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VELIKA TURA PO DEŽELI Z DUŠO
Predstavljamo vam jesenski program za Srbijo. V njega smo poskušali ujeti vse tisto, kar ni zajeto v pomladanski turi.
Tokrat smo se osredotočili bolj na jug Srbije in na manj znane, a nič manj zanimive samostane in kraje. Skupaj bomo
odkrili, da so lahko manj znani kraji še bolj privlačni in zanimivi, zlasti za naše, slovenske goste, ki jim srbski jezik ne
pomeni nobene jezikovne ovire. Da vas ne zavajamo preveč z uvodnim tekstom, predlagamo, da natančno preberete
program, ki govori sam zase. Prepričani smo, da boste takoj začutili in spoznali koliko zanimivega je v njem. In če
pomislimo na to, kako se bodo domačini povsod razveselili našega obiska, ali sploh lahko pomislimo, da se na to
potovanje ne bi podali? Seveda, skupaj z nami …
PROGRAM POTOVANJA
1. DAN: MARIBOR – LJUBLJANA - TRŠIĆ – TEKERIŠ - ŠABAC
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 prestolnica ene od rimskih provinc, Pot bomo
nadaljevali proti Šabcu, kjer si bomo ogledali izjemno zanimiv muzej, v katerem je predstavljena sodobnejša zgodovina
mesta Spodnje Panonije. Ustavili se bomo še v vasi Tršić, kjer se je leta 1787. rodil Vuk Stefanović Karadžić, veliki
reformator srbskega jezika, ki je ustoličil fonetično pisavo. Rojstna hiša je danes spremenjena v etnografski muzej, ki si
ga bomo ogledali. Sledi pozno kosilo, ter povratek preko planine Cer, kjer se je avgusta 1914. leta odvijala ena prvih
bitk v I. svetovni vojni in v kateri je srbska vojska premagala avstro-ogrsko vojsko. Prevoz do Šabca, nastanitev v hotelu
in nočitev (K).
2. DAN: ŠABAC – BRANKOVINA - VALJEVO - OPLENAC – KRAGUJEVAC
Po zajtrku bomo pot nadaljevali do Brankovine, ki je zaščitena kot izjemno pomemben kulturno-zgodovinski kompleks.
Tukaj je tudi stara šola, v kateri je učila znana srbska pesnica Desanka Maksimović. Po ogledu bomo pot nadaljevali do
mesta Valjevo, se sprehodili »Tešnjaru«, stari čaršiji, in si ogledali Muselimov konak, najstarejšo zgradbo v mestu.
Valjevski muzej velja za enega najlepših v Srbiji in pred nekaj leti je prejel prestižno nagrado »muzej leta«. Po končanih
ogledih se bomo odpeljali do Topole. Na gozdnatem griču Oplenac je dal kralj Peter I., zgraditi veliko cerkev svetega
Jurija. Pod celotno cerkvijo je mavzolej, v katerem imajo svoje mesto skoraj vsi kralji te rodbine, kraljeviči, kraljične,
princi in princese ter njihove družine. Proti večeru prihod v Kragujevac, nastanitev v hotelu, večerja in nočitev (Z,V).

3. DAN: KRAGUJEVAC – SAMOSTANA KALENIĆ IN LJUBOSTINJA – VRNJAČKA BANJA
Kragujevac je bil v letih od 1818 do 1841 prva prestolnica tedanje srbske države, ko so bile v mestu ustanovljene prve
pomembne državne institucije, kot na primer: prva gimnazija v Srbiji, prvo gledališče, prva lekarna … Tukaj so sestavili
in objavili prvo »Sretenjsko ustavo« leta 1835, napisano po vzoru francoske ustave in v marsičem zelo napredno za
tiste čase. V mestu si bomo ogledali muzej in spominski park »21. oktober« ter muzej Stara livnica. Popoldne bomo pot
nadaljevali do samostana Kalenić, za konec pa se bomo ustavili še v samostanu Ljubostinja, ki ga je dala zgraditi kneginja
Milica leto dni pred slovito bitko na Kosovskem polju. Vožnja do najbolj znane srbke banje, Vrnjačke Banje. Nastanitev
v hotelu, večerja in nočitev (Z,V).
4. DAN: VRNJAČKA BANJA – KRUŠEVAC - CARIČIN GRAD - VRANJE
Dopoldne obisk Kruševca, srbske srednjeveške prestolnice, v kateri se nahaja znana cerkev Lazarica, od koder se je car
Lazar odpravil na kosovsko bitko proti turkom, leta 1389. Sledi gled muzeja. Sledi krajši postanek v vasi Donja
Lokošnica, kjer se približno 300 kmetij ukvarja s proizvodnjo paprike, ter nato še ogled arheološkega parka
imenovanega Caričin grad ali Iustiniana Prima, ki ga je dal zgraditi bizantinski cesar Justinijan I. Mesto je bilo pomembno
cerkveno, administrativno in vojaško središče. Pot bomo nadaljevali proti mestu Vranje. Nastanitev v hotelu, večerja
in nočitev (Z,V).
5. DAN: VRANJE – VLASINSKO JEZERO - PIROT
Dopoldan si bomo ogledali mesto Vranje, ki se nahaja na pol poti med Beogradom in Solunom. V časih Osmanskega
cesarstva je bilo Vranje pomembno križišče poti iz Srbije v Makedonijo in Bolgarijo. Izpod turške oblasti je bilo
osvobojeno šele leta 1878 in na turške čase spominjajo številni kulturni spomeniki v mestu: hamam, turški most,
nekdanji pašin dvorec, danes muzej in muzej Bore Stankovića. Po ogledu mesta sledi tradicionalno kosilo in
nadaljevanje proti Pirotu s krajšim postankom na obalah Vlasinskega jezera. Nočitev (Z,K).
6. DAN: PIROT – DOJKINCI (STARA PLANINA) - PIROT
Po zajtrku se bomo podali do mesta Pirot, enega najbolj vzhodnih mest v Srbiji. Mesto je danes poznano po
tradicionalnih preprogah, imenovanih »ćilimi« in po »piročanskem kulenu«. Na sprehodu po mestu si bomo ogledali
muzej Ponišavlja. Nato se bomo povzpeli na obronke Stare Planine in se peljali skozi tradicionalne vasi kot so Rsovci,
Visočka Ržana, Vrelo in Dojkinci. Od tod se bomo podali na sprehod do slapa Tupavica. Po kosilu vrnitev v Pirot,
nastanitev in nočitev (Z,K).
7. DAN: PIROT – SAMOSTAN RAVANICA – SENJSKI RUDNIK – SAMOSTAN MANASIJA – BEOGRAD
Po zajtrku se bomo odpeljali do Ćuprije, kjer bomo zapustili avtocesto in zavili v smeri samostana Ravanice. Samostan
je dal zgraditi priljubljeni srbski vladar knez Lazar med leti 1375 in 1377. Pot nas bo nato vodila skozi rudarski kraj
Senjski rudnik, kjer so del rudnika in rudarskega naselja spremenili v eko muzej. Po ogledu bo pred nami še samostan
Manasija, ki velja za enega pomembnejših in slikovitejših samostanov iz srbske srednjeveške kulture. Po ogledu se
bomo odpeljali do glavnega, Belega mesta. Nastanitev v hotelu v središču mesta. Večerja ob spremljavi »starogradskih«
melodij bo tokrat v boemski četrti Skadarlija. Nočitev (Z,V).
8. DAN: BEOGRAD – PALIĆ - SUBOTICA
Dopoldne se bomo sprehodili do razgledne točke na Kalemegdanu, potem pa si ogledali enega od najbolj znanih
muzejev v središču mesta. Naslednji postanek bo pri cerkvi Svetega Save, kjer bomo pogledali kako napredujejo dela v
tej največji pravoslavni cerkvi na svetu. Sledil bo ogled muzeja zgodovine Jugoslavije, znane tudi pod imenom Kuća
cveća, kjer se bomo poklonili tovarišu Titu in njegovi Jovanki, ki tam počivata. Popoldne ogled dvorskega kompleksa
kraljeve družine Karađorđević, ki je šele nekaj časa odprt za javnost in oglede. Po končanih ogledih se bomo popeljali
še po slavni četrti Dedinje in nato pot nadaljevali na skrajni sever dežele v kraj Palić. Nastanitev v hotelu, večerja in
nočitev (Z,V). Vila Majur, Vila Lago, Hotel Palic resort.

9. DAN: SUBOTICA – SOMBOR – MARIBOR/ LJUBLJANA
Po zajtrku sprehod ob znanem jezeru Palić in nato prevoz do Subotice in ogled središča mesta. Mesto se je nahajalo na
zgodovinskem razpotju med evropskimi in azijskimi ljudstvi, med avstroogrskim in otomanskim imperijem. Sprehod po
središču mesta in ogled znane mestne hiše, obnovljene sinagoge… 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: 895 EUR

NAJMANJŠE ŠTEVILO POTNIKOV: 30

CENA VKLJUČUJE: prevoz s turističnim avtobusom po začrtani poti, vse parkirnine in cestnine, bivanje v izbranih
hotelih* s 3*** in 4**** v dvoposteljnih sobah (doplačilo za enoposteljno sobo znaša 195 EUR), obroki po programu,
vse vstopnine po programu, odlične, izbrane lokalne vodnike 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 je 945 EUR, pri najmanj 20 plačanih potnikih 995 EUR in pri najmanj 15 plačanih
potnikih 1045 EUR.

*Večina hotelov ustreza po naši oceni kategorizaciji 4****.

