РАЗГЛЕДАЊЕ БЕОГРАДА
21.08.2018.
14:30 – 15.00 Полазак са платоа испред Филолошког факултета, Студентски трг број 3
15:30 Обилазак Краљевског комплекса
Краљевски Двор на Дедињу изграђен је у
периоду 1924-1929. године личним
средствима и по налогу Њ.В. Краља
Александра I (деде Њ.К.В.
Престолонаследника Александра II).
Краљевски Двор је био дом Краља
Александра I и Краља Петра II. Данас је то
дом Њ.К.В. Престолонаследника
Александра II и његове породице.
Пројектанти су били арх. Живојин Николић
и академик Николај Краснов, члан Српске
краљевске академије. То је велика и
репрезентативна вила од белог камена у српско-византијском стилу. У њеном саставу је и
Дворска капела посвећена Св. Апостолу Андреју Првозваном, који је заштитник и Крсна
Слава Краљевског Дома. Капела је саграђена по узору на цркву манастира Св. Андреја на
Тресци, задужбину Краља Вукашина. Око Двора су подигнуте перголе, парковске терасе,
базени, павиљон и концертна тераса. Из Двора, који је на гребену брда, пружа се
величанствен поглед на Дедиње, Кошутњачку шуму, Топчидер и Авалу.
Зграда Белог двора, који се налази у истом
комплексу са Краљевским двором, зидана је по
жељи Краља Александра I као резиденција за
његове синове Петра (будућег Краља Петра II),
Томислава и Андреја. Краљ Александар је
очекивао да ће његовим синовима бити
потребан сопствени простор када одрасту, али
га је мучко убиство отргло од породице, а
судбина његових синова је кренула другим
током. Малолетни Краљ Петар II је постао нови
господар Краљевског двора, а довршењем
започете зграде Белог двора позабавио се његов рођак, кнез-намесник Павле.
17:30 Обилазак Музеја историје Југославије
Меморијални комплекс познатији као Кућа цвећа
и Музеј историје Југославије посвећен је
бившем југословенском председнику Јосипу
Брозу Титу и историји Југославије кроз све
периоде кроз које пролази. Представља једну од
најпосећенијих дестинација на културној мапи
водича кроз Београд.
Овај Музеј организује тематске изложбе са
материјалима из архива Музеја историје

Југославије, посебне тематске изложбе предмета из Титове заоставштине, његових поклона
које је добио од председника, краљева и високих званичника широм света током своје
владавине. То је тренутно највећи излагачки простор у Београду и често је домаћин већих
манифестација и гостујућих изложби из земље и света.
18:30 Шетња кроз Београдску тврђаву
Београдска тврђава представља градско
утврђење око кога се развио данашњи
Београд. Подигнута је почетком I века
као палисада са земљаним бедемима, да
би се током векова развијала у римски
каструм (II век), византијски кастел (VI
и VII век), средњовековну утврђену
престоницу Српске деспотовине (XIII и
XV
век)
и
на
крају
аустријско/османлијско артиљеријско
утврђење (XVII и XVIII век). Данас је
својеврстан музеј прошлости Београда
и са Калемегданским пољем чини
јединствену
културно-историјску
целину у оквиру Калемегданског парка.
20:30 Завршетак туре, Студентски трг број 3
ЦЕНА: 52,00 ЕУР по особи
Неопходан минимум од 15 особа за реализацију овог излета.
У цену излета укључене су следеће услуге:
-

Превоз према плану и програму
Улазнице
1 флаша воде по особи у аутобусу
Професионални водич
Представник МИРОСС агенције

