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

ТРСТ – МИЛАНО – ЖЕНЕВА – ЦЕРН – БЕРН – МИНХЕН – ГРАЦ
> два дана у ЦЕРН-у <
26.06.2015 - 03.07.2015.
8 дана аутобусом

ПРОГРАМ ПУТОВАЊА
1. дан БЕОГРАД – ТРСТ
Полазак из Београда (Нови Београд - стара бувља пијаца, угао Гагаринове и Антифашистичке
борбе) у 22 часова, ауто путем преко Хрватске и Словеније (ноћна вожња), са краћим
успутним задржавањима ради одмора и обављања царинских формалности.

2. дан ТРСТ – LAGO DI GARDA
Долазак у Трст у јутрањим часовима. Панорамско разгледање града: Велики трг - Piazza dell
Unitad Italia, палата Гопчевић, српска цркве Св. Спиридона, трг Ponte Roso, градска берза.
Слободно време. Организован одлазак групе до Међународног института за теоријску физику
„Abdus Salem“ - ICPT. У послеподневним часовима наставак пута ка Lago Di Garda. Смештај у
хотел. Ноћење.

3. дан LAGO DI GARDA – МИЛАНО – ЖЕНЕВА
Доручак. Напуштање хотела и полазак за Милано. По доласку у Милано обилазак најважнијих
знаменитости економског гиганта северне Италије: замак Сфорца, Миланска катедрала,
галерија Виктор Емануел, Миланска Скала. Слободно Време. Наставак пута ка Женеви.
Вожња долином Новаре и Аосте кроз тунел Мон Блан (11600 m), поред познатог ски центра
Шамонија. Долазак у Женеву у вечерњим часовима. Смештај у хотел у околини Женеве.
Ноћење.

4. дан ЦЕРН – ЖЕНЕВА
Доручак. Након доручка организован одлазак у ЦЕРН (целодневни обилазак ЦЕРН-а). У
послеподневним часовима пешачка тура по Женеви: стари град, катедрала Св. Петра, шетња
дуж обале Женевског језера, комплекс Палате народа европског седишта УН, Зид
реформације, Музеј међународног Црвеног крста, као и седишта бројних међународних
организација. Повратак у хотел. Ноћење.

5. дан ЦЕРН – БЕРН – МИНХЕН
Доручак. Након доручка напуштање хотела, одлазак до ЦЕРН-а са целодневним обиласком.
По завршетку наставак пута за Берн, главни град Швајцарске. Вожња поред Женевског језера.
По доласку у Берн одлазак до Врта ружа, одакле се пружа величанствен поглед на престоницу.
Полазак на пешачку туру: Kramgasse – најдужа покривена улица, где се у згради са бројем 49
налази стан у коме су живели Алберт Анштајн и Милева Марић-Анштајн, Бернска Катедрала
са чувеним витражима, градска кула Zytglogge са најстаријим сатом у Швајцарској. Слободно
време. Након тога ноћна вожња до Минхена.

6. дан МИНХЕН
Долазак у Минхен у преподневним сатима. Центар Баварске – панорамско разгледање града,
краћи одмор, наставак обиласка пешачка тура: Marienplac, Fraukirhe, пивница Hofbrauhaus,
Градска кућа. Одлазак до реке Izer, где се налази Музеј технике, највећи у Европи (обилазак
музеја факултативно). Слободно време. Смештај у хотел. Ноћење.

7. дан МИНХЕН – ГРАЦ – БЕОГРАД
Доручак. Напуштање хотела и полазак за Грац. У послеподневним часовима долазак у град у
коме је студирао Никола Тесла. Пешачка тура: Градска скупштина, зграда Опере, старо
градско језгро, Технички универзитет у Грацу. Слободно време. Полазак за Србију у вечерњим
часовима. Вожња преко Словеније и Хрватске са краћим паузама ради одмора и обављања
граничних формалности.

8. дан БЕОГРАД
Долазак у преподневним часовима на место поласка.

ЦЕНА АРАНЖМАНА: 350 €
АРАНЖМАН ОБУХВАТА:
 превоз туристичким аутобусом (клима, аудио и видео опрема) на наведеним релацијама,
 смештај у хотелима са 3* на бази 4 ноћења са доручком (шведски сто) у 1/2 и 1/3 собама.
Хотели се налазе у широј околини места које посећујемо,
 разгледања према програму уз пратњу стручног водича на српском језику,
 организационе и друге трошкове.
АРАНЖМАН НЕ ОБУХВАТА:
 међународно и путно осигурање,
 факултативне посете и улазнице за музеје,
 индивидуалне трошкове.

ПРИЈАВЉИВАЊЕ И НАЧИН ПЛАЋАЊА:
 Готовински – приликом резервације уплаћује се аконтација у износу 40%, остатак 10 дана пре
почетка путовања, у динарској противвредности на дан уплате по продајном курсу за ефективу
HYPO ALPE ADRIA BANKE, 165-15700-87

Контакт особа:
Мирослав Ристановић
m.ristanovic66@gmail.com
060-660-1306

УЗ ОВАЈ ПРОГРАМ ВАЖЕ ОПШТИ УСЛОВИ ПУТОВАЊА Т.А. »КОНДОР‐ТИС», ЛОЗНИЦА

