BEOGRAD in VOJVODINA
SREDNJA ŠOLA SLOV. BISTRICA, odhod 21.10.2022, ŠIFRA RS-III-01- 21

Program:
1. dan: Odhod iz Slov. Bistrice ob 05.00 uri. Prestop meje s Hrvaško. Vožnja mimo Zagreba in naprej v smeri
Slavonskega Broda z vmesnimi postanki. Prestop meje z Srbijo in nadaljevanje poti proti Sremski Mitrovici. Opoldanski
prihod v BEOGRAD. Krožni ogled mestnih znamenitosti /pravoslavna cerkev Sv. Save, sv. Marka, mestna skupščina,
Zvezni parlament, Trg republike, Trg Nikole Pašića… Po osvežitvi še peš na ogled starega mestnega jedra: Trg
republike, Narodni muzej, Narodno gledališče, Študentski trg, Kalemegdan, Saborna cerkev, »konak« kneginje
Ljubice, »kafana kod pitanja«… Prosti čas v mestnem jedru, sprehod po Knezmihajlovi, obisk tržnice … Namestitev v
hotel. Po osvežitvi odhod na Skadarlijo. Večerja ob starogradski glasbi v eni izmed restavracij. Nočitev v hotelu.

2. dan: Zajtrk. Vožnja na Dedinje in obisk »Hiše cvetja« z grobnico maršala Tita in ogled etnografskega muzeja, ki
hrani »Titova« darila. Od tu nadaljujemo pot mimo slovitih stadionov Partizana in Marakane, Cecine hiše, TV Pink na
Avalo. Zapeljali se bomo mimo spomenika ruskim letalcem, si ogledali Mestrovičev spomenik neznanemu vojaku ter
telekumunikacijski stolp »avalski toranj« (možen vzpon na stolp - doplačilo). Sledi še ogled muzeja Nikole Tesle. Slovo
od Beograda in vožnja v VOJVODINO. Večerni prihod v Novi Sad. Namestitev v hotelu, večerja in nočitev.
3. dan: Zajtrk. Mimo Sremskih Karlovcev nas bo pot pripeljala do PETROVARADINA. Povzpeli se bomo do trdnjave »Donavskega gibraltarja«. Nato še obisk vojvodinske prestolnice NOVEGA SADA, ki je letos ena izmed kulturnih
prestolnica Evrope. Ogled mesta: Banovina, narodno gledališče, mestna hiša, spomenik Svetozarju Miletiću, katoliška
cerkev, saborna cerkev, Dunavska ulica, Srbsko narodno gledališče, sinagoga, Grška šola, promenadna Miletićeva
ulica… Zapeljali se boste tudi do znane mestene plaže Štrand. Po sprehodu po plaži še prosto za samostojno
odkrivanje mesta, doživetje mestnega utripa, nakup spominka… Odhod proti domu v smeri Fruške Gore in Rume ter
nazaj po isti poti. Vmesnimi postanki. Prihod v Slovenijo v večernih urah.
CENA:

233 EUR/min. 43 dijakov/avtobus,
250 EUR/min. 37 dijakov/avtobus,
275 EUR/min. 30 dijakov/avtobus.

Cena vključuje: prevoz s turističnim avtobusom, 1 x nočitev z zajtrkom in 1 x polpenzion v hotelih*** v dvoposteljnih
sobah TWC, večerjo ob starogradski glasbi na Skadarliji, vse oglede po programu, lokalno vodenje (kjer je obvezno),
zdravstveno zavarovanje z asistenco, zavarovanje rizika odpovedi (10 EUR), cestnine, dajatve in pristojbine, vodenje
in organizacijo.
Vključeni vstopnini: za Hišo cvetja in muzej Nikole Tesle.

Plačilo: 1. obrok: 23. 9. 2022; 2. obrok do 14. 10. 2022
Z zavarovanjem odpovedi posameznik zavaruje morebitno odpoved zaradi višje sile (nenadne bolezni, tudi okužbe s covidom,
nesreče, smrti v ožji družini), kar se dokazuje z ustreznimi dokazili (zdravniško spričevalo z diagnozo…). Posameznik zavaruje svoj
denar. Zavarovanje ne krije morebitnega zvišanje cene vsled zmanjšanega števila potnikov.
Izračun je narejen po cenah in pogojih na dan 05.09.2022. V primeru podražitev storitev, ki so sestavni del aranžmaja za več kot
2%, se cena ustrezno spremeni.
V času obstoja nevarnosti širjenja virusa Covid-19, bo program izveden v skladu s priporočili NIJZ in veljavnimi ukrepi v tej zvezi
na celotni poti.
Splošni pogoji potovanja so sestavni del programa in so na voljo na prodajnih mestih!

