
 
 

Obvestilo pred odhodom na 2-dnevni izlet v 

BEOGRAD - Београд 
DATUM: 17. - 18. 10. 2019 
 

ODHOD AVTOBUSA: v četrtek, 17. oktobra 2019 ob 2.00, lokalna AP GLAZIJA Celje. 

 

Bodite vsaj 15 minut prej pred odhodom (1.45) 

 

Ne pozabite na veljavni potni list ali osebno izkaznico!  
 

Na poti vas bo spremljal in vodil vodnik: Andrej Blazina, gsm: 031 633 123  

 

Nastanjeni boste v hotelu: HOTEL SRBIJA***, Ustanička 127c, 11000 Beograd, Srbija, tel.: +381 11 
3044 000. Pred nastanitvijo bodo v hotelu zahtevali varščino v višini od 10 - 20 evrov, ki vam 

bodo vrnili, če bodo sobe nepoškodovane. 

 

NASVETI ZA POTOVANJE V SRBIJ! 

Vreme je v tem času lahko še poletno (kot lahko vidimo tudi pri nas), tudi kakšno stopinjo hladneje 

kot pri nas, zato vzemite na pot ustrezno toplejšo garderobo, za vsak slučaj tudi kakšen manjši dežnik, 

obujmo pa si udobnejše stvari. Vseeno upamo, da nas bo spremljalo lepo sončno vreme.  
 

Vsi glavni stroški so vključeni v ceno potovanja, zato večjih izdatkov na poti ne boste imeli. Nekaj 

boste  potrebovali za pijačo pri obrokih, spominke in podobne malenkosti. Lokalna valuta oz. plačilno 

sredstvo za Srbijo je RSB (Srbski dinar; 1€ = cca 116 SRD). Cene so nekaj nižje kot pri nas, 

priporočamo pa, da si priskrbite SRD že tukaj, lahko pa boste EUR menjali v lokalno valuto tudi v 

hotelu ali v menjalnicah v samih krajih bivanja.  

Na Hrvaškem smo sicer samo v tranzitu, morda pa vseeno kakšna Hrk za wc ali kavo ne bo odveč! 

 

PROGRAM POTOVANJA: 
 

1.dan, četrtek, 17. oktobra 2019 

Odhod avtobusa v zgodnjih jutranjih urah. Vožnja v smeri Zagreba in Slavonskega Broda do Beograda. 

V jutranjih urah prihod v Srbsko prestolnico. Najprej si bomo na letališču Šurčin ogledali letalski 

muzej. Muzej, ki je bil ustanovljen leta 1957, v svojih fondih hrani približno 200 različnih letal, radarje, 

protiletalske rakete, 130 letalskih, tudi reaktivnih motorjev, več kot 20.000 knjig, skic in različnih 

tehničnih dokumentov, 200.000 fotografij itd.  Sledi ogled znamenitosti »belega mesta«: Dedinje, kjer 
so rezidence najpomembnejših srbskih politikov, stadion Crvene zvezde, pravoslavna cerkev sv. Save, 

parlament, Trg republike, trdnjava Kalemegdan… Po ogledih namestitev v hotelu in večerja. Nočitev. 
 

2.dan, petek, 18. oktober 2019 

Zajtrk. Po zajtrku sprehod po glavni beograjski promenadi, ulici Kneza Mihajla, kjer je veliko trgovin, 

galerij, knjigarn in sprehod po znani beograjski tržnici Zeleni Venac. Sledi vožnja proti Avali, kjer je 



spomenik »Neznanemu junaku«, delo priznanega kiparja Ivana Meštroviča. V popoldanskih urah 

povratek proti domu, kamor bomo prispeli v kasnejših večernih urah. 
 

Cena vključuje: prevoz na omenjeni relaciji, cestnine in mitnine po Sloveniji, Hrvaški in Srbiji, 

nočitev v hotelu turistične kategorije v Beogradu (večposteljne sobe twc; dvo in enoposteljne sobe 

samo po predhodni potrditvi in doplačilu), ogledi in vstopnine po programu (muzej »zrakoplovstva« 

na Surćinu, Dedinje, Avala), nezgodno zavarovanje, DDV, vodenje in organizacijo potovanja.    
 

ORGANIZATOR: PA GULIVER , Gosposka ulica 17, 3000 Celje, telefon  03 58 15 300 
 
 

Priporočamo primerno obutev in obleko za dvodnevno potovanje!  
  

               Potovalna agencija GULIVER 


