
 

 

                        DOŽIVITE BEOGRAD V DRUŽBI DENTALIE 
9.11. -11.11.2018 

 
1. dan: Ljubljana  -  Beograd  
Odhod avtobusa ob 4. uri zjutraj z dogovorjenega mesta. Po prihodu v srbsko prestolnico 
ogled »belega« mesta na sotočju Save v Donavo z lokalnim vodnikom. Ogledali si boste 
trdnjavo Kalemegdan, saborno cerkev (beograjska stolnica), »konak knjeginje Ljubice«, 
največjo pravoslavno cerkev sv. Save na Vračarju. Sprehod po glavni beograjski promenadi, 
ulici Kneza Mihajla, kjer je veliko lepih trgovin, galerij in knjigarn… Vožnja mimo stadiona 
Crvene Zvezde Marakana in Dedinj. Popeljali se boste tudi po mostu na Adi, ki je delo 
slovenskega arhitekta Petra Gabrijelčiča in konstruktorja Viktorja Marklja in že velja za novi 
simbol Beograda. Nastanitev v hotelu 4*. Večerja ob starograjskih pesmih v znanem 
zabavišču v boemskem delu Beograda, v Skadarliji. Nočitev.  
 
2. dan: Beograd  
Po zajtrku strokovni del potovanja in obisk seminarja Competence in Esthetics 2018 v Belexpo 
centru. Večerja v organizaciji Ivoclar Vivadent. Nočitev v hotelu. 
 
3. dan: Beograd - Maradik (kosilo in ogled vojvodinske hiše) -  samostan Krušedol  - Ljubljana  
Po zajtrku sledi obisk tržnice Zeleni Venac, kjer boste lahko kupili »pristni kajmak in sir«. 
Slovo od Beograda in vožnja proti fruškogorski vasici Maradik, kjer bo »lahko« kosilo 
(paprikaš, solata in kruh) in ogled tipične vojvodinske hiše. Po kosilu krajša vožnja do 
samostana Krušedol iz 16. stol. na obronkih Fruške gore, ki hrani mnoge pomembne ikone in 
druge dragocene predmete v samostanski zakladnici, nato sledi pot proti domu, kamor se 
bomo vrnili v poznih večernih urah. 
 
Cena: 189 EUR pri najmanj 40 udeležencih 
 
Cena vključuje: prevoz s turističnim avtobusom na navedeni relaciji, cestnine in druge pristojbine, 2 x nočitev z 
zajtrkom v hotelu 4* (dvoposteljne sobe TWC), večerjo v Skadarliji ob živi glasbi,  lokalnega vodnika v Beogradu,  
»kosilo v vasici Maradik« in ogled etno hiše, ogled in vstopnino v samostan Krušedol, zunanje oglede po programu, 
osnovno nezgodno zavarovanje, slovensko spremstvo, organizacija potovanja in DDV.   
 
Doplačila:  
enoposteljna soba 38 EUR, Coris zavarovanje z asistenco (skupinsko-več kot 7 oseb) 4,10 EUR 
Odpovedni riziko: 5 % od osnovne cene, v primeru dokumentirane višje sile, če ste se zanjo odločili.  
Za odpovedni  riziko se je potrebno odločiti ob prijavi. 

 
   V primeru premajhnega števila udeležencev se dogodek lahko odpove.  
 

 
 

Prijave sprejemamo najkasneje do 8.10.2018 na   
info@dentalia.si ali 01 583 77 30 

 
Organizator dogodka je turistična agencija mmturist d.o.o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana, 
Tel:  +386 1 244 25 44, Fax: +386 1 244 25 34, www.mm-turist.si 


