ВОЈВОДИНИА

- 2 РАЗРЕД – УКУПНО 170 ученика

на бази 40 ученика по аутобусу
Полазак: септембар/октобар 2016
1. дан: НИШ – СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ-ФРУШКА ГОРА- НОВИ САД
Полазак испред школе у 05,00х.Вожња са паузама према потреби групе за Фрушку Гору и
обилазак манастира Хопово. Време његовог оснивања и оснивачи нису познати. Обновљен је
1756. године. Након разгледања одлазак до манастира Крушедол. Манастир су основали
чланови куће Бранковић 1509-1514. године. Упркос турској окупацији манастир се одржао
све до њиховог повлачења 1716 године, када је разорен, опљачкан и спаљен. И поред пљачки
и пустошења, манастир представља најбогатију ризницу сликарства Војводине. Вожња до
Сремских Карловаца.Разгледање у пратњи локалног водица: Богословија, Саборна Црква,
Гимназија...Одлазак до Новог Сада. Смештај у хотел. Вечера, дискотека. Ноћење.
2. дан: НОВИ САД - БЕЧЕЈ – НОВИ САД
Доручак. Полазак за Бечеј. Мало је људи који машту могу да претворе у стварност. Један од
тих ретких, био је Богдан Дунђерски, припадник најбогатије породице у Војводини с краја
XИX в. и почетка XX в. На свом имању, које се простирало на преко 2600 јутара земље,
саградио је, у сред равнице, дворац из маште. Данас је у њему смештен хотел «Фантаст»,
власништво «ПИК-БЕЧЕЈ» А.Д. Комплекс дворца се простире на око 65 ха. и обухвата, поред
дворца, и ергелу, капелу где је сахрањен Богдан Дунђерски, мали каштел, парк са језером.
Повратак у хотел. Ручак. Панорамско разгледање Новог сада И Петроварадина у пратњи
локалног водича. Вечера. Дискотека. Ноћење.
3. дан: НОВИ САД – БЕОГРАД - НИШ
Доручак. Обилазак Матице српске. Краће слободно време за шетњу и индивидуално
разгледање Новог Сада. Ручак око 13.00х. Полазак за Београд. Вожња бродом и разгледање
Београда са воде. Након разгледања одлазак и обилазак храма Св.Саве на Врачару. По
завршеном разгледању наставак путовања за Ниш. Долазак у Ниш у каснијим вечерњим
сатима.

НАЧИН ПЛАЋАЊА : до јун 2017. год
У ЦЕНУ АРАЖМАНА УРАЧУНАТИ:
превоз удобним туристичким аутобусом, ТВ, цд, ац
смештај у хотелу у Н.Саду на бази 2 пансиона, у собама 1/3,1/4,исхрана послужење
улазнице за разгледања према програму
локални водичи (Петроварадин, Ср. Карловци и Нови Сад)
Улазнице за 2 дискотеке
на 20 плативих ученика 1 гратис за ученике
трошкови лиценцираног пратиоца групе из Агенције - за сваки аутобус
Умањење школи на име трошкова преноса новчаних средстава

