
                                                               
                      PIB 101191412 ,   Licenca OTP broj 476 od  01.03.2010.

Loznica, ul. Gimnazijska br.1,     tel:+381 15 878 390, 892 776, fax + 381 15 889 600 
e-mail: kondor.tis@neobee.net 

Beograd, ul. Alekse Nenadović br.10, tel: +381 11 344 65 30, fax:+381 11 344 58 79
                                            e-mail: kondortis@gmail.com    www.kondor-tis.c  om  

СТРУЧНА ЕКСКУРЗИЈА У ОРГАНИЗАЦИЈИ ДРУШТВА ФИЗИЧАРА СРБИЈЕ И T.A. "KONDOR-tis"

БРНО – ПРАГ – ДРЕЗДЕН – БЕРЛИН

11 - 17.01.2015.
7 дана аутобусом

    
    ПРОГРАМ ПУТОВАЊА:

1. дан (недеља) БЕОГРАД - БРНО
Састанак групе у 19.30 на паркингу преко пута ,,Бувље пијаце‘‘ на Новом Београду, угао улица Јурија 
Гагарина  и  Антифашистичке  борбе.  Предвиђено  време поласка у 20.00 часова. Вожња  преко  Новог 
Сада, Суботице, Мађарске, Словачке, са краћим успутним задржавањима ради одмора и обављања 
царинских формалности.

2. дан (понедељак) БРНО - ПРАГ
Долазак у Брно у јутарњим сатима. Брно је престоница покрајине Моравске и родни град физичара 
Ернста Маха.  Панорамско разгледање града: градска катедрала Св.Петра и Павла,  главни трг  (Трг 
Слободе - Namesti Svobody), Масарикова улица (пешачка зона у граду), замак Шпилберг, Миноритска 
црква.  Организована посета  Масариковом  универзитету.  Слободно  време. Наставак  пута  за  Праг. 
Долазак у престоницу Чешке у вечерњим сатима. Смештај у хотелу. Ноћење.

3. дан (уторак) ПРАГ
Доручак.  Панорамско разгледање града, пешачка тура (Храдчани, Страховски манастир, Краљевски 
дворац, катедрала Св. Вита, Карлов мост, Јеврејска четврт, Staromesne namjesti, Vaclavske namjesti). 
Организовани одлазак у  Институт за физику плазме (IPP),  где ћемо се упознати са истраживањима у 
овој  области физике и где  се може видети  токамак "Компас"  (изградња  започета 2004. год.,  а прва 
плазма остварена 2008. год.), велики ласер у Laser Plasma Department итд. Слободно време. Повратак у 
хотел.  Факултативно  могућност  организације  дочека  Српске  Нове  Године  у  некој  од  чешких 
пивница. Ноћење.

4. дан (среда) ПРАГ - ДРЕЗДЕН - БЕРЛИН
Доручак. Напуштање  хотела.  Полазак  за  Дрезден. Обилазак  Дрездена, главног  града  покрајине 
Саксонијe, који називају Фиренцом на  Лаби (опера Zemper, палата Cvinger у којој се налазе 4 музеја, 
протестантска црква,  римокатоличка дворска црква, Брилова тераса, Резиденцијална палата, палата 
Ташенберг,  део некадашњих зидина,  Августов мост).  Факултативна посета Математичко -  физичом 
музеју (Mathematisch - Physikalischer Salon). У музеју је смештена једна од најзначајнијих збирки са око 
3000  сатова  и  финих  механичких  инструмената.  Неке  од  истакнутих  колекција  су  Арапски  небески 
глобус  из  1279 год.,  колекција  великих  телескопа  и  спаљених  огледала.  Организована  посета 
Иновационом центру за  метрологију Карл Цајс (Carl  Zeiss Innovationszentrum fur Messtechnik GmbH). 
Више од 160 година Карл Цајс је један од водећих иноватора у области оптике. Поред диоптријских и 
сунчаних наочара, диоптријских стакала, контактних сочива и течности за одржавање, упознаћемо се са 
новим технологијама диоптријских сочива (монофокална сочива, универзални прогресивни, наменски 
прогресивни), као и многим другим оптичким инструментима које прави овај гигант. Слободно време. 
Полазак  за  Берлин.  Долазак  у Берлин у  вечерњим  часовима.  Смештај  у  хотелу.  Слободно  време. 
Ноћење.

5. дан (четвртак) БЕРЛИН
Доручак. Панорамски обилазак Берлина: East side галерија - Берлински зид са уметничким делима, Ost 
Banhof (железничка станица некадашњег источног Берлина), Александров трг са телевизијским торњем, 
најстарији део Берлина - четврт Св.Николе,  берлинска катедрала, острво музеја, прелепа улица Unter 
den  Linden,  Фридрихова  улица,  Брандебуршка  капија,  немачки  парламент  -  Рајхстаг.  Преласком  у 
западни Берлин може се видети: главна железничка станица, зграде немачке владе, Tiergarten, дворац 
Sarlotenburg, Postdamer Platz, Kunstforum - берлинска филхармонија, национална  библиотека, галерија 
модерних и  старих мајстора,  Kudumm улица (најлепша и најексклузивнија  улица  у Берлину), улица 
Амбасада,  Чекпоинт  Чарли  (некадашњи  најпознатији  гранични  прелаз  између  источног  и  западног 
Берлина),  јеврејски музеј, Leipziger Strasse, Gendarmenmarktr. Слободно време. Ноћење.
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6. дан (петак) БЕРЛИН - БЕОГРАД
Доручак.  Одјава  из  хотела. Слободан  дан  за  индивидуална  разгледања  или  факултативне  посете 
музејима. У  Берлину има око 170 музеја, а за нас су два најинтересантнија Музеј технике (Deutsches 
Technikumuseum) и, за ученике веома интересантан, Научни центар Спектрум (Science Center Specrrum; 
овде ученици и сви радознали могу добити одговоре на питања попут: Зашто је небо плаво?  или Зашто 
авион не пада са неба?). У  Научном центру се изводи низ занимљивих експеримената из различитих 
области физике (топлота, магнетизам, механика, оптика). У зависности од расположивог времена, као и 
радног  времена  музеја,  препоручује  се  и  посета Природњачком музеју (Museum  fur  Naturkunde). 
Слободно време. Полазак  за  Београд.  Ноћна вожња кроз  Чешку,  Словачку  и Мађарску, са  краћим 
паузама ради одмора и обављања царинских формалности.

7. дан (субота) БЕОГРАД
Долазак у послеподневним сатима на место поласка.

ЦЕНА АРАНЖМАНА: 260 € 
Плацање у динарској противвредности  на дан уплате по продајном курсу HYPO ALPE ADRIA bank.

АРАНЖМАН ОБУХВАТА:
• Превоз туристичким аутобусом (тв, видео и аудио опрема, клима), 
• Смештај у Hotel Expo**** www  .hotele  x  po.cz   у Прагу, у центру града, на бази 2 ноћења са 

доручком. Смештај у Берлину хотел 3*, www  .tr  y  pberlince.com   , на бази 2 ноћења са доручком.
• Смештај у 1/2 и 1/3 собама. 
• Разгледања и обиласке према програму у пратњи водича.
• Услуге пратиоца групе, лиценцирани водич током целог путовања.
• Услуге локалног водича у Прагу. 
• Трошкове организације аранжмана.

• Услуге стручног пратиоца Друштва физичара Србије током целог путовања.

АРАНЖМАН    НЕ ОБУХВАТА  :  
• Међународно здравствено осигурање.
• Доплата за једнокреветну собу – 125  €+ од цене аранжмана.
• Улазнице за посете музејима.
• Индивидуалне трошкове и остале трошкове везане за помоћ туристима у месту одредишта. 

НАЧИН   ПЛАЋАЊА:  
1) 40% приликом резервације, а остатак 10 дана пре путовања.
2) Могућност плаћања у три месечне рате сваког 15-тог у месецу.

Програм је рађен на бази 40 плативих путника. У случају мање пријављених путника агенција задржава 
право корекције цене или отказа аранжмана.

УЗ ОВАЈ ПРОГРАМ ВАЖЕ ОПШТИ УСЛОВИ ПУТОВАЊА Т.А. "KONDOR-tis" ЛОЗНИЦА

Контакт особа:

Мирослав Ристановић
m  .  ristanovic  66@  gmail  .  com  
060-660-1306
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