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NOVO LETO- VRŠAC 
 

 
 

Vršac, »varoš«, ki ohranja dolgo tradicijo vinogradništva in hkrati eno od najstarejših banatskih mest. »Mesto 
vetra, vina in ljubezni«, kot radi rečejo njegovi prebivalci.  

 

 
1. DAN: Torek, 30.12.2014 
Odhod v jutranjih urah. Vožnja po avtocesti do Beograda, ter naprej do Vršca. Sledi voden ogled po mestecu, ki kljub 
svoji majhnosti predstavlja pravo multietnično skupnost, saj v njem živijo pripadniki 16 različnih nacij. Je mesto, ki 
ohranja tradicijo in hkrati odraža sodobnost. Pravijo mu tudi »mesto muzejev«, saj v njem živi le 35 tisoč prebivalcev, 
ponaša pa se z kar 6 muzeji. Sprehodili se bomo do Mestnega muzeja, Sterijinekuće, v kateri je rojen »oče« srbske 
drame Jovan Sterija Popović in apoteke na stopnicah - prvevršačke apoteke »Kod spasitelja«, iz druge polovice 18. 
stoletja, ki je danes sestavi del mestnega muzeja. Vožnja do hotela, nastanitev in večerja. 

2. DAN: Sreda, 31.12.2014 (predvidoma 4 ure hoje) 
Po zajtrku se bomo sprehodili do simbola mesta Vršac -Kule, impozantne zgradbe, ki dominira na hribčku nad mestom 
(399m), postaviti pa jo je dal despot DjuradBranković, leta 1439. Po krajšem postanku nadaljujemo še do 20 minut 
oddaljenega ʺDoma rdečega križaʺ. Osvežitev, nato vrnitev v mesto mimo znane Pilotske akademije JAT-a, katere 
zgodovina seže v leto 1912, od leta 1954 pa je uradni civilni center za izobraževanje pilotov. Vrnitev v hotel in priprave 
na najdaljšo noč. Svečana večerja in zabava do jutranjih ur. Ob prijetnih zvokih domačega ansambla, »đakonijah« 
vojvodinske kuhinje ter slastnem okusu vršackih vin bomo skupaj nazdravili Novemu letu. 

3. DAN: Četrtek, 01.01.2015 (predvidoma 4 ure hoje) 
Pozni zajtrk. Vožnja do samostana Mesić XI.st., ki je dobil ime po potoku, ki teče zraven samostana, velja pa za enega 
od najstarejših v Srbiji. Po krajšem postanku in (če bo možno) ogledu samostana se bomo povzpeli na najvišji vrh 
Vojvodine, Gudurički vrha (641m), za kar bomo potrebovali predvidoma dve uri hoje. Iz nedavno postavljenega 
montažnega lesenega stolpa se ponuja prekrasen pogled na osamelce Karpatov in vojvodinsko ravnino. Spust mimo 
''Plavega izvora'' do samostana Malo SredišteXV.st (202m), posvečenega Sv. nadangelom Mihailu in Gavrilu. Ogled in 

osvežitev. Vrnitev v hotel. Večerja in ponovitev silvestrovanja. 

4. DAN: Petek, 02.01.2015 
Po zajtrku slovo od gostiteljev in vožnja do »Etno vasi Tiganjica'', kompleksa, v katerem si je možno ogledati replike hiš 
iz različnih koncev Banata, vetrnico in mini živalski vrt. Sledi voden ogledu po posestvu, nato vožnja proti Sloveniji. 
Predviden prihod v poznih večernih urah. 

 

 
CENA: 205€  (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 vodnikov, 
- vse zunanje oglede, ki so navedeni v programu, 
- turistično pristojbino, 
- stroške priprave, organizacije in vodenja izleta. 

ZARADI VELIKEGA ZANIMANJA SE PRIJAVITE ČIMPREJ NA TEL.ŠT.031 706 509- 
FRANJO. 

 


