Srbijo in njene prebivalce označuje ponos, kolo v zavihanih opankih, humor, samostani,
slivovka, pesmi, živost podeželja, poznavanje svoje zgodovine, pečenje, ležernost in nekoliko
upočasnjen ritem življenja. So to le stereotipi, ki jih je povozil čas? Letos imamo priložnost,
da se prepričamo, kaj od tega še drži.

SRBIJA V SRCU
Četrtek, 7. junij 2012: odhod iz Celja ob 3. uri zjutraj in vožnja skozi Laško, Rimske Toplice
in Zidani Most ter mejni prehod Bregana po avtocesti na srbsko ozemlje do odcepa za Šabac.
Potujemo skozi največjo romsko vas in preko planine Tamnave v dolino reke Kolubare, skozi
Valjevo do Požege. Sledimo železniški progi Beograd – Bar vse do mesta Užice, ki ima
izjemno slikovito lego v dolini reke Đetinje.
Kjer se razdvajata dve lepi planini zahodne Srbije Tara in Zlatibor, leži atraktivna vasica
Kremna. Njihova zemlja ima izjemno naravno moč bioenergetskega sevanja, kar potrjuje
dolgoživost vaščanov. Morda je ravno kremen botroval jasnovidnim sposobnostim Tarabićev,
t.i. »srbskih Nostradamusov«, ki imajo v vasi svoj dom prerokb, spomenike in mnoge žive
legende, ki govorijo o uresničenih prerokbah, izvemo pa tudi, kaj nas čaka.
Prvi dan potovanje zaključimo v vasici Zlakusa, ki ima še vedno dušo in barvitost in privlači
obiskovalce s čistim zrakom, ohranjeno naravo, cvetočimi travniki in nasadi malin. Ogledamo
si etno park Terzića avlijo, kjer nas časovni stroj odpelje v tipično srbsko domovanje iz
začetka 19.stoletja; ogledamo si tudi izdelovalnico keramike, kjer nastaja slovita »zlakuška
grnčarija«, oz. srbski zepter, v katerem nam tudi postrežejo večerjo ob zvokih frulic.
Prenočevanje v zasebnih sobah pri domačinih.
Petek, 8. junij 2012: po zajtrku si privoščimo jutranji sprehod po t.i. stezi zdravja, ki vodi
mimo ribnikov, starih mlinov in slapov na rečici Petnici. Poslovimo se od domačinov in
nadaljujemo potovanje po slikoviti Ovčar – Kablarski soteski, kjer reka Zahodna Morava
vijuga v slikovitem plesu, v senci gozdov pa je našlo zavetje in mir kar enajst srednjeveških
samostanov. Vožnja mimo Kraljeva in Kuršumlije do izjemne naravne znamenitosti Đavolja
varoš pod planino Radan. Vse do zadnjega je bila v igri za novih sedem naravnih čudes sveta
in kandidat za vpis na UNESCO-v seznam svetovne dediščine. Zaradi posebnosti vulkanske
kamnine so padavine z erozijo tekom tisočletij ustvarile visoke stebre s kapo na vrhu,
atrakcija, ki lahko edina v Evropi tekmuje z mnogo bolj znanim Vrtom bogov v ZDA. Po
ogledu vožnja v Prolom banjo, ki slovi po naravni mineralni vodi, imenovani kar Prolom
voda. Zaradi visoke alkalnosti je odlična za razkisanje organizma. Večerja in prenočevanje
(možnost kopanja v bazenu hotela).
Sobota, 9. junij 2012: Po zajtrku zapustimo najbolj južno točko potovanja in se vozimo skozi
Prokuplje v Niš, ki je tretje največje srbsko mesto. Poleg trdnjave je najbolj vreden ogleda
zgodovinski spomenik Ćele-kula. Turki so po bitki na Čegru pri Nišu v stolp vgradili skoraj
tisoč lobanj padlih srbskih vojakov in tudi po 200 letih je še vedno strašljiv in opomin
človeški krvoločnosti. Vožnjo nadaljujemo skozi Kragujevac do Topole. Bližnji grič Oplenac
je eden najpomembnejših zgodovinskih krajev Srbije, saj je tukaj spominski kompleks
družine Karadjordjević; v mavzoleju je pokopana večina članov njihove dinastije in druge
pomembne osebnosti, a pravo vrednost mu dajejo veličastni mozaiki, saj je z njimi prekrit
prav vsak centimeter 3500 m2 površine, ki so kopije fresk iz 60 srbskih samostanov.
Po ogledu nadaljujemo vožnjo do Velike Plane, namestitev v bungalovih Moravski konaci, ki
so postavljeni v slogu stare srbske arhitekture in primer uspešne revitalizacije nekoč
degradiranih površin. Večerja ob zvokih šumadijskega orkestra, ki razkrije srbsko dušo in
temperament.

Nedelja, 10. junij 2012: po zajtrku obiščemo samostan, ki je tesno povezan z zgodovino
srednjeveške Šumadije: Koporin hrani dragocene relikvije vladarja Stefana Lazarevića,
modernega vladarja, diplomata, vojskovodje in pesnika. Sledi vožnja mimo Požarevca do
Kostolca, kjer je blizu obale Donave arheološki park Viminacium, nekdaj središče rimske
province Gornja Mezija z vojaškim taborom, ki je bil osrednja točka obrambe celotnega
Podonavja. Posebno atrakcijo predstavlja okostje mamuta, ki je eden najstarejših na svetu.
Po ogledu nas čaka le še vožnja skozi Beograd in po avtocesti bratstva i jedinstva proti domu.
Prihod v poznih večernih urah.
CENA: 193,00 € po osebi
Doplačilo: 800 din (cca 8 €) za vstopnine v spominski kompleks Oplenac, Đavoljo varoš
in arheološki park
V ceno je vključeno: prevoz s turističnim avtobusom na relaciji po programu (dva voznika),
cestnine, trije polpenzioni (prenočevanje v zasebnih sobah, v hotelu 3*** in bungalovih),
zunanji ogledi po programu, ogled lončarske delavnice, nastop folklore in orkestra, osnovno
nezgodno zavarovanje potnikov, DDV, spremstvo in organizacija izleta.
PRIJAVE do ponedeljka, 7. maja 2012 oz. do zapolnitve prostih mest na tel. 040 16 00
90 – Jolanda ali na jolandag@siol.net ; jolanda@esiks.si
Ob prijavi plačate akontacijo 50 € po osebi, preostanek do 31. maja na TRR naše agencije
NORICUM; koda namena: SCVE; namen plačila: Srbija 2012; BIC banke: SKBASI2X;
prejemnik: ESIKS d.o.o., Zidani Most 28 a, Zidani Most; št. računa (IBAN): SI56 0311 8100
8898 934; referenca: SI 00 0706-2012.
Cena je izračunana na minimalno 40 potnikov; v primeru manjšega števila prijav si
pridržujemo pravico do zvišanja cene. Minimalno število oseb za izvedbo izleta je 30.
Sestavni del programa so splošni pogoji potovanj TA Noricum. Za potovanje v Srbijo
zadostuje osebna izkaznica, potni list ni obvezen.
PRIVOŠČIMO SI VELIKO NOVIH DOŽIVETIJ!
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