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Nepozabna ekskurzija

ŠARGANSKA OSMICA in ZLATIBOR
Šarganska osmica je del ozkotirne železnice, ki je nekoč povezovala Beograd
s Sarajevom in Dubrovnikom. Na tej progi je tako imenovani “Ćira” zadnjič vozil leta 1974. Del proge
v obliki osmice od Mokre Gore do postaje Šargan Vitasi so ponovno oživili in muzejski vlak ponovno
vozi skozi številne tunele in viadukte. Res zanimivo doživetje.
1. dan: četrtek, 22.09.2022 MOZIRJE–HRVAŠKA–SRBIJA–BRANKOVINA–BAJNA BAŠTA (cca. 650km)

Odhod turističnega avtobusa iz dogovorjenega mesta v Mozirju, bo ob 03:00 uri zjutraj. Sledi udobna
jutranja vožnja čez Hrvaško proti Srbiji. Kmalu po vstopu v Srbijo bomo naredili postanek za
organizirano toplo malico. Pot nadaljujemo mimo Šabca do Brankovine, ki velja za eno najstarejših vasi
v valjevskem okraju in je poznana po številnih zgodovinskih osebnostih, ki so živele tukaj: knez Aleksa Nenadović,
Jakov Nenadović, potopisec »čika Ljuba«....Tukaj je tudi stara šola, v kateri je učila znana srbska pesnica Desanka
Maksimović, ki je nekoč v pesmi Krvava bajka zapisala „Bilo je to u nekoj zemlji seljaka na brdovitom
Balkanu“. Slišali boste njen glas in si ogledali muzej. Brankovina je danes zaščitena kot izjemno pomemben
kulturno-zgodovinski kompleks, zato si ga v spremstvu kustosa ogledali. Po ogledu se zapeljemo Proti Bajni Bašti,
kjer obiščemo destilarno rakije – Stara pesma. Slišali boste njihovo zgodbo in izvedeli veliko
zanimivosti o proizvodnji rakije. Na koncu sledi čas za degustacijo. Pozno popoldne se zapeljemo do
izbranega hotela v Bajni Bašti. Čas za namestitev in osvežitev, nato pa bomo imeli organizirano
večerjo v hotelski restavraciji. Nočitev.
2.dan: petek, 23.09.2022 BAJNA BAŠTA – samostan RAČA – jezero PERUČAC - DRVENGRAD – ZLATIBOR (cca.
110km)

Po samopostrežnem zajtrku, se še malce sprehodimo po mestu in spijemo kavico na stari čaršiji.
Okoli 09:30 ure se zapeljemo do srednjeveškega samostana Rača, ki ga krasijo številne freske in
ikone. Ikonostas velja za enega najlepših v Srbiji. Po ogledu kompleksa se zapeljemo do Jezera
Peručac, ki je nastalo z zajezitvijo reke Drine, ko so zgradili HE Bajina Bašta. Danes je jezero zelo
priljubljena izletniška točka za kopalce, ribiče, izletnike... Vkrcamo se na ladjo in zaplujemo po jezeru
in slikovitem kanjonu reke Drine. Gotovo boste uživali v prečudovitih razgledih na neokrnjeno naravo
in ob odlični hrani (kosilo vključeno). Po končani plovbi se zapeljemo do slikovite vasi Drvengrad.
Vas poimenovana tudi mestece iz lesa je nastala po zamisli režiserja Emirja Kusturice. Vas mu je
služila kot kulisa filma ‘Življenje je čudež’. Skupaj si ogledamo vas, nato pa imate prosti čas uživanje
in kavico. Pozno popoldne se zapeljemo na planino Zlatibor, ki velja za najbolj priljubljeno planino in
turistično destinacijo nasploh v Srbiji. Čas za namestitev in osvežitev, sledi večerja v hotelu. Zvečer
prosto za sprehod po turističnem središču. Nočitev.
3.dan: sobota, 24.09.2022 ZLATIBOR – MOKRA GORA – VIŠEGRAD - ZLATIBOR (cca. 120 km)

Po samopostrežnem zajtrku, se zapeljemo do vasi Mokra Gora, kjer ob 10:30 uri na železniški
postaji vkrcamo na muzejski vlak Čiro. Zapeljaljemo se na zanimivo vožnjo po t.i. Šarganski osmici.
Potovanje po slikoviti pokrajni, preko številnih mostov, viaduktov in skozi številne tunele je posebno
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doživetje. Nekajkrat se ustavimo na urejenih postajah in ob kavici uživamo v prekrasnih panoramskih
razgledih, po pokrajni posejani z čudovitimi »zlatimi« bori.
Po končani vožnji se zapeljemo do Višegrada (BiH), kjer dominira 500 let star kamniti most z
enajstimi loki, ki ga v svojem romanu »Na Drini čuprija« opisuje Ivo Andrić. Most je uvrščen na
UNESCO-v seznam svetovne kulturne dediščine. Sprehodimo se skozi »Kamengrad«, ki je še ena
od zamisli Emirja Kustorice, posvečen pa nobelovcu Ivu Andriću. Sledi čas za organizirano kosilo.
Proti večeru se vrnemo nazaj na Zlatibor. Čas za osvežitev. Večerjo bomo imeli v mestu v priznani
restavraciji, kjer vam bodo postregli srbske dobrote in specialitete. Ob večerji vam bodo zaigrali
tamburaši. Možnost druženja in zabave pozno v noč. Nočitev.
4.dan: nedelja, 25.09.2022 ZLATIBOR – BIJELJINA – etno selo STANIŠIČI (cca. 660km)

Po samopostrežnem zajtrku, boste imeli prosti čas za obisk tržnice. Nato se zapeljemo po dolini reke
Drine, ob meji z Bosno in Hercegovino do »novo« zgrajenega etno sela Stanišič, kjer bomo imeli
organizirano okusno kosilo. Čas za krajši ogled oz. sprehod po vasi, nato pa vožnja skozi Brčko po
avtocesti mimo Slavonije in Zagreba proti domu. Prihod nazaj v Ljubljano, bo v poznih večernih urah.
CENA VKLJUČUJE:
• avtobusni prevoz na opisanih relacijah, cestnine, parkirnine in 2 voznika
• PDV turistična taxa za vožnjo po RSi,
• polpenzion v hotelu 3* v Bajni Bašti, v 1/2 dvoposteljnih sobah,
• polpenzion in nočitev z zajtrkom v hotelu 4* na Zlatiboru, v 1/2 dvoposteljnih sobah,
• 1 x večerja v mestu ( ob zvokih tamburašev)
• Izlet v Višegrad z vključeno toplo malico (čevapčiči v lepinji s prilogo / lahko kaj na žlico)
• vožnjo z vlakom po »Šarganski osmici«,
• plovba z ladjico z vključenim aperitivom, kosilom in akustično glasbo.
(file postrvi, sezonska solata, krompirjeva solata, lepinja in sadje – »sve se služi na švedskom stolu«
• organizirana topla malica (na žlico) prvi dan,
• kosilo na povratku v Etno selu Stanišič,
• ogled in degustacija v destilarni Stara Pesma,
• vstopnino za ogled Brankovine in Drvengrada,
• vse zunanje oglede po programu,
• slovensko vodenje vodnika z licenco,
• osnovno nezgodno zavarovanje potnikov,
• organizacijo potovanja in DDV,

CENA IZLETA:
min. 45 oseb
cca. 360 EUR
DODATNA DOPLAČILA:

min. 40 oseb
cca. 370 EUR

min. 35 oseb
cca. 385 EUR
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• enoposteljna soba 65 EUR za tri noči
• riziko odpovedi 5% od vrednosti ekskurzije
• dodatno zdravstveno zavarovanje CORIS

Cena je izračunana po veljavnih podatkih in tečaju na dan 10.08.2022. Splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje agencije LEJA-TURIZEM so sestavni del
programa.
Skladno z 876. členom Obligacijskega zakonika si pridržujemo pravico do spremembe cene (v primeru, da pride do spremembe v menjalnih tečajih valut ali do
sprememb cen naftnih derivatov in posledično cen prevoznikov) in v skladu z 878. členom istega zakona do odpovedi potovanja, če se ne prijavi vsaj najmanjše
število potnikov, potrebnih za izvedbo izleta oz. potovanja.

