
 
 

 

               

 

IPA klub Ljubljana v sodelovanju s Kompasom  
vabim člane IPA in prijatelje na izlet po Srbiji in Bosni. 

 
VABIMO VAS NA NEPOZABEN IZLET V SRBIJO IN BIH. OBISKALI BOSTE BAJINO BAŠTO,  DRVENGRAD EMIRA 
KUSTORICE, SE ZAPELJALI PO OZKOTIRNI, ZA TURISTE OBNOVLJENI PROGI S STARIM »ČIROM« IMENOVANI 
ŠARGANSKA OSMICA, VIDELI SIROGOJNO IN ZLATIBOR, ZAPLULI PO REKI DRINI IN SE ZABAVALI NA PRAVEM 
SRBSKEM VEČERU V HOTELU, VIDELI BOSTE BIJELJINO IN ETNO VAS STANIŠIĆI, POTOVANJE BOSTE 
ZAKLJUČILI Z DOBRIM KOSILOM NA SALAŠU. 
 

ŽIVLJENJE JE ČUDEŽ… ŠARGANSKA OSMICA – 
NACIONALNI PARK TARA – KANJON DRINE – 4 DNI 

 
Odhod: sreda, 5. junij 2019, ob 4.00 
 
Program potovanja 
 
1.dan:     
V jutranjih urah odhod avtobusa iz Ljubljane. Vožnja po avtocesti mimo Zagreba, skozi Hrvaško v Srbijo. 
Skozi Šabac in Valjevo boste v popoldanskih urah prispeli v Bajino Bašto. Postanek za foto pavzo pri hišici 
zgrajeni na skali na reki Drini. Sprejem z zakusko v restavraciji na obali Drine. Potem vožnja do destilarne, 
ogled in degustacija žganja (»BB klekovače«). Prevoz do hotela, nastanitev in večerja v hotelu.  
BB Klekovača je najbolj znano žganje zahodne Srbije, ki ogreje dušo in telo, obenem tudi ime podjetja v 
Bajini Bašti, ki jo proizvaja. Hišica na steni je eden najbolj znanih simbolov reke Drine. Stoji na steni v 
strugi reke od 1968. Drina jo je že 7 krat poplavila in jo skušala odnesti, a je še vedno tu.      
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2.dan: Po zajtrku izlet skozi Nacionalni park Tara proti jezeru Perućac, kjer se boste vkrcali na ladjo 
„Grizzly“ in okoli 9. ure zapluli proti čudovitemu kanjonu reke Drine. Vožnja skozi slikoviti  kanjon po 
dolini Drine v dolžini  52 km do Višegrada. V času plovbe zabava ob akustična glasbi, pred prihodom v 
Višegrad, kjer vam bodo postregli kosilo.    

 
Ladja Grizzly s kapaciteto 140 potnikov, pluje po jezeru Perućac od leta 2017. Grizzly je največja ladja na 
jezeru, opremljena po vseh standardih – ima restavracijo, kuhinjo, audio opremo, wc. Kanjon Drine je 
čudovit kanjon, ki je postal še bolj atraktiven, ko so zgradili HE Peručac z nastankomo akumulacijskega 
jezera, ki sega skozi ves kanjon, vse do Višegrada. Plovba skozi kanjon je nepozabno doživetje, ki zaposli 
vsa čutila, še posebej, ko vam postrežejo kosilo, pijačo, ob spremljavi glasbe.   
Okoli 12:30 prihod v Višegrad. Ogled  Andrićevega Kamengrada (Andrićgrada) in znamenitega turškega 
mostu »na Drini ćuprija«, nato nekaj prostega časa za osvežitev. Okoli 14. ure odhod avtobusa proti Mokri 
gori. 
 

 

Višegrad v Bosni, mesto, poznano po 
turškem mostu iz XVI. stoletja, ki 
velja za enega najlepših mostov v 
Otomanskem kraljestvu, ki ga v 
svoji knjigi omenja Ivo Andrić. V 
neposredni bližini je Emir Kusturica  
dal zgraditi Kamengrad, kot 
odgovor na Drvengrad na Mokri gori. 
Kamengrad ali Andrićgrad je 
posvečen Ivu Andriću edinem 
dobitniku Nobelove nagrade s tega 
področja. To je tudi trdnjava 
kulture, znanja in fakultetni center. 

 

 
Okoli 14. ure odhod avtobusa proti Mokri Gori. Vožnja do naravnega parka Mokra Gora, ogled Drvengrada 
Emira Kusturice, nato vožnja z muzejskim vlakom po Šarganski osmici, po delu ozkotirne železnice, ki je 
nekoč povezovala Beograd s Sarajevom in Dubrovnikom. Na tej progi je tako imenovani "Ćira" zadnjič vozil 
leta 1974. Del proge v obliki osmice od Mokre Gore do postaje Šargan Vitasi so ponovno oživili in muzejski 
vlak veselo vijuga skozi številne tunele in čez mnoge mostove in na razdalji 15.440 m, kjer premaga višinsko 
razliko 300 m. Z vlaka, ter na vmesnih postankih, so odlični razgledi na prekrasno pokrajino. Neizmerno 
boste uživali! Proti večeru povratek v hotel, večerja, glasbeni program, prenočevanje.  



 
 

 

 

Mokra Gora  je tipična planinska vas,  iz leta  2005. Vas na meji z BiH, stisnjena med planine Tara, 
Zlatibor in Šargan. Čudoviti pejsaži, avtentičen ambient in nekaj zanimivih točk so razlog za obisk 
velikega števila gostov, ki obiskujejo Drvengrad. 
Šarganska Osmica, oziroma ozkotirna proga, je bila zgrajena leta 1925 kot del proge Beograd – 
Sarajevo – Dubrovnik. Danes se uporablja le za turistične namene. Turiste prepeljejo 15 km skozi 
planino Šargan. Zaradi vzpona je del proge zgrajen v predorih in na viaduktih in poteka v obliki številke 
8, po kateri je proga tudi dobila ime »osmica«.  
Drvengrad predstavlja tako vas, kot mesto, kot tradicijo in sodobnost, kulturo in uživanje. V sklopu 
Drvengrada je kinodvorana, galerija, nekaj restavracij, kavarn, slaščičarn, pokriti bazen, športna 
dvorana, teniška igrišča, prodajalne spominkov, tu najdete tudi  sobe za prenočevanje. Mesto kjer na 
sprehodu lahko srečate Monico Bellucci, Johnna Deepa, Nikito Mihalkova in druge znane osebnosti.  
  

3.dan: Po zajtrku vožnja proti Sirogojnu. Ogled edinega muzeja na prostem v Srbiji – muzeja „Staro selo“. 
Nato vožnja do bližnjega Užica. Sprehod po mestu, ogled muzeja in nekaj prostega časa za osvežitev.   
 

 
Sledi vožnja v bližnje Užice. Sprehod po mestu, ogled mesta in muzeja Užica in nekaj prostega časa za 
osvežitev.  

Užice, nekdaj Titovo, je center zahodne 
Srbije in največje mesto z okoli 60.000 
prebivalci. Prvikrat se omenja v 14. stoletju. 
Iz tistega časa so ohranjene ruševine starega 
dela mesta. Mesto je poznano tudi kot 
prestolnica Užiške republike, pa tudi po 
proizvodnji orožja in streliva, po tovarni 
bakra in aluminija. Danes je to pomembno 
industrijsko mesto Srbije.  

 
Popoldne vožnja na Zlatibor, ogled ožjega centra v spremstvu vodnika in prosto.         

Staro selo je muzej na prostem, v katerem je 
prikazana arhitektura, notranja ureditev 
objektov, način pridelave in organizacija 
družinskega življenja  ljudi  planinskih in gorskih 
predelov dinarske regije v 19. stoletju. Staro selo 
sestavljajo lesene hiše, pekarne, destilarne, 
delavnice, objekti za prenočevanje gostov, krčme 
in drugi objekti.  

  

  

      

    

    

    

      



 
 

 

Zlatibor je najbolj znana in najbolj obiskana planina v Srbiji, kjer sezona traja vseh 12 mesecev, celo 
leto. Na Zlatiboru je preko celega leta vse polno  dogodkov in prireditev, ogromno je raznorazne 
ponudbe, od gostinske, trgovske. Veliko je zanimivih in obiskanih točk, na Zlatiboru res vsakdo lahko 
najde nekaj zase. Adrenalinske aktivnosti, sprehodi, občutek domačnosti, skratka Zlatibor nudi 
neomejene možnosti uživanja v naravi in danostih, ki jih nudi. 

 

Zlatiborska tržnica je kraj, kjer je mogoče najti vse najbolj znane izdelke in proizvode zahodne Srbije: 
žganje, pršut, sir, kajmak, volnene izdelke, posodo iz gline, sadje in zelenjavo, vse na enem mestu. 
Domačini se bodo pohvalili, da nudijo najboljše, kar so pridelali in marsikaj boste lahko pri njih tudi 
poizkusili. 

 

 
 

Proti večeru povratek u hotel, nato druženje na srbskem večeru, kjer boste lahko uživali v odličnih srbskih 
specialitetah, dobri narodni glasbi, trubačih, pijači, ržganju pozno v noč. Sledi prenočevanje.  

 Srbski večer – program, ki vsakemu gostu dolgo ostane v spominu, je najboljše, kar premore  zahodna 
Srbija – odlično hrano, glasbo, folkloro, trubaće in naravno žganje.   

   

4.dan: Po zajtrku odhod iz hotela. Ogled manastira Rača 
blizu Bajine Bašte. Pot bomo nadaljevali v Bijeljino. 
Postanek za ogled etno vasi Stanišići, za konec pa odlično 
kosilo v restavraciji Semberski salaš. Popoldne vožnja skozi 
Brčko na Hrvaško in po avtocesti proti Sloveniji. Prihod 
domov je predviden v večernih urah.  

  

 
 



 
 

 

  
CENA POTOVANJA: 329 EUR na osebo pri minimalno 55 potnikih v avtobusu 
                              340 EUR na osebo pri minimalno 50 potnikih v avtobusu  
                              352 EUR na osebo pri minimalno 45 potnikih v avtobusu  

 
CENA VKLJUČUJE: prevoz z udobnim  turističnim avtobusom po programu, 1 x nočitev z zajtrkom in 2x polpenzion 
(samopostrežni zajtrk in večerja) v hotelu Omorika 3* na Tari, oglede po programu, zakusko 1. dan, večerjo s 
folkloro, pijačo in zabavo – srbski večer v hotelu z glasbo in trubači, ogled samostana Rača, ogled proizvodnje 
žganja z degustacijo, vožnjo z ladjo po Drini s kosilom in zabavo, prevoz z ozkotirno železnico, vstopnino v 
Drvengrad in NP Tara, ogled in vstopnino za “staro selo v Sirogojnu in ogled muzeja v Užicu in ogled Zlatibora, 
ogled etno vasi Stanišići, dobro kosilo v Bijeljini, cestnine in parkirnine, stroške 2 voznikov, lokalnega vodnika na 
Tari, slovensko vodenje ter stroške organizacije potovanja. 
Doplačilo: za enoposteljno sobo 38 EUR. 

 
TA PROGRAM NUDI VELIKO DOBRE HRANE, PIJAČO, VELIKO LEPIH OGLEDOV IN ODLIČNO ZABAVO NA SRBSKEM 

VEČERU V HOTELU. 
 



 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Številko TRR in ostale napotke, boste prejeli naknadno po prejemu prijavnice. 
 
Odhod v sredo, 5. junija 2019, je predviden s parkirišča Policijske akademije na Rocenski 
cesti v Ljubljani, predvidoma ob 4. uri. Prihod je predviden v soboto v večernih urah. 
 
Prijavnica: 

 
 
 
 
 
 
Servo per amikeco! 
 

 
 A 

Prijave za izlet Nacionalni park 
Tara, Srbija, zbiramo do 28. 
februarja 2019! 
Prijave zbira Miha Corel, 
elektronski naslov 
miha.corel@gmail.com. 
Informacije na  
GSM 041 408 866 

Možno plačilo na štiri obroke ali v enkratnem znesku: 
Prvi obrok: 28. 2. 2019, 100,00 eur (potrditev prijave) 
Drugi obrok: 31. 3. 2019, 100,00 eur 
Tretji obrok: 30. 4. 2019, 100,00 eur 
Četrti obrok: 31. maj 2019, 29,00 eur (oziroma razliko 
do polne cene glede na število potnikov) 
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