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OBVESTILO O POTOVANJU 

Zahvaljujemo se vam za prijavo na strokovno ekskurzijo: 

Proizvodni procesi – Beograd in Vojvodina 

Pričakujemo vas v torek 10. 4. 2018 

na Ižanski cesti pri BiC-u ob 4.45, odhod avtobusa ob 5.00 
 

Vrnemo se v četrtek 12. 4. 2018 pozno zvečer ali v petek 13. 4. 2015 v zelo zgodnjih jutranjih 
urah na Ižansko cesto 10. 

Nastanitev: Na poti vas bodo spremljali:  Vaš vodnik v Beogradu bo:  

Hotel Slavija 
Svetog Save 1-9, Beograd, Srbija 
Tel.: +381 11 3084800 

Gregor Majnik 
Licenca št. TV0021 

Milan Spašić  
Lokalni vodnik z licenco  

 

Hotel Vojvodina 
Trg slobode 2, 21000 Novi Sad Srbija 
Tel: +381 21 6622-122 

Prof. Marija Kostadinov s kolegi 
 

  

Številka za nujne primere na poti: 

Gregor +386 (0) 41 838 202 

Povzetek programa izleta: 

1. dan: Ljubljana – Zagreb – Novi Sad. Odhod avtobusa ob 5.00 iz Ljubljane. Vožnja s postanki za osvežitev, 

prestop meje in kosilo. Prihod v Beograd, vodeni ogled mesta in muzeja Jugoslavije (Hiša Cvetja) z lokalnim turistič-
nim vodnikom. Nastanitev v hotelu (v primeru poznega prihoda nastanitev pred ogledom). Prosto za samostojne 
oglede in večerjo. Nočitev. 

2. dan: Beograd – Inđija  - Novi Sad - Čerinj - Novi Sad. Zgodnji zajtrk v hotelu. Prevoz v Inđijio, strokovni 

ogled pekarne, strokovni ogled industrijskega mlina, strokovni ogled obrata za predelavo mesa, pozno kosilo na 

Salašu. Prevoz v Novi Sad. Nastanitev v hotelu. Prosto za samostojne oglede in večerjo. Nočitev. 

1. dan: Novi Sad - Bačka Palanka– Zagreb - Ljubljana. Zgodnji zajtrk. Strokovni ogled hladilnice – distri-
bucijskega centra za sadje in zelenjavo, ogled mesno predelovalnega obrata (imajo inšpekcijski pregled, če 
ogled ne bo mogoč, bo dobavitelj zagotovil alternativni ogled), strokovni ogled tovarne pijač, samostojni ogled 

lokalne tržnice in čas za kosilo. Vožnja proti Ljubljani s postanki za osvežitev, prestop mej in večerja. Prihod v zelo 
poznih večernih urah ali zgodnjih jutranjih urah naslednjega dne. Zaradi mejnih postopkov, katerih trajanje je popol-
na neznanka, je nemogoče določiti uro prihoda.  

 

Pridržujemo si pravico do spremembe razporeda ogledov v primeru dogovora s profesorji/spremljevalci, višje sile, nepredvidenih 
dogodkov ali sprememb na terenu. 

Ne pozabite vzeti s seboj veljavne osebne izkaznice ali potnega lista. 

Tuji državljani, ki potrebujejo vizo, naj si jo uredijo pred odhodom. Za vstop (popuste) v muzeje morate imeti pri 
sebi osebni dokument ali foto kopijo le-tega. Priporočam, da denar (kune in dinarje) menjate v Sloveniji. 

 



Zdravstveno zavarovanje oziroma pravico do nujne zdravniške pomoči lahko uveljavljate z evropsko kartico zdravstvenega zavaro-

vanja na Hravškem in v Srbiji. Velja le v javnem zdravstvenem sistemu.  Ponekod tudi tu storitve zaračunavajo. Več o zavarovanjih in 
naročanju kartice na www.zzzs.si. V izogib neprijetnostim in stroškom se lahko odločite za vplačilo Zdravstvenega zavarovanja z 
asistenco, ki si ga v nekaj minutah uredite na spletu. 

Klima je v krajih, ki jih bomo obiskali, celinska. Dnevne temperature se v tem letnem času gibljejo med 12 in 22 stopinj Celzija. Tudi 

UV žarkov ne primanjkuje, zato zaščitna krema ne bo odveč. Pogosto piha, predvsem zvečer in na izpostavljenih točkah.  

Oblačila naj bodo letnemu času primerna. Ne pozabite dežnikov, ki bodo pregnali slabo vreme. Glede obutve vam svetujemo, da 
vzamete na pot vsaj dva para dobro uhojenih čevljev (vsaj en par naj bo vodoodporen - blato, vlaga), dva kompleta oblačil, spodnje 
perilo, copate, kapo, pribor za osebno higieno (brisače dobite v hotelu). Ne glede na letni čas lahko na poti (zjutraj) pričakujete tudi 
nekoliko nižje temperature. 

Da vam bo na potovanju udobneje, predlagamo, da s seboj vzamete poleg udobnih oblačil, ki vas ne bodo vezala in tiščala, še 

manjšo odejo in blazino. V priročnem nahrbtniku imejte stvari, ki jih potrebujete pri sebi (zdravila, energijske tablice, MPG predvajaln i-
ke, … ter hrano in pijačo za tekoči dan – ostalo spakirano po obrokih imejte v prtljagi). Priporočamo, da na poti manj pijete in ne jeste 
mastne in slane hrane. Vsi, ki vas muči potovalna bolezen, pravočasno vzemite (preizkušeno) zdravilo. Stranišča se ponekod plačuje-
jo, zato potrebujete drobiž… 

Upoštevajte hotelski hišni red ter varnostna in ostala navodila vaših profesorjev/učiteljev in našega osebja. Ne ločujte se od 
skupine in ne zamujajte. Če se izgubite ali ločite od skupine, ostanite na kraju, kjer ste se izgubili. Po telefonu pokličite profesor-

ja/spremljevalca ali vodnika. Če telefona nimate ali ne deluje, nekaj časa počakajte, nato poiščite uradno osebo in ji povejte težavo, 
vendar se vrnite na kraj, kjer ste se izgubili in tam počakajte na našega vodnika ali spremljevalca. V primeru zamude daljše od 15 
minut mora potnik na lastne stroške sam poskrbeti za prevoz do naslednje točke programa. 

Lokalna valuta v Srbiji je srbski dinar. Lahko jih kupite že pred odhodom, da na poti ne bomo stali v vrstah pri menjalnicah. Če vam 

jih bo zmanjkalo, je menjalnic v Srbiji dovolj. Plačevanje z drugimi valutami v trgovinah in ostalih lokalih je prepovedano. Menjalno 
razmerje je pribl. 100 dinarjev za 0,9 evra.  Plačujete lahko tudi s plačilnimi in kreditnimi karticami (Master - Euro Card, American 
Exspress, Visa,…). Spremljevalci ali vodniki za plačilo izbirnih izletov in dodatnih storitev sprejemajo izključno gotovino. 

Gotovino, dokumente, plačilne in kreditne kartice varno shranite v posebne torbice pod oblačila. Pri roki imejte le manjšo količino 

denarja, ki jo potrebujete za sprotno rabo (priboljški, »kava«, razglednice,…). Pri dvigovanju denarja na bankomatih bodite pozorni, 
da so neznanci dovolj oddaljeni, da ne morejo prebrati vašega številčnega gesla. Pri plačevanju s karticami naj prodajalec op ravi 
transakcijo pred vašimi očmi (možnost "kloniranja" kartic). Na ločenem mestu imejte telefonske številke za preklic kartic, potovalnih 
čekov ipd. PAZITE SE ŽEPARJEV in "TORBIČARJEV'! Žepi suknjičev, plaščev in različne torbice/nahrbtniki niso varno mesto za 

shranjevanje dragocenosti. 

Prehrana na poti je podoma kot pri nas. Priporočamo, da imate na potovanju s seboj popotnico, ki vam bo nadomestila zajtrk in 

kosilo prvi dan poti (za obroke je predviden čas med postanki, hrano bo mogoče kupiti na avtocestnih postajališčih, a je nekoliko 
dražja). Tudi zaloga plastenk s pijačo in »čokoladic« za mašenje »trebušnih lukenj« ne bo odveč. V ceno aranžmaja sta vključena dva 
zajtrka in kosilo drugi dan. Za ostale obroke (če popotnice nimate s seboj), potrebujete 2 x od 5-12€ za kosilo in 3 x 9-20€ za večerje.  

V restavracijah in gostilnah cene niso pretirane. Višina je odvisna kategorije lokala (hoteli so po pravilu dražji). Pri mizi vam bodo 
zaračunali nekoliko več kot pri "šanku". Napitnine so kot povsod dobrodošle, niso pa obvezne. Pijača po navadi ni vključena v ceno 
menuja razen v restavracijah hitre prehrane.  

Ko boste telefonirali, zavrtite 00386, omrežno skupino in številko naročnika, upoštevajte da niste v EU zato so cene pogovorov 
višje. Za klic z javnega telefona lahko uporabite kovance ali telefonsko kartico. Ne pozabite izklopiti prenosa podatkov na vaših 

»pametnih« telefonih, kadar ste izven EU (zneski so lahko zelo visoki). 

Sorodnikom, znancem in prijateljem pustite kopijo tega obvestila, da vas bodo lahko v nujnih premerih našli oziroma poklicali. 

Agencija ne sme dajati podatkov o potnikih in njihovih potovanjih. 

ŽELIMO VAM PRIJETNO IN USPEŠNO STROKOVNO POTOVANJE. 

 

 

 

 

Organizator potovanja: 

 

 Podjetje: Eol d. o. o., Alešovčeva ul. 10, 1000 Ljubljana 

Telefon:  +386(0)1 515 17 70,   SkyPe:  eol.travel 

Licenca/ registracija za opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih potovanj št. 140,  izdana 9. 8. 2000. 
Registrirano pri Okrožnem sodišču v Ljubljani vložek št.:1/11454/00 z dne 5. 3. 1991. 

 

http://www.zzzs.si/

