BEOGRAD IN NOVI SAD
ČAS POTOVANJA: 3 DNI
NAČIN POTOVANJA: AVTOBUS

1.DAN: SLOVENIJA – BEOGRAD
Odhod turističnega avtobusa v nočnih urah z dogovorjenega mesta in vožnja čez Hrvaško do
Beograda. Prihod v Beograd v jutranjih urah. Po kratkem počitku za kavo, se bomo odpravili
na ogled Beograda. Najprej se bomo zapeljali na Kalemegdan, od koder je čudovit pogled na
mesto; sprehod po znameniti beograjski trdnjavi, nato pa spust v mestno središče mimo
mošeje Bajrakli ter Varoš kapije. Nadaljevali bomo pot čez Študentski trg mimo Filozofske
fakultete in naprej po Knez Mihajlovi ulici na Trg republike z Zveznim parlamentom, mimo
Mestne hiše do Narodnega gledališča, Narodnega muzeja. Popeljali se bomo tudi s starim
tramvajem čez Terazije do hrama Sv. Save. Nastanitev v hostlu ali hotelu 3*. Večerja in
nočitev.
2. DAN: BEOGRAD
Zajtrk. Sledi nadaljevanje ogleda Beograda. Obiskali bomo Hišo cvetja, grobnico maršala
Tita. Nato se bomo peljali skozi elitni del mesta Dedinje, mimo znamenitih stadionov JNA in
Marakane do Donave, kjer se bomo vkrcali na ladjico, se zapeljali po Donavi in Savi ter si
ogledali mesto še s te perspektive. Na sami vožnji se bomo popeljali do velikega vojnega
otoka, SRC »25. maj«, Beograjske trdnjave, Savskega mostu, Čukaričkega rokava, Ade
Ciganlije, Muzeja moderne umetnosti ter nazaj na izhodišče. Vrnitev v mesto, kjer bomo
imeli čas za samostojne oglede in nakupe ter sprehod po Skadarliji. Zvečer se bomo
poveselili ob večerji s programom na Skadraliji. Vrnitev v hostel/hotel in nočitev.
3. DAN: SREMSKI KARLOVCI - NOVI SAD - SLOVENIJA
Po zajtrku slovo od Beograda in vožnja v Vojvodino, žitnico Jugoslavije. Prvi postanek bomo
naredili v Sremskih Karlovcih. Sledil bo še postanek v Novem Sadu, kjer si bomo ogledali
staro mestno središče: začeli bomo pri mestni hiši, nato še spomenik Svetozarju Miletiću,
rimo-katoliška cerkev sv. Marije, Srbsko narodno gledališče, Grška šola, promenadna
Miletićeva ulica, kjer vsak najde kak spominek zase, ... Mesto pa krasi tudi »Štrand« ,
najlepša rečna plaža v Evropi in seveda znamenita Petrovardinska trdnjava, ki je nastala kot
obramba proti Osmanskemu cesarstvu. Čas za sprehod po čudovito založeni tržnici in
pokušino domačih specialitet. V popoldanskih urah odhod iz mesta in vožnja po avtocesti
skozi Slavonijo, mimo Zagreba proti domu.

CENA VKLJUČUJE:
 avtobusni prevoz z modernim turističnim avtobusom na omenjeni relaciji
 cestnine in parkirnine,
 2 x nastanitev v izbranem hostlu ali hotelu 3* v centru Beograda z zajtrkom,
 1 x večerjo na Skadarliji s programom,
 1 x večerja v lokalni restavraciji,
 ogled Beograda z lokalnim vodnikom (obvezno),
 vstopnine: Hiša cvetja,
 vožnja z ladjico po Donavi in Savi,
 vožnja s tramvajem,
 slovensko vodenje,
 organizacijo izleta.
DOPLAČILO:
 Obvezno doplačilo: prijavnina 15 EUR na osebo
 CORIS zavarovanje - 4,08 € tj. skupinska premija
po osebi – zavarovanje do 5 dni, če se za
zavarovanje odloči najmanj 9 oseb,
 zavarovanje rizika odpovedi 7 EUR – v primeru, da se zavaruje 15 oseb
 kosilo od 10 € dalje odvisno od menija.

POMEMBNO:
Skladno z 900. členom Obligacijskega zakonika si pridržujemo pravico do zvišanja cene (če pride do sprememb v
menjalnih valutnih tečajih ali do sprememb v cenikih prevoznikov) in skladno z 902. členom istega zakona
pravico do odpovedi potovanja (če se za potovanje ne prijavi vsaj najmanjše število potnikov, potrebnih za
izvedbo potovanja). Cena potovanja je izračunana 19.05.2016 pri udeležbi – po tabeli. Splošni pogoji so sestavni
del tega programa.
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