
BEOGRAD

1. dan: SLOVENIJA – BEOGRAD 
Odhod avtobusa izpred dogovorjenega mesta v zgodnjih jutranjih urah. Vožnja s turističnim 
avtobusom v smeri Zagreb-Lipovac-Beograd. Prihod v mesto Beograd, ki je zraslo ob reki Savi in 
Donavi, je predviden v dopoldanskih urah. Sledi ogled nekaterih kulturno-zgodovinskih 
spomenikov: Dedinje ‘brdo čarobno’, rezidenca Josipa Broza Tita in Muzej – Jugoslavija.  Nato 
sprehod do Hiše cvetja, kjer je Titova in Jovankina grobnica. Odpeljali se bomo do Topčiderja in 
Marakane (ogled muzeja Crvene Zvezde ), nato pa na Vračarju občudovali veličasten pravoslavni 
hram sv. Save. Obiskali boste muzej avtomobilov Bratislav Petković, ki je eden novejših tehničnih 
muzejev v Beogradu. Odšli bomo preko trga Slavija, mimo skupščine in čez Terazije do največjega 
in najlepšega beograjskega parka Kalemegdan, ki je hkrati tudi najpomembnejši zgodovinski 
kompleks, v katerem dominira Beograjska trdnjava. Po ogledu bo še čas za obisk najpopularnejše 
in najelitnejše mestne ulice ‘Knez Mihajlove’. Možnost nakupa spominkov ali obiska katerega 
izmed lokalov. Vožnja do hotela in nastanitev. Nočitev. 

2. dan: BEOGRAD – SLOVENIJA 
Po zajtrku se odpeljemo proti Novem Beogradu, ki je danes predel širokih ‘bulvarjev’ in najvišjih 
zgradb v mestu. Videli bomo bivšo Palačo federacije, nekdanji CK, kongresni center Sava, 
beograjsko Areno ... Prosto na največji tržnici v mestu – Buvljak. V zgodnjem popoldnevu odhod 
proti domu, kamor bomo prispeli v poznih večernih urah.

Druga opcija je: po zajtrku odhod do Avale in vzpon na razgledni stolp visok 211 metrov, na višini
119 metrov je razgledna ploščad, na katero se odpeljete z dvigalom. Od tu je odličen pogled na
milijonsko mesto Beograd. 

CENA:   99,00 €/osebo pri najmanj 45 prijavljenih
105,00 €/osebo pri najmanj 40 prijavljenih
115,00 €/osebo pri najmanj 35 prijavljenih
130,00 €/osebo pri najmanj 30 prijavljenih
146,00 €/osebo pri najmanj 25 prijavljenih

CENA ZAJEMA: prevoz z avtobusom turistične kategorije; cestnine, ddv Hrvaška, ddv Srbija;
stroški enega voznika; nočitev z zajtrkom ( samopostrežni ) v hotelu 3***-
dvoposteljne  sobe;  vsi  zunanji  ogledi  po  programu;  lokalno  vodenje  v
Beogradu; organizacijo in izvedbo potovanja.

OPCIJA VEČERJE V HOTELU V BLIŽINI SPLAVOV: 14,00 €/OSEBO – samopostrežna večerja



OPCIJA VEČERJE OB ŽIVI GLASBI TAMBURAŠEV V ETNO RESTAVRACIJI V SKLOPU 
ODLIČNEGA HOTELAHOTELU NA OBROBJU BEOGRADA – večerja 
14.00 € 

DOPLAČILO: vstopnina muzej starodobnikov 2,50 €; hram Sv. Save 4 €; hiša cvetja 4 €;
muzej C. Zvezde 4 €; enoposteljna soba 30 €.

TA LENDAVA TRAVEL
041 663 729
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