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SRBSKO – BELEHRAD, VOJVODINA,
60. ROČNÍK SLOVENSKÝCH NÁRODNÝCH SLÁVNOSTÍ

POZÝVAME VÁS NA NÁVŠTEVU KRAJANOV - “SLOVENSKÝCH OBCÍ“ NA „DOLNEJ ZEMI“,
OBOZNÁMIŤ SA S ICH ŽIVOTOM, KULTÚROU, PAMIATKAMI A ZAŽIŤ NÁRODNÉ SLÁVNOSTI
TERMÍN: 11.-14.8.2022
CENA: 249 €
V cene je doprava autobusom, ubytovanie na 3 noci s raňajkami, prehliadky so sprievodcom CK
Možný príplatok: vstupenky, pobytové taxy, cestovné poistenie
PROGRAM:
1.deň: odchod zo Žiliny po polnoci o 00,10 hod, možnosť nástupu smer Trenčín – Trnava - Komárno. Tranzit cez Maďarsko s
pravidelnými bezpečnostnými a hygienickými prestávkami. Po príchode do Srbska zastávka v Kovačici, obci založenej Slovákmi prevažne z Modrého Kameňa v r. 1802. Žije tu najväčšia slovenská komunita, aktívne udržujú folklór, zvyky. Prehliadka: Galéria insitného umenia, sedliacke dolniacke domy, Kovačický chrám, Pamätný dom Martina Jonáša… Pokračovanie do
podmanivého Belehradu, nazývaného „Paríž Balkánu“ prehliadka: historické centrum na brehu rieky Sáva, pevnosť Kalemegdan so sieťou podzemných katakomb, priľahlým parkom s fontánami, sochami, s nádherným výhľadom na celý Belehrad, rieky
Sáva a Dunaj. Známa bohémska ulička Skadarlia, chrám sv. Sávu, najväčší pravoslávny chrám na Balkáne, hlavné námestie
Trg republike s dominantnou jazdeckou sochou Mihaila Obrenovića, ktorý oslobodil mesto od Turkov, budova Národného múzea, Národného divadla, jedna z najstarších ulíc - Knez Mihailova, preplnená obchodmi a kaviarňami, reštauráciami, monumentálny bulvár Terazije, unikátny hotel Moskva v honosnom secesnom štýly, Parlament, chrám sv. Marka, palác kňažnej Ljubice – jedinečná ukážka balkánskej architektúry.., ubytovanie.
2.deň: raňajky, presun do klenotu Srbska - najstaršieho Národného parku Fruška gora s viac ako tuctom pravoslávnych kláštorov, nazývaného hora Athos. Zastávka pri kláštore Novo a Staro Hopovo, pýche srbskej sakrálnej architektúry. Pokračovanie
do rustikálneho mesta Sremski Karlovci – pokladnice srbskej kultúry a duchovnosti s krásnym barokovým centrom, mimoriadnymi architektonickými skvostmi – Patriarchálna rezidencia, chrám sv. Mikuláša, kostol sv. Trojice, Kaplnka mieru, radnica,
ochutnávka miestneho vína, pochádzajúceho z viníc založených ešte Marcusom Aureliusom. Príchod do centra Vojvodiny –
Nového Sadu, prehliadka protitureckej Petrovaradínskej pevnosti „Gibraltaru na Dunaji“, jednej z najzachovalejších v celej Európe z 18. st. s nádherným výhľadom, Nám. slobody s historickými budovami, radnicou, kostolmi…, ubytovanie.
3.deň: raňajky, dokončenie prehliadky Nového Sadu, návšteva Báčskeho Petrovca, stretnutie s predstaviteľmi miestnej komunity, pôvodne prví prišli z Málinca. V obci je Gymnázium J. Kollára, Slovenské vojvodinské divadlo, Múzeum, Galéria Zuzky
Medveďovej. Účasť na Národných slávnostiach Slovákov – kultúrne podujatie so slávnostným zhromaždením, ktoré sa koná,
aby sme prostredníctvom hudby, tanca a gastronómie prispeli k posilneniu našej vzájomnej spolupratričnosti a súdržnosti, ako
hovoria naši vojvodinskí Slováci – uživajte.
4.deň: raňajky, presun do secesnej Subotice, zaradenej medzi sedem divov Srbska, mesta rôznych kultúr s osobitou atmosférou, prehliadka: zaujímavé centrum v štýle art-noveau, Galéria moderného umenia, katedrála sv. Terezy, architektonický skvost
– secesná radnica s krásnou fontánou, synagoga, druhá najväčšia v Európe, odchod na Slovensko, príchod v neskorších večerných hodinách.
Pre kolektív nad 40 osôb – ďalšie 2 osoby zdarma, skupinová zľava

https://youtu.be/PhMMvAf55xQ
https://youtu.be/lqYs4vkbmFs

