ŠARGANSKA OSMICA IN
BEOGRAD
DRVENGRAD – ZLATIBOR – NACIONALNI PARK TARA - BEOGRAD
NAČIN POTOVANJA: AVTOBUS
ČAS POTOVANJA: 4 DNI
1.dan: SLOVENIJA - VIŠEGRAD – ŠARGANSKA OSMICA - ZLATIBOR
Zgodaj zjutraj odhod proti Bosni in Hercegovini. Ustavili se bomo v Višegradu na reki Drini,
kjer si bomo ogledali znameniti kamniti most, ki ga v svoji knjigi Na Drini ćuprija (Most na
Drini) omenja znani pisatelj Ivo Andrič. Nadaljevanje poti do Srbije, kjer se bomo podali na
vožnjo po eni od najzanimivejših muzejskih železnic v Evropi, Šarganski osmici. Na 15 km
dolgi progi nas čaka kar 22 predorov in več kot 5 mostov, ter čudovita pokrajina. Malica na
poti. Sledi ogled etno vasice Drvengrad, ki jo je za snemanje filmov zgradil režiser Emir
Kusturica. Dan bomo zaključili v gorskem Zlatiborju, ki velja za eno od najbolj priljubljenih
letovišč v Srbiji oziroma na planini Tara. Nastanitev v hotelu in večerja.

2.dan: ZLATIBOR – NARODNI PARK TARA –ZLATIBOR
Po zajtrku se bomo odpravili na planino Taro na izlet po istoimenskem narodnem parku.
Podali se bomo po dolini reke Drine, si ogledali akumulacijsko jezero Zaovine, velikanski
jez Peručac ter se podali na vožnjo z ladjico po kanjonu reke Drine, kjer nam bodo
postregli tudi z dobrim kosilom. Za konec si bomo ogledali tudi enega od
najpomembnejših srbskih samostanov Rača. Na poti do hotela še postanek v mestecu
Bajina Bašta, kjer bomo obiskali destilarno rakije »klekovača«, ki jo bomo seveda
poskusili. Nato povratek v hotel. Zvečer pravi srbski večer s tipično srbsko hrano in ob
spremljavi žive glasbe.

3.dan: ZLATIBOR – UŽICE – TOPOLA (OPLENAC) - AVALA - BEOGRAD
Po zajtrku bomo obiskali zlatiborsko tržnico, ki je bogato založena s pristnim domačim
kajmakom, sirom, pršutom ter drugimi kmečkimi specialitetami. V Sirogojnu si bomo
ogledali muzej na prostem Staro Selo z bogato etno zbirko in tržnico domače obrti, spoznali
bomo način izdelave volnenih izdelkov, po katerih je območje znano. Malica na poti. Vožnja
mimo Požege in Čačka 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 boemsko četrt Skadarlija,
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. Malica/kosilo v lokalni
restavraciji ter popoldne 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.
OPOMBA: Ta dan lahko po želji dodamo tudi vožnjo z ladjo po Donavi in Savi s
kosilom/malico ali pa ogled kakšnega muzeja (npr. letalski muzej).

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 LAHKO VKLJUČUJE:
 prevoz z modernim turističnim avtobusom, cestnine in druge pristojbine,
 hotelsko gostinske storitve: 1 x polpenzion v izbranem hotelu in 1x nočitev z
zajtrkom v Zlatiboru/Tari, 1 x nočitev z zajtrkom v Beogradu,
 1 x lokalna večerja z glasbo v Zlatiboru/Tari,
 3 x malica / kosilo na poti,
 1 x večerja v priznani restavraciji na Skadarliji (predjed – pršut, sir, urnebes,
prebranec, sirova pita, glavna jed – mešano meso na žaru; pekarski krompir, mešana
solata, domača jabolčna pita) z aperitivom,
 vstopnine: etno vas Drvengrad, muzej Staro Selo, vstopnina v mavzolej dinastije
Karađorđević, Hiša cvetja v Beogradu,
 ostale oglede po programu brez vstopnin,
 vozovnico za Šargansko osmico (redna linija z dizel lokomotivo),
 izlet z ladjico po reki Drini ter kosilo,
 degustacija »klekovače«,
 lokalno vodenje kjer je potrebno,
 nezgodno zavarovanje,
 slovenskega vodnika,
 organizacijo in izvedbo izleta.
DOPLAČILA:
 za sobo 1/1 (ob predhodni potrditvi),
 za vstopnine po želji (na kraju samem) in storitve, ki niso vključene v programu,
 CORIS zavarovanje v tujini z zdravstveno asistenco za potovanje do 5 dni znaša 5,91€
na osebo (osnovno kritje), tj. skupinska premija po osebi, če se za zavarovanje odloči
najmanj 9 oseb,
 Zavarovanje rizika odpovedi : 13 €.
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