
 

EKSKURZIJA V BEOGRAD IN TOPOLO 
Po poteh Karađorđevićev 

 

  

Dragi prijatelji radovljiških muzejev, vabimo vas na strokovno ekskurzijo. Tokrat se 

bomo posvetili nekdanji vladarski družini Karađorđevićev, zato bosta naša cilja Beograd 

in bližnja Topola. Na poti do nekdanje prestolnice bomo prisluhnili vodiču Milanu 

Škrabcu, profesorju zgodovine, ki nam bo predstavil najstarejšo srbsko zgodovino (o 

vplivu Bizanca, o pravoslavju in cirilici, o vrhu srednjeveške Srbije pod Dušanom Silnim 

ter o njenem padcu in zatonu), pripovedoval nam bo o dolgi osmanski nadvladi in o 

vzponu Karađorđevićev, o jugoslovanski ideji, odnosih s Slovenci in Karađorđevićih 

danes. Kot je na naših ekskurzijah že navada, se bodo s prispevki (tudi izven glavne teme) 

lahko vključevali tudi udeleženci. Ogled mesta bomo posvetili Kalemegdanu, Hramu sv. 

Save in Karađorđevemu parku, Saborni cerkvi, Knezmihajlovi ulici in Skadarliji, 

Staremu in Novemu dvoru, Cerkvi sv. Marka, Dedinju, Belemu dvoru, če bo čas dopuščal, 

tudi Muzeju kralja Petra I. Karađorđevića. V Topoli si bomo ogledali Karađorđev dvorec 

iz leta 1813, v katerem je danes muzej, in cerkev na hribu Oplenac. In ravno ta dan naj 

bi bila tudi trgatev, znamenita Oplenačka berba, ki jo je brez dvoma vredno doživeti ... 

 



Potek ekskurzije: 

1. dan 
5.00 odhod avtobusa z Avtobusne postaje Radovljica 
13.00 – 17.00 prihod v Beograd, krožni ogled mesta z avtobusom, ogled posameznih točk 
18.00 namestitev v hotelu in večerja 
20.00 večerni ogled mesta 
 
2. dan 
8.00 po zajtrku odhod z avtobusom v Topolo 
10.00 – 16.00 ogled znamenitosti Topole  
16.00 vrnitev v Beograd v hotel 
18.00 večerja v izbrani restavraciji v starem mestu 
19. 00 večerni Beograd 
 
3. dan 
8.00 po zajtrku ogled Beograda z vodičem ( Karađorđevićev muzej, … 
15.00 odhod v Slovenijo 
23.00 približna vrnitev v Radovljico 
 
 
(Organizator bo ekskurzijo izpeljal z izbrano potovalno agencijo. Zaradi nepredvidenih 
razlogov si pridružuje pravico spremembe programa, kar  pa bistveno ne sme vplivati na 
njegovo vsebino. Ekskurzijo bomo izvedli v kolikor bo prijavljenih vsaj 35 udeležencev.)  
 
 
 
 
Cena aranžmaja je 200,00 € na osebo. 
 
Cena vključuje vse avtobusne prevoze, 1X polpenzion in 1 x nočitev z zajtrkom v hotelu v središču 
mesta, eno večerjo v izbrani restavraciji, zunanje oglede, vodenje. V ceno niso vštete vstopnine v 
muzeje. Ob prijavi je možno doplačilo 15 € za enoposteljno sobo.  
Priporočamo, da si sami zagotovite brezplačno Evropsko kartico zavarovanja. Po želji za doplačilo  
4,00 € uredimo komercialno CORIS zavarovanje.   
 
PRIJAVNICE zbiramo do 14.  septembra 2017.  
 
Ob prijavi je potrebno plačati 100, 00 € avansa.  
 
Drugi del zneska se plača do 28. septembra.  
 
Prijave in plačila zbiramo osebno na upravi Muzejev radovljiške občine, Linhartov trg 1, Radovljica 
(drugo nadstropje), od 8. do 14. ure pri Teji Dežman, tel. 04 5310 520, lahko pa tudi po 
faksu: 04 5320 520 ali po e-pošti mro@mro.si z dokazilom o plačilu avansa na  
TR: 01302 603 0378770, sklic SI00 0610, namen BEOGRAD..    



Ekskurzija  
V BEOGRAD IN TOPOLO 

(Po poteh Katađorđevićev) 
6., 7. in 8. oktobra  2017 

 
 PRIJAVNICA  

 
Ime in priimek_________________________________ 
 
Naslov_______________________________________ 
 
Elektronski naslov______________________________ 
 
Telefonska številka_____________________________ 
 
Številka osebnega 
dokumenta____________________________________________________________ 
 
 
ZAVAROVANJE CORIS (doplačilo  4,00 €):  DA NE 
 
 
ENOPOSTELJNA SOBA (doplačilo 15,00 €):   DA NE                
 
 
SOBO ŽELIM DELITI Z:   
 
 
 
 

 
Datum___________ 

Podpis____________________

Muzeji radovljiške občine, Linhartov trg 1, 4240 Radovljica. Tel.: 04 5320 520.  
Fax: 04 5320 524. E-naslov: mro@mro.si (Teja Dežman)  


