Turistična agencija Scando Turizem d.o.o. Breznikova 15,1230 Domžale ,
Tel.: +386 1 7244319, +386 1 7244318, WWW.SCANDO.SI, E-pošta: scando@siol.net.

BEOGRAD
25.-27.04.2020
Srbija - dežela kjer lahko vsakdo najde nekaj , kar ga spominja na dom oz. se prepusti zapeljati
njihovemu šarmu. Tu bomo lahko občutili vzhodnjaško strast in evropsko gospodarsko naravnanost.
Na potovanju skozi srbsko prestolnico nam ne bo dolgčas.
"Pridite k nam v Beograd, kjer se boste počutili kot doma”. Beograjčani trdijo, da to ni turistični
slogan, ampak čista resnica. Mesto je nenavaden mozaik bogate kulture, zgodovine, naroda, ... Prav
vsak lahko najde tu nekaj, kar ga spominja na dom oz. se prepusti zapeljati njihovemu šarmu.
1.dan: LJUBLJANA–BEOGRAD/ prenočevanje
Odhod avtobusa izpred Obrtne zbornice v Domžalah 07.uri. Vožnja mimo Novega mesta proti
Zagrebu, po avtocesti mimo Slavonskega Broda do Beograda. Prihod v Beograd v popoldanskih
urah.. Nastanitev v hotelu Prosto za sprehod po mestu in samostojna izbira lokala za večerjo.
Prenočevanje.
2.dan: BEOGRAD / zajtrk, večerja, prenočevanje
Pozen zajtrk, nato avtobusni in peš ogled mesta. Videli boste Novi Beograd s Sava centrom, stadion
JNA in Marakano, zgradbo TV PINK, hram Sveti Sava, nekdanjo zvezno skupščino SFRJ, Trg
Republike, ulico Kneza Mihajla, Saborno cerkev, konak kneginje Ljubice, sedež patriarha,
Kalemegdan z beograjsko trdnjavo, od koder je čudovit razgled na sotočje Save in Donave, Dedinje,
kjer stoji Hiša cvetja s posmrtnimi ostanki Josipa Broza Tita (ogled) in soproge. Povratek v hotel.
Zgodaj zvečer prevoz do lokala, kjer bo večerja z izbranimi jedmi in lastno glasbo. Prenočevanje.
3. dan: BEOGRAD–LJUBLJANA / zajtrk
Po zajtrku prosto za sprehode po mestu, nakupovanje in individualne oglede mesta ali pa se
odpravite na eno izmed znamenitih beograjskih tržnic. Nato se bomo odpeljali po isti poti proti
Ljubljani, kamor bo prihod v večernih urah.
Minimalno število potnikov: 45
Cena po osebi: 172€ v dvoposteljni sobi
V ceno je vključeno:
- avtobusni prevoz, cestnine, takse

- 2 nočitvi z zajtrkom v hotelu 3* predvideno hotel Slavia Garni v centru Beograda
- strošek storitev za glasbenika
- strošek glasbe
- večerja z nacionalnimi jedmi brez pijače/ lokal » Ima dana », Skadarlija ( predjed, glavna jed žar, solata in
sladica) pijača se plača posamezno.
- lokalni vodnik za ogled mesta 3 ure
- vstopnine ( Hiša cvetja)
- slovenski vodnik
- organizacija potovanja
Doplačilo:
-

Enoposteljna soba 40€ ob prijavi
Mestna taksa 1,5€ na dan na recepciji hotela.

Splošni pogoji so sestavni del programa!
Domžale, januar 2020

