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KRALJEVSKO POTEPANJE PO SLAVONIJI, SREMU IN BARANJI 
SLAVONSKI BROD – CESTA ZLATE NITI – SREMSKI KARLOVCI – FRUŠKA GORA – NOVI SAD – ILOK – VUKOVAR  

2 DNI – 7.10. – 8.10. 2018 ali po želji skupine 
 
Se želite sprostiti, zadihati s polnimi pljuči, videti lepoto narave in neskončnih vinogradov, poizkusiti slavonsko slivovko  in neskončno uživati  
ob izbranih domačih specialitetah, doživeti toplino kraja, slišati zvok tamburice, nato pa se kraljevsko  naspati? 

Vabimo Vas, da z nami preživite dva nepozabna dneva! 
 

1.dan: Odhod iz KAMNIKA ob 5:00 uri zjutraj. Vožnja mimo Zagreba do Slavonskega Broda. 
Čaka vas vrnitev v čas cesarice Marije Terezije. Mesto Slavonski Brod je zaradi svoje strateške 
lega na Savi spadalo poleg Gradiške in Osijeka v t.i. sistem obrambnih mest Avstro-ogrske 
pred Turki. Tukaj je princ Eugen Savojski dal zgraditi zanimivo utrdbo v obliki peterokrake 
zvezde, ki je še danes ena glavnih zanimivosti mesta. Prosto za kavico in nadaljevanje vožnje 
do bližnje ŽUPANJE. Zavili bomo na »cesto zlate niti«, kjer bomo spoznali stare obrti, še 
posebej pa bo zanimivo videti šivanje narodne noše z zlato nitjo. Kako vam narodna noša 
pristaja se boste lahko prepričali sami, ko jo boste oblekli. Z zanimanjem si ogledamo še 
njihov »zavičajni« muzej in nato sedemo k obilnemu kosilu iz krušne peči ob zvokih 
tamburašev. Popoldan nadaljujemo vožnjo v Srem. Prestopili bomo državno mejo in se 
nastanili v SREMSKIH KARLOVCIH v hotelu in vili PREZIDENT 5* s stilnim pohištvom. Večerja 
v Vili Prezident4*, nočitev in zajtrk. 
 

2. dan: Po obilnem samopostrežnem zajtrku obiščemo enega najstarejših samostanov; 
MANASTIR KRUŠEDOL, kjer so ohranjeni čudoviti ikonostasi in freske. Po želji in za doplačilo 
bomo obiskali še muzej medu in degustirali njihova vina in med. Zapeljali se bomo proti 
NOVEMU SADU. Podali se bomo do veličastne Petrovaradinske trdnjave, ki ji zaradi svoje 
dominantne lege pravijo tudi vojvodinski Gibraltar, in je nekoč služila za obrambo pred 
turško nevarnostjo. Sprehodili se bomo na vrh, od koder se nam bodo odprli čudoviti razgledi 
na Donavo in Novi Sad. Nato si bomo ogledali še staro mestno jedro, kjer bomo videli številne 
znamenite stavbe, sprehodili pa se bomo tudi po najlepši ulici Novega Sada, Miletićevo ulico, 
kjer je veliko trgovinic s spominki. Nekaj prostega časa za sprehode ali posedanje v enem od 
lokalov. Nadaljevali bomo nazaj na Hrvaško in mimo Iloka do VUKOVARJA, kjer si bomo 
ogledali izjemno zanimiv muzej imenovan »VUČEDOLSKA KULTURA«. Po ogledu se vkrcamo 
na ladjo na reki Donavi  in si Vukovar ogledamo še z druge perspektive. Na ladji nas bodo 
razvajali s sladkimi dobrotami »bajadera« in vinom. Eno-urna plovba bo hitro minila in 
poslovili se bomo od prijaznih gostiteljev ter se napotili proti domu z vmesnimi postanki. 
  
 

CENA: 139 €/ najmanj 45 potnikov; 149€/najmanj 40 potnikov; 155€/najmanj 35 potnikov 

DOPLAČILO: enoposteljna soba: 36€; muzej medu in degustacija -okvirno od 5€-7€ 
 
CENA VKLJUČUJE: 

• avtobusni prevoz, cestnino 

• Vodeni ogled Slavonskega Broda 

• Prikaz vezenja na cesti zlate niti 

• Kosilo iz krušne peči 

• Nastop tamburašev 

• Vstopno takso v Srbijo 

• Nastanitev v hotelu in vili 5* v Sremskih Karlovcih 

• Ogled Sremskih Karlovcev 

• Ogled manastira Krušedol 

• Ogled Novega Sada in Petrovaradinske trdnjave 

• Ogled muzeja Vučedolske kulture 

• Vožnjaz ladjico po Donavi in degustacijo Bajadere in vina 

• Vodenje vodnika z licenco GZS 

• Osnovno nezgodno zavarovanje, organizacijo in DDV 
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