
“VOJVODINA DE LUXE” 

ODHOD 14. 9. - 16. 9. 2018 IN 
28. 9. - 30. 9. 2018

SLOTours



Obiskali bomo Sirmium, ostanke mesta, po pomembnosti tretjega mesta v Rimskem imperiju. Po sremskem 

zajtrku v pristnem salašu si bomo ogledali trdnjavo Petrovaradin. Podali se bomo na ladjo in raziskovali 

edinstvene naravne rezervate ob Donavi. Po namestitvi v hotelu Park**** sledi večerja z zabavo. Drugi dan 

bomo spoznali Novi Sad, si ogledali pivnico in privoščili okusen golaž v Zrenjaninu - mesto bomo spoznali 

z vodenim ogledom. Namestitev in vodenje po Dvorcu Ečka****. Razvajali se bomo ob slavnostni večerji v 

parku dvorca. Tretji dan si bomo ogledali Sremske Karlovce in samostana Krušedol, ki veljata za nacionalni 

“Oxford” in “Jerzualem”. Ogledali si bomo vinogradniško posestvo Deurić s strokovno vodenim ogledom, 

degustacijo vin in odličnim kosilom za zaključek našega potovanja.

Vstopno mesto Cena

Enotna cena izleta 210 €
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• Prevoz z udobnim turističnim avtobusom
• Vstopnina in voden ogled rimskega mesta Sirmium
• Plovba po Donavi z ogledom naravnih rezervatov
• Večerja in zabava s tradicionalno glasbo v živo
• Nočitev z zajtrkom v hotelu Park Ruma ****
• Kosilo v Zrenjaninu - vojvodinska kuhinja
• Ogled pivnice z degustacijo piva
• Vodenje po Dvorcu Ečka s slavnostno večerjo v parku
• Nočitev z zajtrkom v Dvorcu Ečka ****
• Ogled samostana Krušedol z vstopnino
• Voden ogled z degustacijo vin v vinski kleti Deurič
• Kosilo s prilogami Deurič
• Dodatno nezgodno zavarovanje 
• Vodenje na poti in lokalna vodenja
• Organizacija in izvedba izleta

Odhodno mesto 14. 9. 2018 Ura

Ljubljana - BTC 1.00

Novo mesto 2.00

Brežice 2.45

Odhodno mesto iz Celja 28. 9. 2018 Ura

Celje 1.00

Slovenska Bistrica 1.30

Maribor 1.45

Ptuj 2.10

PONUDBA Z ODHODNIMI MESTI
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