
UTRIP 
VOJVODINE  
in  NP 
DJERDAP 

 
 

– ravninska Vojvodina in svetovljanski Novi Sad, vožnja z ladjico po Donavi, mogočna hidroelektrarna Djerdap 
 

Vojvodina, dežela z gostoljubnimi domačini, kjer odmeva nekdanja slava mogočne žitnice rajnke Jugoslavije. 
V Novem Sadu se počutimo prijetno in sproščeno. Domačini znajo uživati v številnih kavarnah, posedati v 

restavracijah ob okusnih lokalnih specialitetah. Narodni park Djerdap nas očara z mogočno naravo; ko se 

vozimo z ladjico po več kot 100 km dolgi soteski, opazujemo osupljive pečine, ki se dvigajo tudi do 500 m visoko in 
utrdbe nad reko. Soteska je naravna meja z Romunijo. NP Djerdap je največji narodni park v Srbiji in eno izmed 

sedmih srbskih čudes; tukaj domujejo medvedi, risi in volkovi, sove ter orli. 

 
1.dan: NOVO MESTO – KRUŠEDOL – SMREMSKI KARLOVCI – NOVI SAD 

Iz Novega  mesta krenemo ob 4.00 uri zjutraj. Vožnja mimo Zagreba proti Srbiji. Našo pot nadaljujemo do 

obronkov Fruške gore, kjer si ogledamo samostan Krušedol, zapuščino srednjeveške dinastije Branković z 

mnogimi pomembnimi ikonami in dragocenimi predmeti v samostanski zakladnici. V Sremskih Karlovcih se 

sprehodimo po mestnem jedru z baročnimi palačami, ki so nastale po zaslugi odličnega trgovanja z vinom. 

Prosti čas za kavico, nato pokušina domačih vin v eni izmed  vinskih kleti. Od vseh vrst značilnih za to 

področje še posebej izstopa bermet, 

ki se je nahajal tudi na vinski karti 

Titanika. Nadaljujemo v Novi Sad. 

Vzpnemo se na trdnjavo Petrovaradin, 

od koder je lep pogled na ravninsko 

Vojvodino, Donavo in staro mestno 

jedro z impozantno krščansko 

cerkvijo. Sprehodimo se po mestu in 

se kasneje namestimo v  hotelu. 

Zvečer si privoščimo tipično večerjo v 

eni izmed tradicionalnih restavracij. 

 

2. dan NOVI SAD – GOLUBAC – LEPENSKI VIR – KLADOVO 

Po zajtrku se odpeljemo proti vzhodu države, vozimo se mimo Beograda in Požarevca, vidimo ostanke 

trdnjave Golubac na strateški lokaciji pred vhodom v Đerdapsko sotesko. Trdnjava nekoliko spominja na 

obmorsko mesto, ker je Donava v tem predelu široka kar šest kilometrov. Vožnjo nadaljujemo v neolitsko 

nahajališče Lepenski Vir, državni kulturni spomenik izrednega pomena. Tukaj so odkrili ribam podobne 

figure, ki so tako najstarejše monumentalne figure na svetu. Vožnja po narodnem parku Đerdap z 

vmesnimi postanki za fotografiranje na razglednih točkah. Namestitev v hotelu in popoldanska plovba z 

ladjico po Donavi. Med plovbo opazujemo ostanke turške trdnjave Fetislam, Trajanovega mostu ter 

romunsko industrijsko mesto Turnu Severin. Zvečer večerja v hotelu in prenočevanje.  

3. dan KLADOVO – BEOGRAD – NOVO MESTO   

Po zajtrku si ogledamo hidroelektrarno Đerdap I, največjo na Donavi. Gradnja se je začela leta 1964 kot 

skupni projekt med takratno Jugoslavijo in Romunijo, prvi agregati pa so začeli delovati leta 70. Neverjetne 

številke porabljenega gradbenega materiala nas  osupnejo! Nadaljujemo vožnjo proti Beogradu. Za 

osvežitev postanemo na Ušču, od koder se nam odpre pogled na Kalemegdan, mogočno trdnjavo na 

vzpetini nad sotočjem Save in Donave. Prosto za kosilo, nato pa vožnja proti Ljubljani, kamor prispemo v 

nočnih urah. 



 
 

CENA NA OSEBO: 188 € (najmanj 45 potnikov na enem avtobusu) 
 

Doplačila v primeru manjšega števila prijav: 14 € za skupino v velikosti 40 - 44 oseb, 28 € 
za skupino v velikosti 35 - 39 oseb, 48 € za skupino v velikosti 30 - 34 oseb. 

 
Doplačila po želji: za enoposteljno sobo 38 €, odpovedni riziko oziroma odstopnina: 4,60 % od 
vrednosti aranžmaja, posamično zdravstveno zavarovanje Coris do 3 dni 6,5 € oziroma 9,75 € za 

starejše od 75 let. 

  

Cena (najmanj 45 udeležencev) vključuje: prevoz s turističnim avtobusom po programu, 

cestnine, parkirnine, 1 nočitev z zajtrkom v hotelu 3-4* v Novem Sadu, 1 polpenzion v hotelu 3* v 

Kladovu, 1 večerjo v vojvodinski restavraciji, degustacijo vin v Sremskih Karlovcih, vožnjo z ladjico 

po Donavi, oglede (od zunaj) po programu, lokalno vodenje v Novem Sadu,  slovensko vodenje, 

stroške priprave in organizacije potovanja. 

 

Vstopnine v ceno potovanja niso vključene. Potnik jih po želji poravna na kraju samem.  

Okvirne cene nekaterih vstopnin: LEPENSKI VIR 5 €, HE Djerdap 2 €, KRUŠEDOL: 1 €. 

 

DOKUMENTI: Slovenci potrebujemo veljaven potni list ali osebno izkaznico.  

 

Sedežni red v avtobusu je dodeljen glede na datum prijave. 
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