DJORDJEVIC-Columbo Travel Agency DOO
35000 JAGODINA,Galipoljskih Srba 8
tel/fax: 035/8220-824 ;063/627-949
e-mail: columbo1@mts.rs
Licenca OTP 274/2010.
www.columbo.autentik.net

Balkantur
Onsdag 4. mai – Mandag 9. mai

Dag 1
Onsdag 4.5.

Avreise Gardermoen med
kl 17.10
Ankomst Nikola Tesla flyplassen kl 19.55 (reiselederen møter oss på flyplassen)
Transfer med buss til Hotel Prague****
Innkvartering og velkomst cocktail.
Middag med levende musikk på det livlige bohemske kvartalet Skadarlija

Dag 2
Torsdag 5.5.

Frokost
Sightseeing i Beograd med profesjonell guide:
Avala TV-tårnet
Sentrumsområdet
Gåtur gjennom Knez Mihajlova street
Kalemegdan festning
St. Sava katedral (den største ortodokse kirken i verden)
FRI ETTERMIDDAG
Anbefales:
Tesla-museet
I dag er navnet Tesla mest kjent for el-biler, men uten Tesla sine oppfinnelser ville dagens
samfunn sett litt annerledes ut. Han er bl.a. oppfinneren av vekselstrøm, magnetisk dreiefelt,
trefasestrøm, dynamo, generator, radioteknikk, neonpære, m.m. Museet er interaktivt og har
turer på engelsk. Absolutt verdt å besøke!

2 timers båttur «Beograd fra Donau» med middag om bord
Fri resten av kvelden
Dag 3
Fredag 6.5.

Frokost
Turen videre til sentral Serbia der vi skal besøke Det Kongelige Mausoleum på
Oplenac høyden. Det kongelige mausoleum er et kongelig gravkapell.
Lunsj
Turen videre til Gornji Milanovac, Mosjøens vennskapsby
2/3 deler av menn i byen ble tatt til fange under 2. verdenskrig og sendt til Botn-leiren i NordNorge. De yngste fangene var bare 12 år gamle. De serbiske krigsfangene ble brukt som

slavearbeidere i utbyggingen av såkalte «Blodveien» (E6 strekning mellom Rognan og Fauske)
og jernbanebygging fra Mosjøen til Tysfjord.
Vi besøker Det norske hus med norsk talende guide.

Turen videre til Studenica-klosteret.
Klostret ble anlagt på 1100-tallet av Stefan Nemanja, grunnleggeren av det serbiske
kongedømmet. Studenica er det viktigste klostret i serbisk historie. Klostret ligger på UNESCOs
verdensarvliste. Vi har fått spesialtillatelse fra patriarken til å overnatte i klostret og synge på
gudstjenesten.

Middag og overnatting på klostret
Dag 4
Lørdag 7.5.

Frokost
Omvisning og minikonsert på klostret.
Turen videre til Tara nasjonalpark. Togreise gjennom nasjonalparken.
Lunsj i etno-landsbyen «Mecavnik».
Stedet er opprettet av den serbiske regissøren Emir Kusturica som har fått 3 gyldne palmer på
den berømte filmfestivalen i Cannes. Landsbyen ble utnevnt som en av Europas beste
arkitektoniske prestasjoner i de siste 10 årene.

Turen videre til Andric-byen.
Byen ble oppkalt etter Ivo Andric, serbisk forfatter som fikk Nobels litteraturpris for romanen
«Broen over Drina». Romanen handler om byggingen av brua over elva Drina på slutten av
1500-tallet. Brua har en symbolsk betydning og representerer et knutepunkt mellom Vesten og
Orienten, mellom kristendommen og islam. Boka slutter med skuddene i Sarajevo.

NB! Obligatorisk pensum før turen 
Middag og overnatting på «Hotel Andricgrad»
Dag 5
Søndag 8.5.

Frokost
Omvisning i Andricbyen
Turen videre til Kraljevo (Cedomirs hjemby)
Kraljevo betyr Kongens by på norsk. 7 serbiske konger ble kronet i Zica klostret i Kraljevo.

Innkvartering og lunsj på Hotel Turist****
Øvelse og konsert på Rådhuset.
Medvirkende:
Byens kammerorkester, kor og solister
Middag etter konserten (Info om stedet, prisen og menyen ettersendes)
Dag 6
Mandag 9.5.

Frokost
Transfer tilbake til Beograd og Nikola Tesla flyplassen
Avreise med
kl 13.25
Ankomst Gardermoen kl 16.20

PRIS PER PERS : 420 EURO (ca 3870kr)

INKLUDERT I PRISEN:
Buss med sjåfør under hele turen
5 overnattinger med frokost:
Hotel Prague i Beograd – 2 netter
http://www.hotelprag.rs/index_eng.html
Hotel Turist i Kraljevo – 1 natt
http://www.hotel-turist.net/eng/
Studenica-klostret – 1 natt
http://www.manastirstudenica.rs/
Hotel Andricgrad i Andricbyen – 1 natt
http://www.andricgrad.com/en/explore/prenocisteandricgrad/
Bytakser i alle byer vi besøker på turen
Guidetjenester under hele turen (engelsktalende guider)
Middag med ubegrenset drikke i det bohemske kvartalet
Skadarlija
Båttur «Beograd fra Donau» med middag om bord og
ubegrenset drikke
Lunsj på Det Kongelige Mausoleum
Middag på Studenica-klostret
Lunsj i etno-landsbyen
Middag i Andricbyen
Alle inngangsbilletter (Etno-landsbyen, togbilletter)
Nyttige linker:
Etno landsbyen: http://www.mecavnik.info/wsw/index.php?p=197
Det kongelige mausoleum: http://www.oplenac.rs/wpeng/?page_id=63#sthash.UcBQEKmm.dpbs
Om Beograd: http://www.tob.rs/
Om Nikola Tesla: https://snl.no/Nikola_Tesla
Reiseprogram er laget for minimum 60 reisende.
Pris er ekskludert individuelle utgifter
To- og tremannsrom
Tillegg for enkeltmannsrom: 90 EURO (ca 830kr)

