ŠARGANSKA OSMICA IN BEOGRAD
DRVENGRAD – ZLATIBOR – NACIONALNI PARK TARA - BEOGRAD
NAČIN POTOVANJA: AVTOBUS
ČAS POTOVANJA: 4 DNI

1.dan: SLOVENIJA – BAJINA BAŠTA – MOKRA GORA – DRVENGRAD - ZLATIBOR - TARA
Odhod v nočnih urah z dogovorjenega mesta in vožnja proti Srbiji. Najprej si bomo ogledali
etno vasico Drvengrad, ki jo je za snemanje filmov zgradil režiser Emir Kusturica, nato se
bomo podali na vožnjo po eni od najbolj zanimivih muzejskih železnic v Evropi, Šarganski
osmici. Na 15 km dolgi progi nas čaka kar 22 predorov in več kot 5 mostov, ter čudovita
pokrajina. Med postankom bomo imeli malico na železniški postaji Jatare. Sledi ogled
gorskega Zlatiborja, ki velja za eno od najbolj priljubljenih letovišč v Srbiji. Vožnja na
planino Tara, nastanitev v hotelu in večerja. Nočitev.
2.dan: NARODNI PARK TARA – BAJINA BAŠTA - TARA
Po zajtrku se bomo odpravili na izlet po narodnem parku Tara. Ogled Mitrovca,
nadaljevanje vožnje proti jezeru Peručac, od koder se bomo podali na vožnjo z ladjico po
kanjonu reke Drine. Na ladji nam bodo postregli tudi z dobrim kosilom. Po vožnji z ladjo
si bomo ogledali kraško reko Vrelo in njen izvir, sledi vožnja v Bajino Bašta, kjer bo nekaj
prostega časa za samostojne oglede. Za konec pa ogled enega od najpomembnejših srbskih
samostanov, Rača. Vrnitev v hotel, večerja in nočitev.
3.dan: TARA – TOPOLA (OPLENAC) - AVALA - BEOGRAD
Po zajtrku vožnja proti pokrajini Šumadija, kjer se bomo ustavili v mestecu Topola, ki je
znano predvsem po dinastiji Karađorđević. Nad Topolo se dviga hribček Oplenac s cerkvijo
Svetega Jurija – mavzolej dinastije Karađorđević. Povzpeli se bomo na Oplenac in si ogledali
cerkev z bogatimi mozaiki. Nadaljevanje poti proti Beogradu. Preden bomo prispeli v
Beograd, se bomo zapeljali na Avalo, vzpetino s katere je čudovit razgled po okolici. Na Avali
se nahaja spomenik neznanemu junaku iz 1. svetovne vojne in stolp, na katerega se lahko
povzpnete. Prihod v Beograd mimo elitne mestne četrti Dedinje, stadiona JNA in Marakane,
mimo zgradbe TV Pink, do hrama Svetega Save – ene izmed največjih pravoslavnih cerkva na
svetu. Nato se bomo zapeljali do centra mesta in se sprehodili čez Trg republike, po Ulici
Kneza Mihajla, mimo Saborne cerkve, konaka kneginje Ljubice in sedeža patriarha.
Nastanitev v hotelu, nato pa se bomo napotili v tipično beograjsko taverno/kafano, kjer

bomo imeli tipično večerjo iz lokalne kuhinje ob zvokih “starogradskih napevov”. Vrnitev v
hotel in prenočevanje.
4.dan: BEOGRAD – SLOVENIJA
Zajtrk. Sledi nadaljevanje ogleda Beograda. Obiskali bomo Hišo cvetja, se popeljali skozi sam
center mesta, mimo Parlamenta, Mestne hiše, Narodnega gledališča in se ustavili pri
beograjski trdnjavi - Kalemegdan. Sledil bo sprehod skozi Kalemegdanski park, od koder
bomo imeli lep razgled na mesto in na sotočje Save in Donave. Čas za samostojne oglede in
nakupe ter sprehod po Terazijah. Sledi še samo vožnja skozi Novi Beograd proti domu in
prihod v poznih večernih urah.
INFORMATIVNA CENA POTOVANJA VKLJUČUJE:
 prevoz z modernim turističnim avtobusom, cestnine in druge pristojbine,
 hotelsko gostinske storitve: 2 x polpenzion v hotelu Omorika 3* na Tari, 1 x nočitev z
zajtrkom v hotelu 3* Beogradu,
 malica na vožnji z vlakom 1. dan,
 tipična srbska večerja v Beogradu,
 vozovnico za Šargansko osmico (redna linija z dizel lokomotivo),
 izlet z ladjico s kosilom po reki Drini,
 vstopnine: etno vas Drvengrad, vstopnina v mavzolej dinastije Karađorđević, Hiša
cvetja v Beogradu,
 ostale oglede po programu brez vstopnin,
 lokalno vodenje kjer je potrebno,
 nezgodno zavarovanje,
 slovenskega vodnika,
 organizacijo in izvedbo izleta.
DOPLAČILA:
 Obvezno doplačilo: prijavnina 15 € na osebo
 CORIS zavarovanje – 5,91 € tj. skupinska premija po osebi – zavarovanje do 3 dni, če se
za zavarovanje odloči najmanj 9 oseb),
 Zavarovanje rizika odpovedi 11 €.
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 dne 20.05.2016 pri udeležbi najmanj- po tabeli.
Splošni pogoji so sestavni del tega programa.
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