ПОСТКОНГРЕСНА ТУРА
27-28.08.2018.
ДАН 1. – 27.08.2018.
07:00 Полазак из Београда
08:30-09:30 Обилазак Тополе и Опленца
Топола је мало место јужно од Београда, које
се у српској историји памти као центар
слободне Србије током Првог српског
устанка против Отоманског царства. На врху
брда Опленац у Тополи, окружена шумским
парком, налази се црква посвећена св.
Ђорђу, која служи као маузолеј краљевске
династије
Карађорђевић.
Унутрашњост
цркве покривена је мермером и чудесним
мозаицама који репродукују најлепше фреске средњовековних српских манастира и
комплекса. То је импозантна петокуполна грађевина чија је унутрашњост осликана са више
од 40 милиона разнобојних стаклених коцкица, које са 15.000 различитих боја осликавају
копије фресака из 60 српских средњовековних цркава и манастира. О овом храму
рафиниране лепоте можда најбоље говоре погледи посетилаца из целог света пуни дивљења.
09:30-11:30 Наставак путовања до села Злакуса и етно парка Терзића авлија
11:30-12:30 Обилазак етно парка
Етно парк Терзића авлија, као сеоско
туристичко домаћинство, представља једну
врсту музеја на отвореном и затвореном.
Датира с почетка 20. века, као типично сеоско
домаћинство из околине Ужица, са старим
кућама и окућницом, као што су салаш, шупа,
млекар, бунар, качара ...

12:30-13:30 Наставак путовања до Мокре Горе
13:30-14:30 Ручак
16:00-18:35 Вожња возом пругом Шарганска осмица

Шарганска осмица је старомодна пруга са уском манипулацијом. Њена изградња завршена је
1925. године. Након дугог периода неактивности железница је коначно обновљена и поново
отворена 1995. године. Њен древни изглед, вагони
са дрвеним седиштима и пећи на дрва, као и
прекрасан, дивљи пејзаж планине Тара кроз који
воз пролази напорним путем до једног од
планинских врхова, представља главну туристичку
атракцију. Пруга чија је ширина колосека 760 мм,
пролази најлепшим планинским пределима Мокре
Горе, са 5 мостова и 22 тунела. Укупна дужина
пруге на релацији Мокра Гора – Шарган Витаси је
15,5 км.
18:35-19:35 Наставак путовања до музеја на
отвореном „Старо село“ - Сирогојно
19:30-20:30 Обилазак музеја „Старо село“ - Сирогојно
„Старо село“ је музеј на отвореном у коме је приказана архитектура, унутрашње уређење
зграда, начин привређивања и организација породичног живота људи брдско - планинских
предела динарске регије.
Простире се на површини од 5 хектара и има око 50 објеката који су дислоцирани и пренети
из околних златиборских села.

20:30-21:00 Наставак путовања до хотела на Златибору, вечера и ноћење

ДАН 2. – 28.08.2018.
08:00 Полазак из хотела. Наша прва дестинација је Тршић
11:30-15:30 Обилазак комплекса Тршић и ручак
Тршић је родно место реформатора српског
језика Вука Стефановића Караџића.
Знаменито место Тршић, тачније споменкућа Вука Стефановића Караџића, је први
музеј на отвореном у Краљевини
Југославији. Подигнута је 17. септембра
1933. године на иницијативу чланова
Одбора за подизање спомен обележја Вуку
Стефановићу Караџићу. Обновљена кућа је
представљала својеврстан спој начина
живота српског сељака с краја 19. века и
Вуковог животног пута и рада. Тада је у
дворишту Вукове куће одржан Вуков
сабор, манифестација која се од тог
времена непрекидно одржава и која је јединствена и најстарија на овим просторима.
Комплекс се простире на површини од 5,3 ха. Објекти који се налазе у знаменитом месту
Тршић саграђени су у околним селима и пренети у комплекс, тако да су сачували своје
просторне и конструктивне облике. Укупно има 35 објеката и сви се налазе под заштитом
државе: куће, вајати, качаре, млекаре, чардаци, амбари, воденице, црква, магазе, односно сви
они објекти који су некад чинили старо српско домаћинство. У њима се данас налазе Музеј
језика и писма, Кућа писаца, Музејска поставка Вукових сабора, Вук и наука, Радионица
старих заната, црква брвнара Светог Архангела Михаила, Вукова спомен-кућа са окућницом,
апартмани за смештај гостију, сувенирница...
15:30-16:00 Наставак путовања до манастира Троноша
16:00-17:00 Обилазак манастира Троноша

Манастир Троноша је, како легенда каже, добио
име по три мале реке које се уливају једна у
другу у близини манастирског поља. По предању,
изградња манастира се везује за краља
Драгутина, који је почео подизати манастир, али
га је смрт претекла, па је манастир завршила
његова жена Катарина 1317. године. Током
Турског периода Троноша је неколико пута
паљена, рушена и пљачкана. Поново је подигнута
1559. године. Манастир је спаљен 1813. године, а
обновљен је 1833. године уз помоћ кнеза
Милоша Обреновића.
Манастирска црква посвећена је Ваведењу Пресвете Богородице. Оштећена је и током
Другог светског рата. Поново је обновљена 1961. године и од тада манастирски комплекс
поприма данашњи изглед. Данашњи манастирски комплекс чине: црква, нови конак са
пространом трпезаријом, изложбени простор и Музеј Вуковог раног школовања.

17:00 Наставак путовања до Београда
20:00 Долазак у Београд
20:00 Смештај у хотел, вечера и ноћење
ЦЕНА АРАНЖМАНА:
299,00 ЕУР по особи у двокреветној соби
379,00 ЕУР по особи у једнокреветној соби
За реализацију овог аранжмана неопходан је минималан број од 30 особа.
У ЦЕНУ АРАНЖМАНА УКЉУЧЕНЕ СУ СЛЕДЕЋЕ УСЛУГЕ:
- Превоз према наведеном програму
- Све улазнице
- 1 флаша воде по особи по дану
- Оброци како је наведено у програму
- Смештај у хотелу на Златибору на бази полупансиона 27-28.08.2018.
- Смештај у хотелу у Београду на бази полупансиона 28-29.08.2018.
- Професионални туристички водич
- Представник МИРОСС агенције

