JUŽNA SRBIJA, SOFIJA IN
LESKOVAČKA ROŠTILJADA
ČAS POTOVANJA : 3 DNI
DATUM POTOVANJA: KONEC AVGUSTA ZAČETEK SEPTEMBRA

1.dan : SLOVENIJA – SRBIJA – LESKOVAC – NIŠ (NIŠKA BANJA)
Odhod iz Slovenije ob polnoči. Nočna vožnja z avtobusom prek Hrvaške v Srbijo. Jutranji
prihod v Niško Banjo (Niš). Čas za osvežitev in jutranjo kavico. Sledi nastanitev v hotelu.
Nato nas bo pot vodila najprej do LESKOVCA, mesteca sredi Leskovačke kotline in središča
okrožja Jablanica. Ogled mestnih znamenitosti: Šop-Đokićeva hiša, katedrala, hiša Bore
Dimtrijevića – Piksle … Preostanek dneva pa bo namenjen LESKOVAČKI ROŠTILJADI –
pokušnji dobrot z žara in ostalih lokalnih dobrot. Prisostvovali bomo tekmovanju mojstrov
žara, spoznali »mali in veliki voz«. Gostinsko ponudbo bo spremljal tudi pester zabavni
program. Obrok po dogovoru, kosilo ali večerja. Pozna vrnitev v hotel.
2. dan : NIŠKA BANJA (NIŠ) – SOFIJA - NIŠKA BANJA (NIŠ)
Zajtrk. Ta dan se bomo odpravili v Sofijo. Pot nas bo vodila skozi Pirot do Dimitrovgrada ter
naprej na bolgarsko stran. Po prihodu v Sofijo krajši orientacijski ogled mesta in čas za
osvežitev. Sledi ogled mestnih znamenitosti: katedrala Aleksandra Nevskega z muzejem
ikon, cerkev Sv. Sofije, po kateri ima mesto tudi ime, rotunda Sv. Jurija, Velika mošeja z
državnim arheološkim muzejem, Bojanska cerkev s freskami (pod zaščito Unesca), spomenik
Vasilija Levskega, univerza... Vrnitev v Srbijo. Večerja in nočitev.
3.dan: NIŠKA BANJA (NIŠ) - LJUBLJANA 800 km
Po zajtrku čas za osvežitev in sprostitev v Niški Banji. Sledi spoznavanje drugega največjega
srbskega mesta Niš . Najprej bomo naredili panoramski ogled nato pa se bomo še sprehodili
skozi mestno jedro: kompleks trdnjave s Hamamom – turškim kopališčem, lapidarij, Balibegova džamija… obiskali bomo tudi Čele kulo in se sprehodili po nekdanji obrtniški ulici
Kazandžijski sokak do Trga kralja Milana s spomenikom osvoboditeljem. Vrnitev domov
kamor bomo predvidoma 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 POTOVANJA VKLJUČUJE:
 avtobusni prevozi po programu,
 hotelsko gostinske storitve po programu (2 x nočitev z zajtrkom v hotelu 4*),
 1 x večerja in 1 x kosilo oz večerja po dogovoru v lokalni restavraciji s glasbo,
 vsi ogledi po programu brez vstopnin,
 osnovno nezgodno zavarovanje,
 lokalno vodenje,
 slovensko vodenje in
 organizacijo potovanja.

MOŽNA DOPLAČILA:
 enoposteljna soba,
 zavarovanje rizika odpovedi,
 zavarovanje CORIS.

CONDOR TRAVEL
Mariborska cesta 212
3211 Škofja vas
TEL: 03 492 46 40
MOB: 051 303 166
E-mail: info@condor-travel.com
www.condor-travel.com

