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Z BALKANIKO V NOVO LETO 2014!   
Bogata kulturna in zgodovinska dediščina, številne naravne znamenitosti, ohranjeni stari običaji in 

tradicionalna gostoljubnost prebivalstva so bogat turistični potencial kraja, v preteklosti znanega predvsem 
po rudnikih bakra in plemenitih kovin… 

 

            
MAJDANPEK - NAZDRAVITE NOVEMU LETU V »ZLATEM MESTU«! 

 
1. DAN: Nedelja, 29.12.2013  
Odhod predvidoma ob 05.00. Vožnja po avtocesti mimo Zagreba in Beograda do Požarevca. Ogled mesta, nato 
sprehod do vzpetine »Tulba«, kjer je bil leta 1718 podpisan znameniti Požarevski mir, pomemben zgodovinski 
dogodek za Evropo v začetku 18. stoletja. Zanimiv za ogled je objekt na vrhu, postavljen  leta 2010, ki simbolizira 
»Carski šotor« in dogajanja v zvezi s tem dogodkom. Po osvežitvi vožnja do Majdanpeka. Nastanitev, večerja in 
nočitev. 
2. DAN: Ponedeljek, 30.12.2013 (predvidoma 3 ure hoje) 
Po zajtrku sledi ogled Majdanpeka ob spremstvu lokalnega vodnika. Ena od zanimivosti tega rudarskega mesteca je 
Cerkev Sv. apostolov Petra in Pavla, imenovana tudi »Švicarska cerkev«, ki hrani bogato zbirko ikon. Po ogledu se 
bomo mimo tovarne zlatega nakita - Zlatarne Majdanpek sprehodlili še do zelo zanimive, 2,5 km od mesta oddaljene 
»Rajkove pečine«. Po ogledu se bomo spustili do rečic Rajkova, Paskova in Mali Pek, pod samo jamo, kjer nam bo 
vodnik - animator, skozi zanimivo zgodbo o zgodovini iskanja zlata, ki velja za najstarejšo obrt na tem prostoru, 
pojasnil in praktično pokazal sam način iskanja zlatih delčkov. Nekoč je »izpiranje zlata« bilo družinski poklic, ki se je 
prenašal iz generacije v generacijo, danes pa tradicijo ohranjajo le redki ljubitelji te stare obrti. Popoldan vrnitev v 
hotel. Večerja in nočitev. 
3. DAN: Torek, 31.12.2013 (predvidoma 3 ure hoje) 
Po zajtrku se bomo podali na pohod do vrha vzpetine Starica (797m), ki kraljuje nad mestom in od koder se odpira 
prekrasen pogled na Majdanpek in okolico, prav tako pa proti Bolgariji in Romuniji. Vrnitev v hotel in priprave na 
najdaljšo noč. Svečana večerja in zabava ob zvokih domačega ansambla. Nočitev.  
4. DAN: Sreda, 01.01. 2014  
Pozni zajtrk. Slovo od gostiteljev in vožnja proti Sloveniji. Predviden prihod v večernih urah. 

 
CENA: 169€  (pri udeležbi min 40 oseb) 
Cena vključuje: 
- vožnjo z udobnim turističnim avtobusom, 
- 2 x polpenzion v hotelu*** nacionalne kategorije, 
- 1 x nočitev z zajtrkom v hotelu***, 
- silvestrsko večerjo (vsi domači alkoholni in brezalkoholni napitki vključeni v ceno!!!) 
- vse vstopnine in spremstvo lokalnih in planinskih vodnikov, 
- vse zunanje oglede, ki so navedeni v programu, 
- animacijo »izpiranja zlata«, 
- turistično pristojbino, 
- stroške priprave, organizacije in vodenja izleta. 

 

 


