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Rok założenia 1994

Zezwolenie nr 243
na organizację imprez turystycznych
Ubezpieczenie organizatora turystyki AXA

SERBIA – BAŁKANY W KAŻDYM CALU
Trasa wyjazdu: Ruda Śląska – Nowy Sad – Petrovaradin – Sremskie Karłowice – Belgrad – Manasija – Vrnjacka Banja – Żica
– Zlatibor – Sirogojno – Mokra Gora – Drvengrad – Sombor – Ruda Śląska

Termin wyjazdu: 06.05 – 13.05.2021 („8” dni)
Dzień wyjazdu

1 dzień
06.05.2021
czwartek
2 dzień
07.05.2021
piątek

3 dzień
08.05.2021
sobota
4 dzień
09.05.2021
niedziela

5 dzień
10.05.2021
poniedziałek

6 dzień
11.05.2021
wtorek

7 dzień
12.05.2021
środa
8 dzień
13.05.2021
czwartek

Cena: 1950 zł

PROGRAM WYJAZDU
Zbiórka uczestników wyjazdu o godzinie 4.30 (Ruda Śląska – Godula, ul. Podlas 36). Wyjazd z miejsca
zbiórki o godzinie 4.45. Przejazd przez Słowację i Węgry w kierunku Rumunii. Przyjazd do miejsca
zakwaterowania w godzinach wieczornych. Obiadokolacja. Nocleg.
Śniadanie. Wyjazd na całodzienną wycieczkę po WOJWODINIE i SREMIE. Na trasie:
NOWY SAD – spacer po położonej nad Dunajem stolicy Wojwodiny i drugim co do wielkości mieście
Serbii, które jest typowym miastem monarchii Habsburgów z zabudową charakterystyczną
dla II połowy XIX wieku; miasto w 2021 roku nosi miano Europejskiej Stolicy Kultury
PETROVARADIN – imponująca twierdza o długiej historii zwana „Gibraltarem Dunaju” oraz miejscowość
schowana w jej zaułkach (obecnie dzielnica Nowego Sadu)
SREMSKIE KARŁOWICE – niewielkie miasteczko o wielkim znaczeniu z licznymi, ciekawymi zabytkami
(m. in.: cerkiew katedralna, Pałac Patriarchy, fontanna Czterech Lwów, Kaplica Pokoju)
Powrót do miejsca zakwaterowania na obiadokolację, degustację lokalnego wina i nocleg.
Śniadanie. Wykwaterowanie i wyjazd w kierunku stolicy Serbii – BELGRADU. Zwiedzanie
z przewodnikiem największego miasta kraju, którego najważniejszymi częściami są: rozległa twierdza
Kalemgdan, gdzie dominuje architektura XVIII wieku oraz Stare Miasto, w którym najwięcej obiektów
pochodzi z XIX wieku. Przejazd do miejsca zakwaterowania. Obiadokolacja i nocleg.
Śniadanie. Wykwaterowanie i wyjazd w kierunku regionu znanego jako RASZKA. Na trasie:
MANASIJA – zachwycający, ufortyfikowany wysokim murem oraz 11 wieżami monaster z cerkwią Świętej
Trójcy z zachowanym grobowcem Stefana Lazarevica oraz pozostałościami fresków z 1418 roku
VRNJACKA BANJA – otoczony niewysokimi wzniesieniami najmodniejszy kurort Serbii
ŻICA – malowniczy monaster, którego najważniejszym obiektem jest średniowieczna cerkiew koronacyjna
z XIII wieku zbudowana w stylu raszkańskim z pozostałościami fresków z XIII i XIV wieku
Przyjazd do miejsca zakwaterowania. Obiadokolacja i nocleg.
Śniadanie. Wizyta w centrum ZLATIBORU, znanego jako KRALJEVE VODE – uzdrowiska uznawanego
za jeden z najważniejszych i największych w Serbii ośrodków turystyczno – wypoczynkowych o leczniczym
klimacie (czyste, górskie powietrze z dużą zawartością jodu) i położonego na wysokości około
1000 m n.p.m. Nieodległa wycieczka do miejscowości SIROGOJNO, znanej z jedynego skansenu
na terenie Serbii. Indywidualny spacer po „Starej Wsi”. Powrót do miejsca zakwaterowania
na obiadokolację i nocleg.
Śniadanie. Wykwaterowanie i wyjazd w okolice granicy z Bośnią i Hercegowiną. Na trasie:
MOKRA GORA – wioska położona pomiędzy górami Tara i Zlatibor ze stacją słynnej kolei wąskotorowej
zwanej SARGANSKĄ OSMICĄ, która na długości 13,5 km prowadzi przez 22 tunele i 5 mostów
DRVENGRAD – wioska-skansen wzniesiona na wzgórzu Mecavnik przez słynnego reżysera Emira
Kusturicę; wszystkie budynki (od cerkwi poprzez galerię sztuki aż po willę samego
reżysera) wzniesiono w stylu regionalnym używając do tego jedynie drewna z okolic wioski
Przejazd w kierunku Wojwodiny. Przyjazd do miejsca zakwaterowania. Obiadokolacja i nocleg.
Śniadanie. Wykwaterowanie i wyjazd do położonego na terenie BACZKI wielonarodowego SOMBORU
– dawnej siedziby Szwabów Dunajskich. Spacer po mieście (m. in.: plac św. Jerzego, zespół
pofranciszkański, cerkiew, ratusz, Baszta Paszy). W godzinach popołudniowych wyjazd do Polski.
Nocny przejazd przez Węgry i Słowację.
Powrót do Polski w godzinach porannych.
Program jest ramowy. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie w zależności
od warunków atmosferycznych lub innych czynników zewnętrznych niezależnych od organizatorów.

Cena imprezy obejmuje:
przejazd autokarem
opłaty parkingowe, drogowe oraz za przejazdy autostradami na terenie Polski, Słowacji, Węgier i Serbii
6 noclegów, 6 śniadań, 6 obiadokolacji
opiekę licencjonowanego pilota
opiekę przewodnika w Belgradzie
ubezpieczenie NNW i OKL
składkę na rzecz Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego
podatek VAT (23%)
Cena imprezy nie obejmuje:
- biletów wstępu do zwiedzanych obiektów oraz biletów uprawniających do przejazdu koleją wąskotorową
Proponujemy zabrać minimalne kieszonkowe na własne potrzeby oraz bilety wstępu w wysokości 10 euro,
2000 forintów węgierskich oraz 10 000 dinarów serbskich.

Każdy uczestnik zobowiązany jest dokonać wpłaty bezzwrotnej zaliczki w wysokości 500 zł
w terminie do dnia 06.02.2021 r.

Nr konta: 03 1050 1331 1000 0010 0114 8327

