BEOGRAD in NOVI SAD
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.
Naš in lokalni vodniki vam bodo pokazali najlepše predele obeh mest, uživali boste ob odlični hrani
ter zvokih starogradske glasbe. NOVI SAD pa je kot glavno mesto Vojvodine pravo presenečenje
za obiskovalca. Mesto je lepo urejeno in na vsakem koraku obiskovalec lahko občuduje izjemno
zgodovino in urejene parke.

BEOGRAD - KALEMEGDAN

PROGRAM TRODNEVNEGA IZLETA:

1. DAN:
Odhod sodobnega avtobusa ob 03.00 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: NARODNA SKUPŠČINA, STARI DVOR, preselili se bomo na TERAZIJE, si tu
ogledali: TERAZIJSKI VODNJAK, HOTEL MOSKVA, PALAČA ANKER, se preselili na KNEZ MIHAJLOVO ulico in tu spoznali vse znamenite stavbe
(Hotel Ruski car, Muzej mesta Beograd, “Zadužbina” Nikole Spasiča, “Delijska česma”, Srbska akademija znanosti in umetnosti, “Mehana”,
Veleblagovnica, hotel Grška kraljica in hotel Srbska krona). Povratek bo preko Študentskega trga vse do TRGA REPUBLIKE, ki velja za priljubljeno
shajališče meščanov. Tu bomo spoznali: impozantni SPOMENIK KNEZU MIHAJLU, NARODNI MUZEJ in NARODNO GLEDALIŠČE. Po ogledih
namestitev v hotel, osvežitev in priprava na odhod v SKADARLIJO, kjer bomo uživali ob odlični hrani in zvokih starogradske glasbe (doplačilo).
Gostišče ima 150 let tradicije, zato bomo več kot dobro postreženi, uživali pa bomo ob starogradski glasbi. Povratek v hotel in nočitev.
2. DAN:
Po zajtrku še ogled KALEMEGDANA (Trdnjava, Vojaški muzej, spomenik Zmagovalcu) se spustili še v Stari Beograd kjer bomo spoznali FRANCOSKO
in AVSTRIJSKO AMBASADO ter KONAK KNEGINJE LJUBICE. Tu se vkrcamo na naš avtobus in se odpeljemo še na DEDINJE. V krožni vožnji bomo
spoznali vse znamenite palače, zaustavili pa se bomo v HIŠI CVETJA za obisk Titovega movzoleja in spominskega muzeja. Popoldan še nekaj prostega
časa za samostojne oglede in posedanje po “kafičih” na Knez Mihajlovi. Tokrat predlagamo večerjo na splavu, kjer bomo poleg odlične hrane uživali še
ob zvokih ciganske glasbe. Povratek v hotel in nočite.
3. DAN:
Po zajtrku slovo od mesta in vožnja do NOVEGA SADA. To izjemno lepo mesto bomo spoznali najprej v panoramski vožnji in nato še v sprehodu:
PETROVARADINSKA TRDNJAVA, STARO MESTNO JEDRO, TRG SVOBODE... Tu bo tudi čas za kosilo in nato povratek nazaj proti Ljubljani kjer
bomo v poznih večernih urah. Doma bomo v večernih urah.

CENA:
149,00 € - pri udeležbi 45 - 48 potnikov
159,00 € - pri udeležbi 40 - 44 potnikov
179,00 € - pri udeležbi 35 -39 potnikov
189,00 € - pri udeležbi 30 - 34 potnikov
NOVI SAD

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 lokalnih vodnikov, 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.
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA so sestavni del ponudbe.
Priporočamo sklenitev dodatnega nezgodnega zavarovanja z asistenco, ter zavarovanje rizika odpovedi,
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