BEOGRAD in AVALA
GURMANSKI VIKEND OB ZVOKIH STAROGRADSKE GLASBE
Program je pripravljen za vse tiste, ki še niste pozabili "naše YUGE" in za tisto generacijo, ki pa
bi rada spoznala "naše včasih glavno mesto".
BEOGRAD torej na naš način, kjer bo za vsakega potnika nekaj. Spoznali boste vse znamenitosti
mesta kakor tudi način življenja ljudi, ki živijo na sotočju Save in Donave. Poslušali boste
starogradske pesmi ob tipični hrani in pijači na Skadarliji, uživali na splavu in tam prisluhnili
ciganski glasbi na ADA CIGANLIJI. Nekaj posebnega torej in prepričani smo, da boste na koncu
več kot zadovoljni.

PROGRAM TRODNEVNEGA IZLETA:

TRDNJAVA KALEMEGDAN

1. DAN:
Odhod sodobnega avtobusa ob 04.00 uri. Vožnja preko Zagreba in Slavonije do BEOGRAD-a. Naš prihod je predviden v opoldanskih urah zato sledi
najprej krajši postanek za osvežitev, nato pa bomo začeli z ogledi: CERKEV SV. SAVE, TRG REPUBLIKE, PARLAMENT, TERAZIJE, KNEZ
MIHAJLOVA z vsemi pomembnimi stavbami.
Po ogledih namestitev v hotel, osvežitev in priprava na odhod v SKADARLIJO, kjer bomo uživali ob odlični hrani in zvokih starogradske glasbe.
Gostišče ima 150 let tradicije, zato bomo več kot dobro postreženi. Povratek v hotel in nočitev.
2. DAN:
Po zajtrku nadaljevanje z ogledi. Popeljali se bomo na KALEMEGDAN za ogled vojaškega muzeja in parka. Nekaj časa bo prosto tudi za "buvljak" in
samostojne oglede. V nadaljevanju spoznamo “UŠČE”, FRANCOSKO in AVSTRIJSKO AMBASADO, KONAK KNEGINJE LJUBICE, SABORNO
CERKEV, se vrnili na Knez Mihajlovo in od tam na ŠTUDENTSKI in najbolj priljubljen TRG REPUBLIKE Tu bomo spoznaliSPOMENIK KNEZU
MIHAJLU, NARODNI MUZEJ, NARODNO GLEDALIŠČE. Zvečer prevoz do znamenite ADA CIGANLIJE, se vkrcali na splav in se ob odlični hrani
predajali zvokom ciganske glasbe. Povratek v hotel in nočitev.
3. DAN:
Po zajtrku še ogled AVALE kjer stoji spomenik neznanenmu vojaku, nekaj časa prosto za sprehod po Beogradu, v opoldanskih urah pa slovo in povratek
proti domu. Doma bomo v večernih urah.

DVOREC (KONAK) KNEGINJE LJUBICE

KALEMEGDAN

SVETI SAVA

TRG REPUBLIKE

CENA:
139,00 € - pri udeležbi 45 - 48 potnikov
149,00 € - pri udeležbi 40 - 44 potnikov
169,00 € - pri udeležbi 35 - 39 potnikov
179,00 € - pri udeležbi 30 - 34 potnikov
AVALA

Cena vključuje, najsodobnejši prevoz, vse takse za ceste in parkiranja, 2 x nočitev in zajtrk v hotelu 3* v centru mesta,
osnovno nezgodno zavarovanje, DDV, strošek lokalnega vodnika, vodenje in organizacijo.
DOPLAČILA: za enoposteljne sobe 30,00 €, za večerje (Skadarlija 20,00 €, splav 22,00 €, v hotelu 15,00 €)
in vse vstopnine lahko vključimo v osnovno ceno.
Priporočamo sklenitev dodatnega nezgodnega zavarovanja in zavarovanje rizika odpovedi.
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA so sestavni del ponudbe !
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