BEOGRAD – MESTO, KI OČARA

1.DAN: SLOVENIJA – BEOGRAD
Odhod iz dogovorjenega mesta v zgodnjih jutranjih urah. Predem prispemo v Beograd bomo naredili
manjši ovinek do Letalskega muzeja, ki si ga bomo tudi ogledali. V Beograd bomo prispeli v opoldanskih
urah in naredili krožno vožnjo po mestu. V starem delu Beograda se bomo srečali z lokalnim vodnikom in
nadaljevali oglede peš. Videli boste pravoslavno cerkev Sv. Save in rezidenco kneginje Ljubice…Nadaljevali
boste z obiskom beograjske trdnjave Kalemegdan. Sprehodili se boste lahko po parku, Savski promenadi,
Velikem stopnišču in videli več spomenikov in drugih spominskih objektov, med njimi grobnica narodnih
herojev in znameniti Meštrovićev kip Zmagovalec. Ogledi se bodo nadaljevali do Trga Republike s
beograjskim parlamentom, mimo glavnega trga imenovanega Terazije do cerkve Sv. Marka in Muzeja
Nikole Tesla.
Po končanih ogledih pa se boste po Savi zapeljali z ladjico in tako lahko nekdanjo prestolnico Jugoslavije
občudovali še iz te perspektive. Po končani vožnji boste z avtobusom odšli do hotela, kjer se boste nastanili
in imeli nekaj časa za počitek in osvežitev.
Zvečer pa se bomo odpravili v boemsko četrt Beograda imenovana Skadrilija, kjer si bomo privoščil okusno
večerjo v restavraciji s 150 letno tradicijo. Vse skupaj pa nam bodo še popestrili zvoki starogradske glasbe.
Nočitev v hotelu
2. DAN: BEOGRAD – DEDINJE - AVALA – SLOVENIJA
Po zajtrku se bomo odpravili na znamenito tržnico Zeleni venac, kjer si boste lahko kupili pristni sir in
kajmak in še mnogo drugih dobrot. Po nakupih se bomo zapeljali do Hiše cvetja v Dedinjah, kjer se nahaja
grob Josipa Broza Tita in se tam tudi ustavili. Vožnja nas bo vodila do drugega najvišjega vrha v okolici
mesta, do znamenite Avale, kjer ponovno stoji znameniti stolp, porušen v zadnji vojni. Sprehod do
spomenika neznanemu junaku, delu Ivana Meštroviča in do novega stolpa.
Popoldne vožnja domov, prihod v poznih večernih urah.
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