

