BONUSOV KLUBSKI IZLET
TURISTIČNA AGENCIJA

Od Đerdapa do salaša

od 19. do 22. maja

Smederevo - Golubac - Kladovo - HE Đerdap - NP Đerdap - z ladjo po Donavi - Lepenski virZrenjanin - Belo blato - Đakovo
Zrenjanin

NP Đerdap

Vabimo vas na bogato potovanje skozi vzhodno Srbijo in Vojvodino. Skupaj bomo raziskovali kraje, kjer se že več kot 2500
let razpleta burna zgodovina Balkana. Začutili bomo moč veličastne Donave ter spoznali zgodbo o prvih kulturah ob reki
in mogočnem rimskem cesarju Trajanu. Sprehodili se bomo po trdnjavah, ki pričajo o nemirnih časih, ki so usodno vplivali
na življenje celotne Evrope. Posebno doživetje bo prav gotovo obisk hidroelektrarne Đerdap, plutje z ladjo skozi strmo
sotesko in občudovanje neokrnjene narave Nacionalnega parka Đerdap. Seveda tudi tokrat ne bo šlo brez odlične lokalne
kulinarike, glasbe in plesa, ki nas bodo popeljali še v vzhodno Vojvodino. Postanite tudi vi del zgodbe o prijaznih ljudeh in
čudovitih krajih, del naše zgodbe o Balkanu.
Smederevo

Kladovo

Program izleta:

Četrtek: Odhod iz Maribora ob 00.15 uri. Vožnja s postanki v smeri Zagreba, Slavonskega Broda in srbske meje. Nadaljevanje
poti mimo Beograda do Smedereva, mesta ob Donavi, ki je pomenilo pomemben branik pred Turki. Po prihodu ogled
Smederevske trdnjave z lokalnim vodnikom in sprehod po starem mestnem jedru do trga s hramom Sv. Georga, Karađorđeve
murve ... Po krajšem premoru za kavico se bomo odpeljali naprej proti vzhodu, ob mogočni reki Donavi do trdnjave Golubovac,
ki je varovala vhod v sotesko Đerdap. Z lokalnim vodnikom si bomo ogledali njen spodnji del, tri obrambne stolpe. Po ogledu
nadaljevanje vožnje do prijetnega lokala ob Donavi, kjer si bomo privoščili kosilo. Pot bomo nadaljevali ob Donavi, ob tem
občudovali strmo padajoče stene, t.i. klisure, klance Naravnega parka Đerdap. Zvečer prihod v Kladovo, namestitev v hotel,
ki se nahaja tik ob obali Donave. Prost čas za sprehode ob rečni plaži, večerja v hotelu, nočitev.
Petek: Po zajtrku nas bo pot vodila do največje hidroelektrarne na Donavi. Z lokalnim vodnikom si bomo ogledali notranjost
mogočnega jezu z velikanskimi turbinami ter posebni kanal s sistemom vodnih zapornic, ki ladjam omogočajo prehod skozi
jez. Vožnjo bomo nadaljevali skozi NP Đerdap do Tekije, kjer nas bo čakala ladja. Zapluli bomo po velikem in malem
»Kazanu«, med strmo padajočimi stenami. Iz daljave bomo opazili Trajanovo Tabulo, ki še danes priča o dosežkih enega
najbolj sposobnih rimskih cesarjev. Ta je ob Donavi dal tlakovati pot na vzhod, njegove legije pa so osvojile Dacijo in velik
del bližnjega vzhoda. Na najprijetnejši način si bomo ogledali verjetno najlepši del najdaljše evropske reke. Na romunski
strani nas bo pozdravil znameniti Decebalos. Po končani plovbi bomo pot nadaljevali ob Donavi in se ustavili za kosilo na
prelepi razgledni točki. Sledi pot do Donjega Milanovca, kjer si bomo ogledali arheološki muzej Lepenski vir. V njem je zbrana
in prikazana obširna zbirka različnih arheoloških izkopanin, ki pričajo o razviti družbi pred več tisočletji in veljajo za ene
najstarejših v Evropi. Vožnja mimo Smedereva in Pančeva do lepega mesta v Vojvodini ob reki Begej, Zrenjanina. Namestitev
v hotel in večerja, prosto za sprehode po središču mesta, nočitev.

www.bonus.si - 02/229 75 30 - info@bonus.si

Sobota: Po zajtrku ogled Zrenjanina z lokalnim vodnikom, ogled mestne hiše. Prosti čas za samostojno raziskovanje, nato pa
kosilo v znani restavraciji ob domačih specialitetah. Popoldan prosto za počitek ali sprehod ob reki Begej z možnostjo obiska
pivnice. Zvečer se bomo odpeljali do lepo urejenega »salaša«, kjer se bomo prepustili glasbi tamburašev ob tradicionalni Bački
večerji. Povratek v hotel in nočitev.
Nedelja: Zajtrk, nato pa vožnja mimo Novega Sada in Vukovarja do Đakova. Tam se bomo ustavili in si ogledali katedralo,
ki velja za eno najlepših neoromantičnih cerkva med Rimom in Istanbulom. Sledi tradicionalno slavonsko kosilo. Po kosilu
nadaljevanje poti mimo Slavonskega Broda proti Mariboru. Povratek v večernih urah.
Utrinki iz Salaša

Z ladjo po Donavi

Smederevska trdnjava

Trajanova tabula

Decebalos

Cena: 339 € po osebi v dvoposteljni sobi - hoteli 4*

Muzej Lepenski vir

Cena se zviša za 20 € pri udeležbi manj od 45 oseb (min. število potnikov za izvedbo 35).

Cena vključuje:

- avtobusni prevoz, cestnine, parkirnine,
- 1 x nočitev z zajtrkom (Zrenjanin),
- 2 x polpenzion (Zrenjanin, Kladovo)
- vožnjo z ladjo po Donavi, Naravni park Đerdap,
- oglede Smedereva, Zrenjanina z lokalnimi vodniki,
- 4 kosila v izbranih gostilnah,
- 1 x tradicionalno vojvođansko večerjo z glasbo - na salašu,
- vstopnine v HE Đerdap z lokalnim vodnikom, trdnjavo Smederevo, arheološki
muzej Lepenski Vir, trdnjavo Golubac,
- »bonusov servis« na avtobusu (hrana, pijača),
- organizacijo, spremstvo.

Doplačila: enoposteljna soba 49 €,
Trajanov most

Kazan

Trdnjava Golubac

HE Đerdap
Minimalno število potnikov za izvedbo programa je 35 oseb. Splošni pogoji so sestavni del programa in so na voljo na našem prodajnem mestu.

