ZLATIBOR, ŠARGANSKA OSMICA, ŠUMADIJA
DATUM: 14.5.‐18.5.2019
1.DAN: LJUBLJANA ‐ VISOKO ‐ VIŠEGRAD
Odhod v zgodnjih jutranjih urah. Vožnja z udobnim turističnim avtobusom mimo Zagreba do Slavonskega
Broda, kjer bomo prestopili Savo in vstopili v Republiko srbsko, v vzhodno področje BiH. Pot nas bo vodila mimo
Doboja in Maglaja ter Zenice do arheološkega parka Visoko, kjer so odkrili najstarejše piramide na svetu.
Piramide je razkril g. Osmanagič, ki je na začetku naletel predvsem na zasmehovanje ljudi, dokler ni dokazal, da
je ta predel Bosne pozidan s piramidami in prepreden s skrivnostnimi tuneli. Z vodnikom se boste najprej podali
na razgledno točko Belvedere, kjer boste imeli prekrasen razgled na dolino piramid in še posebej na piramido
Sonca. Sledi odhod v podzemni labirint Ravne, svet prepletenih rovov, tunelov in podzemnih poti. Obe točki
obiščete z avtobusom. Po končanem programu nadaljujemo z vožnjo proti Višegradu, ob prihodu si boste
ogledali kamniti most Mehmed Paše Sokolovića, ki ga je literarno spoznal ves svet kot »čuprijo na Drini« v
romanu Ive Andrića, nagrajenega z Nobelovo nagrado. Sprehodili se bomo tudi po mestu KAMENGRAD,
zgrajenem po ideji filmskega režiserja Emira Kusturice. Čas za osvežitev. Vožnja do kraja nastanitve.
Namestitev, večerja, nočitev.
2.DAN: ZLATIBOR ‐ MOKRA GORA ‐ ŠARGAN ‐ KALUDŽERSKE BARE
Po zajtrku se bomo zapeljali na planino ZLATIBOR, kjer nas bodo prevzele naravne lepote tega gorskega masiva,
kjer bomo spoznali priljubljeno in mondeno srbsko zimsko športno središče in se podali na tržnico domačih
rokodelskih in kmečkih pridelkov. Sledila bo vožnja preko zelo avtentičnega podeželja v vas SIROGOJNO,
poznano po etno muzeju na prostem z dediščino srbskega ljudskega stavbarstva in po kmečkih pletiljah
volnenih mojstrovin. Popoldne nas bo čakal izlet na čudovito MOKRO GORO. Prvo doživetje bo vožnja s
»čirom«, z vlakom ozkotirne železnice po progi ŠARGANSKE OSMICE, ki so jo zgradili že v času kraljevine SHS, da
so povezali Beograd z Jadranskim morjem. Čiro nas bo popeljal iz Mokre Gore preko hriba Šargan, skozi številne
predore in preko viaduktov, da se bomo počutili kot v časovnem stroju. Ko bomo zaključili doživljajsko vožnjo s
Šargansko osmico, se bomo odpeljali na hrib Mečavnik in si tam ogledali DRVENGRAD, slikovito leseno vas
srbskega etno stila, ki jo je dal zgraditi Kusturica, v času snemanja filma Život je čudo. V Drvengradu si bomo
lahko ogledali enega od kratkih Kusturičevih filmov ali pa si naredili odmor v kafani. Dan bomo zaključili z
nastanitvijo v hotelu, sredi lepe gozdne jase na Kaludžerskih barah, kjer nam bodo ta večer pripravili posebno
»srpsko veče« z bogato kulinariko narodnih jedi ob živi glasbi. Nočitev.
3.DAN: KALUDJERSKE BARE ‐ BAJINA BAŠTA
Po zajtrku se bomo spustili s planine Tare . Sledil bo postanek v mestu BAJINA BAŠTA, ki ga je zasnoval nekdanji
turški veljak Baja ter zasadil okrasne vrtove ali »bašte«, mi pa bomo tukaj zavili v kletne in proizvodne prostore
najbolj znane srbske rakije » klekovače«, narejene iz prvovrstnih sliv z dodatkom brinovih jagod. Popoldanske
ure bomo izkoristili za edinstveno plovbo po kanjonu reke Drine in se med plovbo tudi okrepčali s kosilom. Še
nekaj prostega časa, vožnja do hotela, večerja, nočitev.
4.DAN: TOPOLA – OPLENAC – BEOGRAD
Po zajtrku nadaljujemo v Šumadijo proti Topoli. Ogled mesta, ki se je nekoč hrabro upiralo turškim krvnikom in
bilo celo središče upora. Nato še v Oplenac, kjer bomo obiskali mavzolej Karadjordjevičev in cerkev Sv. Jurija. V
popoldanskih urah pa že proti Beogradu. Sledi postanek na Kalamegdanu, individualen sprehod. Nato vožnja do
hotela, nastanitev. Večerja v tipični restavraciji na Skadarliji. Nočitev.
5.DAN: BEOGRAD – LJUBLJANA
Po zajtrku vožnja do vzpetine Avala, ki je visoka 511 m. Predel je zaščiten kot krajinski park. Na njenem vrhu je
bil včasih grad Zrnov, ki so ga porušili Turki. Na njegovem mestu so leta 1938 postavili mavzolej – spomenik
neznanemu junaku, ki je delo priznanega akademika in kiparja Ivana Meštroviča. Danes je Avala priljubljeno
zbirališče domačinov. V zgodnjih popoldanskih urah bomo s krajšimi postanki nadaljevali vožnjo proti domu,
kamor bomo prispeli v večernih urah.
CENA: 345,00 EUR PO OSEBI PRI UDELEŽBI NAJMANJ 45 OSEB

CENA VKLJUČUJE: prevoz z udobnim turističnim avtobusom,nastanitev v hotelu*** ½ twc sobe, 4x polpenzion,
vožnja s Čiro vlakom/Šarganska osmica, ogled Etno vasi Drvengrad, pokušina rakije, plovba po kanjonu Drine s
kosilom, vstopnina piramide Visoko, zunanji ogledi po programu, vodenje in organizacija potovanja

Doplačilo: enoposteljna soba 100€, vstopnine po želji

SPLOŠNI POGOJI SO SESTAVNI DEL PROGRAMA.

