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Novi Sad ni zgolj drugo največje mesto v Srbiji, je tudi stičišče različnih kultur, etničnih skupin in jezikov. V parlamentu
Vojvodinske skupščine kar sedem jezikov velja za uradne. Mesto, ki leži na levem bregu reke Donave, v regiji Bačka, eni
od treh regij, ki sestavljajo pokrajino Vojvodino; poleg Bačke sta tukaj še Banat in Srem. Zgradbe starega dela mesta
nosijo izrazite poteze avstrijske arhitekture. Nenazadnje je Novi Sad, kot tudi Vojvodina do konca prve svetovne vojne,
pripadal Avstro-ogrskem imperiju in vse do konca druge svetovne vojne so v mnogih krajih po Vojvodini večinsko
prebivalstvo predstavljali prav Nemci. Prav zaradi vsega tega je bilo mesto Novi Sad izbrano za evropsko prestolnico
kulture, ki se je zaradi pandemije prestavila z leta 2021 na letos. Ne zamudite priložnosti in si Novi Sad in Vojvodino
oglejte prav letos, ko se v mestu odvijajo številne kulturne prireditve in razstave, ki bodo vaše bivanje v mestu samo še
obogatile!
PROGRAM POTOVANJA
1. DAN: MARIBOR – LJUBLJANA – SREMSKA MITROVICA – FRUŠKA GORA – NOVI SAD
Jutranji odhod in vožnja do Sremske Mitrovice, ki velja za enega najstarejših mest v Evropi, saj je naseljeno že od 5000
pr.n.št. V rimskih časih se je mesto imenovalo Sirmium in je bilo ena izmed štirih prestolnic rimskega imperija. Ogled
arheološkega najdišča in sprehod skozi mesto. Sledi vožnja proti Fruški gori, imenovani tudi srbska Sveta gora, saj se
na njej nahaja kar 16 srednjeveških samostanov. Kosilo na eni izmed turističnih kmetij ter obisk enega izmed
samostanov. Na poti do Novega Sada postanek v Sremskih Karlovcih, znanih po odličnih vinih, še posebej po bermetu.
Nastanitev v hotelu v središču mesta in nočitev (K).
2. DAN: NOVI SAD
Po zajtrku sledi ogled glavnega mesta Vojvodine, Novega Sada, ki slovi kot »srbske Atene«. Mesto je v letu 2022
evropska prestolnica kulture, prva izven EU od leta 1980. Sprehod bomo pričeli pri Narodnem gledališču in nadaljevali
mimo mestne hiše in katoliške cerkve po glavni sprehajalni ulici, Zmaj Jovini, do pravoslavne katedrale in Matice srbske,
mimo Donavskega parka do muzeja Vojvodine in nato čez most v Petrovaradin. Iz spodnjega dela mesta se bomo
povzpeli na trdnjavo, od koder je prekrasen pogled na mesto in Fruško goro v ozadju. Trdnjava v Petrovaradinu velja
za eno najlepših in največjih vojaških arhitektonskih dosežkov v Evropi in svetu. Ogledali si bomo tudi Galerijo Matice
srbske, v kateri se nahaja zanimiva zbirka ikon in najbolj znana slika v Vojvodini: Majska skupščina. V galeriji je ta dan,
v sklopu Evropske prestolnice kulture, razstava slik iz zbirke Jovanke Broz. Predlagamo tudi obisk razstave Vesolje in
čas, posvečene srbskemu astronomu in matematiku Milutinu Milankoviću. Prosto in nočitev. (Z,K)

3. DAN: NOVI SAD – BEOGRAD – NOVI SAD
Zjutraj se bomo odpeljali proti Beogradu, kjer bomo najprej obiskali Kalemegdan in se sprehodili po slavni promenadi,
ulici Knez Mihailov, proti središču mesta. Sledi ogled Narodnega muzeja, ki so ga po 15 letih obnove, ponovno odprli
leta 2018. Ogled mesta bomo zaključili s kosilom na Skadarliji, v eni izmed tamkajšnjih znanih restavracij. Popoldan
bomo naredili postanek pri cerkvi Svetega Save, kjer bomo pogledali kripto v kateri so prekrasni mozaiki s podobami
najbolj znanih fresk iz srednjeveških samostanov. Sledil bo še ogled muzeja zgodovine Jugoslavije, znane tudi pod
imenom »Kuća cveća«, kjer se bomo poklonili tovarišu Titu in njegovi Jovanki, ki tam počivata. Po končanih ogledih se
bomo popeljali po slavni četrti Dedinje in nato pot nadaljevali nazaj proti Novem Sadu. (Z,K)
4. DAN: NOVI SAD – BAČ - SOMBOR – MARIBOR/ LJUBLJANA
Po zajtrku se bomo podali proti Baču, kjer si bomo ogledali eno najpomembnejših in najbolje ohranjenih srednjeveških
trdnjav na območju Vojvodine. Pot nadaljujemo do ravninskega Somborja, ki se ponaša s tipično panonsko arhitekturo.
V mestu je kar nekaj kulturnih zgodovinskih spomenikov, ki si jih bomo na sprehodu skozi središče mesta ogledali:
baročna cerkev Sv. Đorđa iz leta 1750, staro gledališče, galerija Milana Konjevića in ena najbolj znanih slik, Bitka pri
Senti. Po končanem ogledu se bomo odpeljali do enega najlepših salašev v Vojvodini, kjer nas bo čakala slastna
pojedina. Sledila bo vožnja proti Sloveniji, kamor bomo prispeli v večernih urah (Z,K).
CENA: 485 EUR pri najmanj 30 prijavljenih potnikih

CENA VKLJUČUJE: prevoz s turističnim avtobusom po začrtani poti, vse parkirnine in cestnine, bivanje v izbranem
hotelu s 4**** v dvoposteljnih sobah (doplačilo za enoposteljno sobo znaša 105 EUR), obroki po programu (4x kosilo),
vse vstopnine po programu (Sirmium, Matica srbska, Muzej Vojvodine, Narodni muzej Beograd, Muzej zgodovine
Jugoslavije (Kuća Cveća), trdnjava v Baču, slika Bitke pri Senti) odlične, izbrane lokalne vodnike v Novem Sadu in v
Beogradu ter slovenskega spremljevalca, organizacijo potovanja, nezgodno zavarovanje ter DDV.

CENA NE VKLJUČUJE: morebitnih napitnin za lokalne vodnike in voznika.

Cena pri najmanj 25 plačanih potnikih znaša 525 EUR, pri najmanj 20 plačanih potnikih 565 EUR in pri najmanj 15
plačanih potnikih 605 EUR.

