САДРЖАЈ (ПЛАНИРАНИ ОБИЛАСЦИ):
 БЕОГРАД - ТОПОЛА - ОПЛЕНАЦ - АРАНЂЕЛОВАЦ - ОРАШАЦ - БЕОГРАД
Полазак испред школе у 08:00 часова. Путовање до Тополе.
Обилазак комплекса Карађорђевог града, историјске поставке у Карађорђевом конаку, као и цркце
у којој је првобитно сахрањен Вожд Карађорђе.
Одлазак на Опленац. Посета цркви Светог Ђорђа – маузолеја породице Карађорђевић, обилазак
галерије у кући Краља Петра I у којој је он живео за време градње маузолеја. Дужа пауза.
Наставак путовања до Аранђеловца. Обилазак пећине Рисоваче и музеја. Слободно време за
шетњу и обилазак Буковичке бање.
Одлазак до Орашца. Обилазак Марићевића јаруге. Повратак за Београд. Долазак испред школе око
20:00 часова.

У цену урачунати:
 трошкове превоза модерним високоподним туристичким аутобусима (клима, аудио/видео) не
старије од 5 (пет) година на дан завршетка екскурзије;
 трошкове водича за сваки аутобус;
 трошкове локалних водича;
 улазнице за културно – историјске комплексе;
 гратис за вођу пута;
 гратис за 5 (пет) наставника;
 гратис за 1 (једног) ученика на 20 (двадесет) који плаћају;
 трошкове платног промета;
 трошкови организације путовања.
Цена излета 2.440,00 динара

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ:
 14-16. 10.2016. године (3 дана)
САДРЖАЈ (ПЛАНИРАНИ ОБИЛАСЦИ):
 Студијско путовање у Словенију са посетом школи „Рудолф Маистра“ у Камнику
 ПРВИ ДАН: БЕОГРАД - КАМНИК - ЉУБЉАНА – КРАЊ - БЕОГРАД
1. дан:

Полазак у 05:00 са паркинга код школе. Путовање преко Хрватске ... са доласком у
Kamnik. По доласку посета школи у Kamniku. Након посете вожња до Ljubljane. По
доласку шетња око чувеног Tromostovja у центру словеначке престонице. Након
слободног времена полазак и смештај у хотелу u Kranju. Вечера. Ноћење.

2. дан:

Доручак. Након доручка полазак према Postojni, где следи посета чувеној
Postojnskoj jami. Након посете наставак путовања Portoroža и Pirana, где следе
обиласци ових прелепих приморских градова. Повратак у хотел. Вечера. Ноћење.

3. дан:

Доручак. Након доручка полазак до Bledskog jezera. Шетња поред језера и прилика
да се пробају оригиналне кремшните. Након слободног времена полазак ка Škofjој
Loki... шетња по прелепом центру старог града. Након посете следи одлазак до
шопинг центра. Послеподневни полазак ка Србији... очекивани долазак у Београд
око 22:00, зависно од задржавања на границама.

СМЕШТАЈ:
Смештај у Крању у хотелу са минимум четири звездице на бази два полупансиона (доручак –
шведски сто и вечера – класично послуживање). За наставнике обезбедити једнокреветне и
двокреветне собе, а за ученике двокреветне, трокреветне и четворокреветне собе, без помоћних
лежајева.
У цену урачунати:
 трошкове превоза модерним високоподним туристичким аутобусима (клима, аудио/видео) не
старије од 5 (пет) година на дан завршетка екскурзије;
 трошкове смештаја на бази два полупансиона;
 трошкове водича за сваки аутобус;
 трошкове локалних водича;
 трошкове накнаде за лекара пратиоца групе;
 трошкове међународног здравственог осигурања;
 улазнице за културно – историјске комплексе;
 улазнице за дискотеку;
 гратис за вођу пута;
 гратис за 5 (пет) наставника;
 гратис за 1 (једног) ученика на 20 (двадесет) који плаћају;
 гратис за директора;
 трошкове платног промета;
 трошкови организације путовања.
Цена студијског путовања 17.500,00 динара + ЕУР 18 по средњем курсу на дан уплате

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ:
 23-26.10.2016. године (4 дана)
САДРЖАЈ (ПЛАНИРАНИ ОБИЛАСЦИ):
 БЕОГРАД – БУДИМПЕШТА – БЕЧ - БЕОГРАД
1. дан:
Полазак у 05.00 са паркинга испред школе. Путовање преко Суботице, Сегедина ... до
доласка у Budimpeštu. Обилазак Pešte: Hősök tere, архитектонски комплекс
Vajdahunyad vára, ambasada Srbije, Szépművészeti Múzeum, Andrássy út, Szent Istvánbazilika, Parlamenta, Lanchid, Országház, Belgrad rakpart... затим Budima: Mátyás
templom, Halászbástya, Szentharomsag, Citadela... Слободно време за одмор и шетњу
по Vaci ulici. Смештај у хотелу. Вечера. Ноћење.
2. дан:

Доручак. Након доручка, излазак из хотелa и полазак групе за Sent Andreju. По
доласку разгледање вароши на самој обали Дунава за коју нас вежу историјска сећања:
spomenik Vuku S. Karadžiću, rodna kuća Jakova Ignjatovića, Požarevačka crkva,
Trgovački krst, Lazarev krst, Eparhijski dvor i Muzej SPC, Saborna crkva… Слободно
време до поласка за Beč главни град Аустрије, и некада престоницу највећих
императора аустријске династије Хабзбурга. По доласку разгледање града: Parlament,
Rathaus, Burgtheater, Hofburg, Graben, Stephansdom, хотел Saher, Opera,... Вечера у
ресторану у граду. Смештај у хотелу. Ноћење.

3. дан:

Доручак. Након доручка обилазак palate Belvedere, Albertina, Musikverein, Karlsplatz,
Karlskirche, Kunsthistorisches Museum, Naturhistorisches museum. Слободно
послеподне у Prateru. Вечера у ресторану у граду. Повратак у хотел. Ноћење.

4. дан:

Доручак. Након доручка излазак из хотела и обилазак дворца Schonbrunn (ulazak).
Након обиласка дворца, слободно време у прелепој башти дворца. Слободно време у
најпознатијој шопинг улици Mariahilferstrasse. Послеподне полазак за Србију... са
доласком у Београд у касним вечерњим часовима у зависности од задржавања на
границама.

СМЕШТАЈ:
Смештај у Будимпешти у хотелу са минимум три звездице на бази једног полупансиона (доручак
– шведски сто и вечера – класично послуживање), смештај у Бечу у хотелу са минимум четири
звездице на бази два полупансиона (доручак – шведски сто и вечера – класично послуживање). За
наставнике обезбедити једнокреветне и двокреветне собе, а за ученике двокреветне, трокреветне и
четворокреветне собе, без помоћних лежајева.
У цену урачунати:
 трошкове превоза модерним високоподним туристичким аутобусима (клима, аудио/видео) не
старије од 5 (пет) година на дан завршетка екскурзије;
 трошкове смештаја на бази три полупансиона;
 трошкове водича за сваки аутобус;
 трошкове локалних водича;
 трошкове накнаде за лекара пратиоца групе;
 трошкове међународног здравственог осигурања;
 улазнице за културно – историјске комплексе;
 улазнице за дискотеку;
 гратис за вођу пута;
 гратис за 5 (пет) наставника;
 гратис за 1 (једног) ученика на 20 (двадесет) који плаћају;
 50 % попуста за близанце, уколико оба путују (1 пар близанаца);
 гратис за директора;
 трошкове платног промета;
 трошкови организације путовања.
Цена путовања 21.490,00 динара + ЕУР 24 по средњем курсу на дан уплате

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ:
 11-16.10.Октобар 2016. године (6 дана)
САДРЖАЈ (ПЛАНИРАНИ ОБИЛАСЦИ):
 БЕОГРАД - РИМИНИ - РИМ - ФИРЕНЦА - ЛИДО ДИ ЈЕСОЛО - БЕОГРАД
1. дан: Полазак у 05:00 са паркинга код Сава Центра. Вожња кроз Хрватску и Словенију ... са
доласком у Rimini у раним вечерњим часовима. Смештај у хотелу. Вечера. Ноћење.
2. дан:

Доручак. Након доручка, напуштање хотела и полазак за San Marino. Разгледање
најстарије републике на свету: Piazza della Liberta, Palazzo del Governo, Basilica del
Santo, Torre Guaita... након обиласка полазак према Rimu. Смештај у хотелу у околини
града. Вечера. Ноћење.

3. дан:

Доручак. Након доручка полазак и разгледање „вечног града“ Santa Maria Maggiore,
San Pietro in Vincoli, Colosseo, Foro Romano, Fori Imperiali, Campidoglio, Piazza Venezia,
Fontana di Trevi, Piazza di Spagna... слободно време за шетњу... након слободног времена
за индивидуално разгледање и шетњу по центру града повратак у хотел. Вечера.
Ноћење.

4. дан:

Доручак. Након доручка одлазак у разгледање „папске државе": Piazza san Pietro,
Basilica san Pietro, Castel Sant'Angelo, Palazzo di Giustizia, Piazza Navona,
Panteon...слободно време за шетњу... након слободног времена полазак према хотелу у
околини Firence. Смештај у хотелу. Вечера. Ноћење.

5. дан:

Доручак. Након доручка полазак за Firencu. Разгледање престонице ренесансе: Santa
Maria Novella, Piazza di san Giovanni, Piazza Del Duomo, Piazza della Signoria, Uffizi,
Ponte Vecchia... након обиласка следи вожња до хотела у Lido di Jezolu. Смештај у
хотелу. Вечера. Ноћење.

6. дан:

Доручак. Након доручка полазак за Veneciju. По доласку у Punta Sabioni, вожња
бродићем венецијанском лагуном. Разгледање града: Palazzo Ducale, Libreria, Basilica
San Marco, Campanile, Torre del Orologio, Procuratie, Rialto... након обиласка полазак за
Србију... очекивани долазак у Београд око 22:00.
СМЕШТАЈ:
Смештај у Риминију у хотелу са минимум три звездице на бази једног полупансиона (доручак појачани и вечера – класично послуживање), смештај у Риму у хотелу са минимум четири
звездице, у околини града, на бази два полупансиона, (доручак - појачани и вечера – класично
послуживање), смештај у Фиренци у хотелу са миним три звездице на бази једног полупансиона
(доручак - појачани и вечера – класично послуживање), смештај у Lido di Jezolu у хотелу са миним
три звездице на бази једног полупансиона (доручак - појачани и вечера – класично послуживање).
За наставнике обезбедити једнокреветне и двокреветне собе, а за ученике двокреветне, трокреветне
и четворокреветне собе, без помоћних лежајева.
У цену урачунати:
 трошкове превоза модерним високоподним туристичким аутобусима (клима, аудио/видео) не
старије од 5 (пет) година на дан завршетка екскурзије;
 трошкове смештаја на бази пет полупансиона;
 трошкове водича за сваки аутобус;
 трошкове локалних водича;
 трошкове накнаде за лекара пратиоца групе;
 трошкове међународног здравственог осигурања;
 улазнице за културно – историјске комплексе;
 улазнице за дискотеку;
 гратис за вођу пута;
 гратис за 5 (пет) наставника;
 гратис за 1 (једног) ученика на 20 (двадесет) који плаћају;
 50 % попуста за близанце, уколико оба путују (2 пара близанаца);
 гратис за директора;
 трошкове платног промета;
 трошкови организације путовања.
Цена путовања 32.900,00 динара + ЕУР 36 по средњем курсу на дан уплате

