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VOJVODINA
Severno od Beograda se razteza barvita Vojvodina. Bogata zgodovina, čudovita narava, Panonska nižina, ugodna klima in
gostoljubni ter prijazni domačini, so le nekatere prednosti, ki se odražajo tudi v njihovi glasbi in odlični domači kuhinji. Na tem
prostoru se mešajo nemška, madžarska in judovska kultura, zaradi česar je Vojvodina tudi tako raznolika.
Predviden program
1. dan: Odhod v zgodnjih jutranjih urah in vožnja proti Osijeku, kjer bomo naredili postanek za krajši ogled. Nadaljevanje vožnje
v Naravni park Kopački rit, ki je najbolj privlačna turistična destinacija Slavonije in Baranje. Gre za veliko poplavno področje
desnega brega Donave v velikem kotu, ki ga tvorita Drava in Donava. Na njem živi več kot 2.000 bioloških vrst, med katerimi je
tudi veliko število redkih in ogroženih vrst, tako na evropski kot tudi na svetovni ravni. Med njimi je 291 vrst ptic in 44 vrst rib.
Nadaljevanje vožnje do Subotice, namestitev v hotelu Patria, večerja in nočitev.
2. dan: Po zajtrku ogled Subotice, obiskali pa bomo tudi znamenito tržnico, kjer prodajajo tako srbske kot tudi madžarske
proizvode, ne manjka pa niti oblačil, obutve in ostalih stvari. Nadaljevanje vožnje v Palić, kjer si bomo ogledali jezero Palić. Po
ogledu se bomo odpeljali v Novi Sad. V spremstvu lokalnega vodnika si bomo ogledali staro mestno jedro. Namestitev v hotelu
Novi Sad in nekaj prostega časa za osvežitev. Peš odhod na večerjo v lokalno restavracijo Lazin Salaš. Peš povratek v hotel.
3. dan: Po zajtrku vožnja na znamenito Petrovaradinsko trdnjavo, ki je zaradi svoje velikosti in dominantnosti dobila naziv
‘Gibraltar na Donavi’. Trdnjava je tipičen primer vojne arhitekture 18. stol. Od tu se nam bo odprl pogled na mesto Novi Sad, reko
Donavo in ravninsko Vojvodino. Velika zanimivost trdnjave so podzemne galerije, ki se raztezajo v dolžini preko 16 km. Po ogledu
se bomo odpeljali na kosilo na kmečki turizem na Fruški Gori. Za konec še postanek pri samostanu Krušedol, ki je zapuščina
srednjeveške dinastije Branković, in hrani mnoge pomembne ikone ter druge dragocene predmete v samostanski zakladnici.
Ogled, nato sledi vožnja proti domu, kamor bomo prispeli v poznih večernih urah.

Cenik
Št. plačanih oseb/Cena na osebo v €
Št. plačanih oseb/ cena na
osebo v enem avtobusu

Cena na osebo

45

40

205,00

215,00

Cena vključuje
prevoz s turističnim avtobusom,
vstopno turistično takso v Srbiji,
zunanje oglede in lokalno vodenje po programu,
en polpenzion v hotelu Patria v Subotici,
eno nočitev z zajtrkom v hotelu Novi Sad v Novem Sadu,
večerjo v Lazin Salašu, pijača za doplačilo,
ogled vinske kleti na Fruški gori s pokušino vina in žganja,
kosilo na kmečkem turizmu na Fruški gori, turistični menu, pijača za doplačilo,
vstopnina in program na Kopačkem ritu,
vstopnina in vodenje podzemnih vojnih galerij na Petrovaradinu,
ogled samostana Krušedol,
vodenje, organizacijo ter ddv.
Možna doplačila ob rezervaciji aranžmaja
- enoposteljna soba: 35,00 €,
- odstopnina: 7,60 € / osebo,

Opombe




lestvico

Splošni pogoji Arrive Alpetour d.o.o. so sestavni del programa in so vam na voljo na prodajnem mestu.
Priporočamo vam, da se ob prijavi odločite za plačilo rizika odpovedi (odstopnino) in za Zdravstveno zavarovanje z asistenco Coris.
Na poti potrebujete veljaven osebni dokument.
Cena je izračunana na podlagi želje zaključene skupine in je odvisna od števila udeležencev na enem avtobusu. Končna cena se določi glede na
opredeljeno v ponudbi. Ob udeležbi manjšega števila oseb, kot je navedeno v programu, se cena sorazmerno poviša.

