VEČNO ŠARMANTNI BEOGRAD
»DOTIK PARIZA« IN TELEVIZIJSKI STUDII PINK TV
PROGRAM 2-DNEVNEGA STROKOVNEGA POTOVANJA V BEOGRAD
1.dan/sobota, 9.4.2016 MARIBOR - BEOGRAD
Odhod avtobusa ob 3.00 uri izpred Obrtno-Podjetniške zbornice na Titovi cesti 63 v Mariboru. Vožnja s postanki
v Beograd. Prihod na beograjsko sejmišče in ogled 27. Mednarodnega sejma kozmetike, nege las, estetike in
zdravja »Dotik Pariza«. Predvidoma ob 16.00 uri se zapeljemo do televizijske hiše Pink TV, ki velja za najbolj
gledano televizijsko postajo na Balkanu in v jugovzhodni Evropi, preko satelita pa jo spremljajo tudi drugje po
Evropi, Severni Ameriki, Avstraliji in delu Azije. V spremstvu televizijske vodnice se sprehodimo po modernih
televizijskih studiih in si ogledamo »backstage«, zanimivosti iz ozadja nastajanja televizijskih oddaj, seveda v
okviru danih možnosti in razpoložljive programske sheme. Nato se napotimo nazaj proti mestu. Namestimo se v
priznanem beograjskem hotelu Falkensteiner Hotels&Residences, pravi arhitektonski presežek sredi srbske
prestolnice in izstopa s svojo futuristično podobo in prijetnim vzdušjem. Zasnoval ga je mednarodno uveljavljeni
arhitekt slovenskega porekla Boris Podrecca. Gostitelji nas popeljejo po hotelu in nam razkažejo vrhunski
Falkensteiner Acquapura City SPA v 9. nadstropju. Pred odhodom na večerjo globoko vdihnemo in se sprostimo v
centru dobrega počutja in fitnesu, od koder lahko občudujemo večerno panoramo šarmantnega Beograda.
Večerja ob živi glasbi na Skadarliji, na splavu ali na obali Ade Ciganlije. Nočitev v hotelu.

2.dan/nedelja, 10.4. 2016 BEOGRAD - MARIBOR
Pozni zajtrk in odhod iz hotela. Z avtobusom se zapeljemo na panoramski ogled mesta in si ogledamo
znamenitosti: hram Svetega Save, Narodni muzej, Narodno gledališče, nekdanjo zvezno skupščino SFRJ, Trg
Republike, Knez Mihajlovo ulico, Kalemegdan. Vkrcamo se na ladjo Key II., ki nas popelje na križarjenje po Donavi
in Savi. Med 2-urno vožnjo se predamo sproščujoči atmosferi in uživamo v lepih prizorih. Ob prijetni glasbi slišimo
številne zgodbe in legende o Beogradu, Donavi in Savi ter o znanih ljudeh, ki so nekoč pluli po rekah. Na krovu
nam postrežejo kosilo, nato pa se izkrcamo iz ladje in se od Beograda poslovimo. Na poti proti domu se ustavimo
še na beograjskem letališču Nikola Tesla v Surčinu. Ogledamo si Muzej letalstva z izjemno zgodovinsko zbirko, ki
se po številu in vrednosti eksponatov uvršča med vodilne letalske muzeje na svetu. Vožnja proti domu. Prihod v
Maribor je predviden v poznih večernih urah.

CENA: 148 EUR vsaj 45 potnikov
163 EUR vsaj 35 potnikov
V ceno je vključeno: avtobusni prevoz, vstopnina ne sejmišče, nočitev v 2-posteljnih sobah s samopostrežnim
zajtrkom v hotelu Falkensteiner****s, večerja ob živi glasbi na Skadarliji, na splavu ali Adi Ciganliji, križarjenje po
Donavi in Savi s kosilom na ladji, vstopnina z vodenim ogledom v Muzeju letalstva, lokalno vodenje, ogledi po
programu, osnovno nezgodno zavarovanje, vodenje/spremljanje in organizacija potovanja.
Doplačila: 1-postelj. soba 25,00 EUR (ob prijavi); riziko odpovedi 15,00 EUR (ob prijavi).
Rok prijave: 29. februar 2016!
Plačilni pogoji: akontacija ob prijavi 60,00 EUR, preostali znesek vsaj 8 dni pred odhodom.
Organizator: VIATOURS, Vlasta Barl s. p., Engelsova 6, 2000 Maribor, mobitel: 041/792-097, info@viatours.si.
Splošni pogoji so sestavni del programa in so na voljo v poslovalnici ali na spletni strani www.viatours.si.
Za potovanje potrebujete veljavni osebni dokument, osebno izkaznico ali potni list!

