
ЗАПАДНА СРБИЈА 1 РАЗРЕД  – 170 ученика укупно
(на бази 45 ученика по аутобусу)

Полазак: септембар/октобар 2016. год.

1. дан: НИШ – ЖИЧА – СИРОГОЈНО- ЗЛАТИБОР  - ПЕРУЋАЦ

Полазак у 05,00х испред школе. Вожња преко Крушевца и Трстеника до манастира 
Жича. Манастир се налази у селу Крушевици код Краљева, а задужбина је Краља Стефана 
Првовенчаног. Овде је Св.Сава крунисао свог брата за краља и посветио епископе 
новооснованих епархија. Наставак путовања преко Чачка и Ужица за Сирогојно. Сирогојно је
село  удаљено 10 км од Златибора. На 15 хектара напраљено је етно-село  са аутентичним  
садржајима из живота златиборског краја у 19. веку. У саставу поставке села су  пекара, 
млекара и крчма све у аутентичном облику. Обилазак етно села а  затим одлазак до 
“Партизанских вода” на Златибору. Слободно време за шетњу И индивидуално разгледање. 
Смештај у хотел. Полазак за Перућац. “Језеро”. Вечера.  Диско вече.  Ноћење.

2. дан: ЗЛАТИБОР - ТАРА - ШАРГАН – МЕЋАВНИК - РАЧА

Доручак. После доручка одлазак на Мокру Гору. Краће задржавање и разгледање 
железничке станице  Мокра Гора из 1925.г. и вожња чувеном Шарганском осмицом. Обилазак
кустуричиног дрвеног града “Мећавник”.  Обилазак спомен куће Тарабића. Ручак у мотелу 
Шарган у Кремни. Поподне одлазак до манастира Рача. Обилазак места где се најкраћа река 
“Година” улива у Дрину, обилазак ХЕ Перућац. Повратак у хотел.  Разгледање. Повратак у 
хотел. Вечера. Диско вече. Ноћење.

3. дан: ЗЛАТИБОР – КРЕМНА- ВРЊАЧКА БАЊА – НИШ

Доручак.  Слободно време за шетњу и индивидуална разгледања до 11.00х. Вожња 
преко Ужица, Чачка, до Врњачке Бање. Ручак за целу групу у једном од ресторана у Врњачкој
Бањи, краће задржавање за разгледање метрополе бањског туризма Србије. Полазак за Ниш.  
Долазак у Ниш на место поласка у вечерњим сатима.

НАЧИН ПЛАЋАЊА: до јуна 2017. год.

У ЦЕНУ  АРАЖМАНА УРАЧУНАТИ: 
превоз аутобусима високе туристичке класе (А/Ц аудио и видео)
угоститељске услуге на бази 2 полупансиона: доручак, вечера послужење у хотелу минимум 
3* на Златибору.  у собама 1/2,1/3,1/4 свака соба ТWЦ, 
пролазни ручак у Кремни, пролазни ручак у Врњачкој бањи
разгледања и улазнице према програму
 на 20 плативих ученика 1 гратис за ученике
услуге пратиоца групе по аутобусу 
Осигурање за време трајања екскурзије
Умањење школи на име манипулативних трошкова за пренос новчаних средстава


