TURIZEM
2-dnevni BEOGRAD (datum odhoda po želji skupine)
1. dan
Odhod v zgodnjih jutranjih urah in vožnja proti
Beogradu, kamor bomo predvidoma prispeli v
opoldanskih urah. Sledi ogled glavnih znamenitosti.
Obiskali bomo HIŠO CVETJA in Titovo grobnico
(doplačilo), se zapeljali skozi najelitnejšo mestno četrt
z razkošnimi vilami Beograjčanov - DEDINJE in mimo
znamenitega stadiona MARAKANA in neobičajne
zgradbe TV Pink. Postanek pri največji pravoslavni
cerkvi na Balkanu, CERKVI SV. SAVE. Popeljali se
bomo še čez znane trge kot je TRG REPUBLIKE S
PARLAMENTOM in se za konec sprehodili po glavni
beograjski ulici, KNEZ MIHAJLOVI, do beograjske
trdnjave KALEMEGDAN, od koder se ponujajo
čudoviti razgledi na mesto in sotočje Donave in Save.
Nekaj prostega časa v centru, nato pa nastanitev v
hotelu. Zvečer ob doplačilu predlagamo večerjo na
SKADARLIJI, kjer boste ob spremljavi glasbe uživali
ob tipični srbski hrani.

CENA:

2. dan
Po zajtrku obisk ene izmed znanih BEOGRAJSKIH
TRŽNIC (Zeleni Venac) in prosto za kavo na
TERAZIJAH, kot je navada med Beograjčani. Nato
vožnja na AVALO in ogled Meštrovićevega spomenika
neznanemu junaku iz prve svetovne vojne. Spomenik
je narejen v obliki mavzoleja z osmimi kariatidami, ki
uprizarjajo ženske v nošah vseh nekdanjih
jugoslovanskih narodov. Popoldne vrnitev proti
domovini. Vožnja po avtocesti skozi Slavonijo, mimo
Zagreba proti Sloveniji. Prihod v Ljubljano v poznih
večernih urah.

94,00 eur (pri vsaj 45 udeležencih izleta)

V ceno je vključeno:
 prevoz z udobnim turističnim avtobusom
 cestnine in druge cestne pristojbine
 nočitev z zajtrkom v hotelu 3* v dvoposteljnih sobah
 ogled Beograda z lokalnim vodnikom
 zunanji ogledi po programu
 organizacija potovanja
Možno doplačilo ob prijavi:
 namestitev v enoposteljni sobi: 25 eur/osebo
Možno doplačilo na poti:
 večerja na Skadarliji 20 eur/osebo
 obisk hiše cvetja 2,5 eur/osebo
Organizator potovanja:
PLANART Dejan Planko s.p., Cesta Dolenjskega odreda 11a, 1294 Višnja Gora (WWW.PLANART-TURIZEM.COM)
PLANART Dejan Planko s.p., Cesta Dolenjskega odreda 11a, 1294 Višnja Gora
licenca turističnih vodnikov: TV0219
licenca za organiziranje potovanj: 1646  licenca za prodajo potovanj: 1647

