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

1.DAN: SLOVENIJA – BEOGRAD
Odhod turističnega avtobusa ob dogovorjeni uri 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 si bomo ogledali Novi Beograd z beograjsko areno in centrom Sava,
Dedinje, kjer stoji Hiša cvetja, ki jo bomo tudi obiskali, nato še stadion JNA in Marakano,
zgradbo TV PINK, hram Svetega Save, Kalemegdan, od koder je čudovit pogled na sotočje Save in
Donave. Sprehodili se boste še do trga Republike, ulice Kneza Mihajla, Saborne cerkve, konaka
kneginje Ljubice, in sedeža patriarha. Med ogledi čas za malice, tokrat nekaj na žlico. Popoldne
nastanitev v hotelu in čas za osvežitev. Zvečer se bomo napotili v boemsko četrt Skadarlija, kjer
bomo imeli tipično večerjo iz lokalne kuhinje in uživali ob zvokih “starogradskih napevov”.
Vrnitev v hotel in prenočevanje.
2. DAN: BEOGRAD
Zajtrk. Sledi nadaljevanje ogleda Beograda. Popeljali se bomo čez sam center mesta, mimo
Parlamenta, Mestne hiše, Narodnega gledališča, na koncu se bomo ustavili pri beograjski
trdnjavi. Sledil bo sprehod skozi Kalemegdanski park, od koder bomo imeli lep razgled na
mesto. Kosilo ter popoldan čas za samostojne oglede in nakupe ter sprehod po Terazijah.
Zvečer se bomo zapeljali na obalo Save in imeli večerjo na „splavu“ kjer se bomo lahko
kasneje tudi zadržali in se po želji zabavali do jutranjih ur. Vrnitev v 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. Ogled dvorca patriarhov z vinsko kletjo in pokušino vin z
narezkom ter pokušina medu. Sledil bo še postanek v Novem Sadu, kjer si bomo ogledali
znamenito Petrovaradinsko trdnjavo. Vožnjo bomo nadaljevali v smeri Zagreba proti domu,
kamor bomo prispeli v poznih nočnih urah.

CENA POTOVANJA: Prosimo vas, da nas kontaktirate za ceno, ki vam jo
izračunamo glede na želeno število potnikov, vključenih storitev,
kategorijo hotela in termin potovanja.

CENA VKLJUČUJE:
 avtobusni prevoz na omenjeni relaciji,
 nastanitev v hotelu 4* v Beogradu na osnovi nočitev z zajtrkom,
 1 x večerja na splavu,
 1 x večerja v restavraciji na Skadarliji,
 malica na žlico prvi dan,
 kosilo drugi dan,
 narezek tretji dan,
 pokušina vin in medu v Sremskih Karlovcih,
 ogled Beograda brez vstopnin,
 zavarovanje rizika odpovedi,
 CORIS zavarovanje,
 vodenje in organizacijo izleta.

MOŽNA DOPLAČILA:
 enoposteljna soba,
 vstopnine po želji.
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