ПРОГРАМ ТЕРЕНСКЕ НАСТАВЕ „СРБИЈА 2“
за другу годину студија за студијски програме ОАС Туризам, модул Туризам
на бази 57 студената и 2 пратиоца
10.05.-12.05.
Студенти који путују на терен потребно је да се најкасније до 08.04. јаве у агенцију Травел
Портал од 11h до 18h, у Бранимира Ћосића 2, понедељак-петак, ради склапања Уговора о
путовању, резервације места и уплате рате.
Студенти могу и електронским путем послати пријаву на travelportalns@gmail.com. У мејлу
написати следеће податке: име и презиме путника, адреса из личне карте, број мобилног.
Након тога, а у року од 24h ће добити Уговор, као и инструкције за уплату.
1. дан: Постављање аутобуса на паркингу код Економског факултета у Новом Саду у 5:30
часова. Полазак групе у 6:00 часова. Путовање преко Фрушке горе, Руме, Сремске Митровице,
Лознице до манастира Троноша (обилазак), Тршића (посета Вуковој кући) и Бање Ковиљаче
(обилазак бање и пауза за ручак). Наставак пута уз Дрину преко Малог Зворника и Бајине Баште
до Перућца. Обилазак крашког врела и водопада на реци Врело; разгледање Перућачког језера
и хидроцентрале на Дрини. Наставак пута преко Бајине Баште до планине Таре до Калуђерских
бара. Смештај на Тари у хотелу Бели Бор. Вечера, ноћење.
2. дан: Полазак након доручка. Путовање преко села Кремна до Мокре Горе (обилазак
eтно‐села „Мећавник“ и вожња возом „Носталгија“ у 13.30 часова). Затим одлазак на Златибор
(пауза за ручак). Наставак пута до Стопића пећине (обилазак) и Сирогојна (обилазак), водопад
Гостиље. Наставак путовања преко Ужица, Пожеге. Смештај у хотелу „Пожега“ или неки у
околини. Вечера, ноћење
3. дан: Полазак након доручка. Путовање Овчарско-кабларскм клисуром до манастира
Жиче (обилазак манастира) и наставак ка Врњачкој бањи (обилазак и пауза за ручак). После
ручка наставак пута ка Тополи и Опленцу - обилазак Храм Светог Великомученика Георгија и
маузолеј династије Карађорђевић и краљеву винарију. Након тога, повратак у Нови Сад.

Цена аранжмана: 11600 динара
Плаћање на 2 рате: прва до 10.04.-6000 дин, друга до 08.05.22.-5600 дин
Цена аранжмана укључује: превоз на наведеној релацији, смештај у хотелима Бели бор и
Пожега у Пожеги на бази полупансиона, улазнице укључене у цену аранжмана: манастира

Троноша, Тршић, етно‐село „Мећавник“, вожња возом „Носталгија“, Стопића пећина,
Сирогојно, водопад Гостиље, манастир Жича, маузолеј династије Карађорђевић и
краљевa винаријa са дегустацијом (једне врсте вина), трошкови организације и
реализације путовања.
Уз програм важе општи услови путовања Травел Портал ОТП 251/21б

