
                              

                                                                                                                                                                                

DATUM: 24.-26.1.2020 

ODHOD: 2.00 uri izpred OOZ Maribor, Titova cesta 63, Maribor 
 

 

1. DAN: petek, 24.1.2020          _           ODHOD - ŠIMANOVCI - BEOGRAD  

Prijetna vožnja do mejnega prehoda s Hrvaško, s krajšimi postanki mimo Slavonskega 

Broda, Sremske Mitrovice v Šimanovce. Sledi 

strokovni ogled podjetja Isomat in po ogledu kosilo. Ob 

dogovorjeni uri nadaljujemo pot do enega najstarejših 

mest v Evropi, Beograda. Ob prihodu panoramska 

vožnja z ogledom Novega Beograda, kjer stoji Sava 

center, največja kongresna dvorana v Srbiji. Dobro 

razpoloženi se odpeljemo do hotela, kjer sledi nastanitev in 

osvežitev. Ob dogovorjeni uri se zberemo, kajti sledi sprehod 

skozi Kalemegdan ter po znameniti knez Mihailovi ulici. Nekaj 

prostega časa in odhod na tradicionalno srbsko večerjo na 

Skadarliji, z zabavo ob ritmih starogradske glasbe. Nočitev.  

 

2. DAN: sobota 25.1.2020                                                    BEOGRAD 

Po zajtrku obiščemo Hišo cvetja, kjer si bomo ogledali grob najbolj znanega 

Jugoslovana vseh časov, Josipa Broza. Pot nas bo vodila naprej mimo stavbe legendarne 

TV Pink in do stadiona Crvene zvezde. Nato krožna vožnja, ob kateri si bomo ogledali 

Trg republike z zveznim parlamentom, Terazije, mestno hišo, dvor kneginje 

Ljubice, Varoš kapijo, narodno gledališče, Narodni muzej in največjo pravoslavno 

cerkev na Balkanu - hram Sv. Save. Cerkev, ki jo gradijo že 

več kot desetletja si bomo tudi ogledali. Po ogledu se 

odpeljemo na ogled letalskega muzeja. V muzeju je več kot 

200 letal, med njimi ima zagotovo najbolj pomembno mesto, 

letalo italijanske proizvodnje Fiat G-50. Po ogledu muzeja si 

privoščimo malico iz avtobusa. Pot nadaljujemo naprej, v drugo največje mesto Srbije - 

Novi Sad. Ob prihodu nastanitev v hotelu in osvežitev.  

Nato pa sprehod po starem mestnem jedru z ogledom Dunavskega parka, pravoslavne 

škofijske palače, Trga svobode s katedralo, mestne hiše s spomenikom Svetozarja 

Miletiča, gledališče in druge zanimive stavbe. Nekaj prostega časa za samostojni 

sprehod po ljubkih starogradskih ulicah. Večerja z glasbo in nočitev. 

 



3. DAN: nedelja, 26.1.2020  NOVI SAD - PETROVARADIN - ILOK - POVRATEK 

Po zajtrku vzpon na PETROVARADINSKO TRDNJAVO, ki ji zaradi svoje dominantne 

lege pravijo tudi vojvodski Gibraltar. Sprehodili se bomo 

skozi slovite obrambne sisteme do samega vrha, od koder se 

ponuja čudovit razgled nad mesto in reko Donavo. Po ogledu 

prijetna vožnja čez mejni prehod v Hrvaško, v kraj Ilok. 

Tukaj obiščemo turistično naselje "Stari podrum" in po 

ogledu degustiramo njihova vina. Pred odhodom si v 

restavraciji Stari podrum privoščimo kosilo. Dobro okrepčani se zberemo pri avtobusu 

in odpeljemo v smeri proti domu, kamor prispemo v poznih nočnih urah. 
Slike so simbolične! 

 

 

Aranžma vključuje: 

- prevoz s turističnim avtobusom na navedeni relaciji, PDV Hrvaška in Srbija, vstop v 

Hišo cvetja, ogled letalskega muzeja, hotelsko-gostinske storitve na bazi 2 x 

nočitev z zajtrkom - hotel***/**** v 1/2 sobah, večerja na Skadarliji z živo glasbo 

(v ceno je vključena rakija ob prihodu in 2 dcl vina na osebo) 1. dan, večerja v 

restavraciji z glasbo 2. dan, ogled kleti v turističnem naselju Stari podrum in 

degustacija 3 vrst vin s sirom in kruhom, kosilo 3. dan, vsi ogledi zunanjosti mestnih 

znamenitosti po programu, lokalno vodenje po Beogradu, pogostitev na poti s kavo in 

pecivom, osnovno nezgodno zavarovanje v času potovanja, slovensko vodenje in 

organizacija potovanja. 
 

Možna so naslednja doplačila: 

- enoposteljna soba  - 30 eur za 2 dni, zavarovanje za tujino – 4,38 eur (skupina 

nad 10 oseb), R.O. – ca. 11 eur/osebo. 
 

 

 

Priporočamo vam, da si uredite evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja ali dodatno 

zdravstveno zavarovanje za tujino.   

 

Uradna denarna valuta:  

RSD (Srbski dinar), 1 eur = ca. 114,47 RSD 

HRK (Hrvaška kuna), 1 eur = ca. 7,34 HRK 
 

Ne pozabite veljavnega osebnega dokumenta! 

 
 

Vrstni red ogledov se lahko spremeni, v smislu boljše in kakovostnejše izvedbe! 
 

ŽELIMO VAM LEP IN NEPOZABEN IZLET! 

 


