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BEOGRAD – City break 

 
Beograd  – en gjemt skatt 
 
«Den hvite byen» er en av Europas eldste byer og helt klart en uoppdaget perle. 
Beograds historie er svært begivenhetsrik og er noe av det som gjør byen til et virkelig vidunderlig sted å 
besøke.  

Her får vi oppleve en sjarmerende by med gamle og flotte bygninger og imponerende severdigheter, 
men også en veldig trendy by. Kulturen er viktig med god og kortreist mat og fantastiske tradisjoner 
innen musikk og dans. Det blir lunsjer og vinsmaking med levende musikk, mulighet for folkedans, lokale 
skikker, praktfull arkitektur og idyllisk småbyliv i naturskjønne Novi Sad, samt besøk hos den serbisk-
norske vennskapsforeningen. 

Beograd er en vakker by, men også et spesielt sted. Gang på gang har Beograd hevet seg fra asken, og 
byen har beholdt sin sjel. 

 

Dag 1 
 

ANKOMST 

 Avreise Gardermoen med  etter flyselskapets flytider 
 
Ankomst Nikola Tesla flyplassen etter flyselskapets flytider 
(reiselederen møter oss på flyplassen) 
 
Transfer med buss til Hotel Prague**** 
Innkvartering på hotellet. 
 
Fri resten av kvelden 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dag 2 SIGHTSEEING I BEOGRAD MED BÅTTUR PÅ KVELDEN 

Kl 09.00 Frokost 
 
Etter frokost blir det en ca. 2,5 timers omvisning i Serbias hovedstad, som er en 
av de eldste byene i denne delen av Europa. Vi besøker blant annet bydelen 
New Belgrade, det luksuriøse boligområdet Dedinje og den pittoreske 
gamlebyen. Vi passerer kirken St. Sava, Slavija-plassen, Beograd Palass, 
Parlamentet, Nasjonalteatret og mye mer. Vi besøker ”Blomsterhuset” hvor Tito 
ble gravlagt i 1980.  
Høydepunktet vil dog være Kalemegdan-festning, med flott utsikt over byen. 
 

Tid til egen disposisjon og mulighet for å utforske Beograd på egen hånd. 
 
Anbefales:  
Tesla-museet 
I dag er navnet Tesla mest kjent for el-biler, men uten Tesla sine oppfinnelser ville dagens 
samfunn sett litt annerledes ut. Han er bl.a. oppfinneren av vekselstrøm, magnetisk dreiefelt, 
trefasestrøm, dynamo, generator, radioteknikk, neonpære, m.m. Museet er interaktivt og har 
turer på engelsk. Absolutt verdt å besøke!   
 

Kl 18.00   Oppmøte utenfor hotellet  
 
Elvecruise «Beograd fra Donau» med middag om bord (varighet 120min) 
Vi avslutter kvelden med et stemningsfullt elvecruise på den mektige Donau, og opplever den 
opplyste byen fra vannet. Den perfekte avslutningen på en innholdsrik dag. 
 
Tid til egen disposisjon 

Dag 3 HELDAGSUTFLUKT TIL VOJVODINA (valgfritt) 

Kl 08.00 Frokost 
 
Etter frokost blir det utflukt til Vojvodina-regionen, inkl. besøk i Novi Sad, 
Sremski Karlovci og klosteret Krushedol. Vi utforsker den gamle bykjernen i Novi 
Sad, full av monumenter inkl. den Neo-Gotiske katedralen fra 1893. Vi får også 
omvisning i den historiske vinbyen Sremski Karlovci hvor vi besøker en kjent 
vinkjeller med vinsmaking og tradisjonell serbisk lunsj. Videre til nasjonalparken 
”Fruska Gora” og klosteret Krushedol. 
 
Lunsj i hagen til et tradisjonelt serbisk hus med historiske røtter. Det blir lokal og 
sunn mat, samt plommebrandy og lokal vin og levende musikk. 
 
Etter lunsj kjører vi tilbake til Beograd med stopp på Outlet Center i Indjija.  
 
Tid til egen disposisjon 
 
 
 
 
 
 



Dag 4 FRI DAG   

 Frokost 

Fri resten av dagen. (evt felles aktiviteter avtales direkte med reiselederen) 
 
På kvelden rusler vi til bydelen Skadarlija, også kalt Beograds Montmartre. 
Gamle, små hus, koselige og livlige restauranter, kunstgallerier og 
gatemusikanter preger området. Her spiser vi en deilig grillmiddag, 
akkompagnert av levende musikk og underholdning.  
 
(NB! Valgfritt) 

Dag 5 
 

HJEMREISE 

 Frokost 

Formiddagen er ledig før bussen tar oss til flyplassen for retur til Norge på 
kvelden. 

Avreise med   etter flyselskapets flytider. 
Ankomst Gardermoen etter flyselskapets flytider.  

 
PRIS PER PERSON: 240 EUR (ca 2300 NOK) 
 
 
INKLUDERT I PRISEN: 

 

 4 netter i dobbeltrom (Hotel Prague i Beograd) 
http://www.hotelprag.rs/index_eng.html  
 
Frokost alle dager 
 
Bytakser 
 
Guidetjenester under hele turen (engelsktalende guider) 
 
Busstransfer: 
fra flyplassen til hotellet ved ankomst 
Fra hotellet til flyplassen ved avreise 
Sightseeing Dag 2 
 

 
NB! 
Reiseprogram er laget for minimum 15 reisende.  
Pris er ekskludert individuelle utgifter 
To- og tremannsrom 
Tillegg for enkeltmannsrom: 80 EURO  
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