У току одржавања 31. саветовања планирани су факултативни излети у ближој околини
Златибора. Напомињемо да излети нису укључени у цену котизације. Пријаве се врше
агенцији МИРОСС на е-mail: savetovanje2013@miross.rs на обрасцу број 3.

СТОПИЋА ПЕЋИНА / СИРОГОЈНО
• полазак у 10:00 h са аутобуске станице Златибор
• долазак у Рожанство и обилазак Стопића пећине (интересантна по бигреним кадама и водопаду)
• наставак пута ка Сирогојну
• долазак у Сирогојно и обилазак музеја “Старо село” (музеј народног градитељства који представља
културу стана и становања људи овог краја крајем XIX и почетком XX века); у склопу музеја је крчма која
нуди традиционална јела овог краја (разне врсте пита, погачице од црног брашна са кајмаком и пршутом и
др.)
• обилазак цркве посвећене св. апостолима Петру и Павлу са иконостосом из 1764. године а који је уједно
први рад са потписом Симеона Лазовића
• продајна изложба џемпера чувених плетиља из Сирогојна
• посета галерији Влада Митровића у Трнави, који је врхунски уметник у обликовању камена
• обилазак водопада у селу Гостиље висине око 20 m
• повратак на Златибор преко села Љубиша и Водица (могућност краћих пауза за фотографисање у
прелепим природним амбијентима)
• долазак на Златибор око 17:00 h
Цена излета:
Цена укључује:
Цена не укључује:
		

РСД 1.300 по особи
превоз уз пратњу стручног пратиоца – водича
улазницу у музеј Старо село (150), улазницу у Стопића пећину (200), улазницу за
Гостиље (100) и индивидуалне трошкове излетника

МОКРА ГОРА
•
•
•
•
•
•
•
•
•

полазак у 09:00 h са аутобуске станице Златибор
долазак на станицу Мокра гора (почетна станица Шарганске осмице)
вожња туристичким возом “Ћира” Шарганском осмицом (уског колосека ширине 760 mm)
паузе на станицама Голубићи, Јатаре, Шарган Витаси и на видиковцима Крст осмице и Луди камен
обилазак извора лековите воде “Бела вода” познате по лечењу очних обољења чија је pH вредност 11,5
обилазак цркве брвнаре саграђене 1946. године посвећене Светом пророку Илији
одлазак у Дрвен град “Мећавник” који је саградио наш познати филмски редитељ Емир Кустурица
у повратку обилазак галерије Миладина Лекића у Бранешцима који прави експонате у дрвету
долазак на Златибор око 16:00 h

Цена излета:
РСД 1.300 по особи
Цена укључује:
превоз уз пратњу стручног пратиоца – водича
Цена не укључује: вожњу возом “Ћира” (600), улазницу у Дрвенград (200) и индивидуалне трошкове
		излетника

ТАРА – ПЕРУЋАЦ / МАНАСТИР РАЧА
• полазак у 09:00 h са аутобуске станице Златибор
• долазак на Тару (Калуђерске баре) са краћим задржавањем код хотела Оморика
• одлазак на Митровац кроз прелепе пределе Националног парка Тара и обилазак Тепих ливаде
• спуштање са Митровца на језеро Перућац са задржавањем на видиковцу уз могућност фотографисања
• обилазак реке Врело на Перућцу (дужине 365 m) која се улива водопадом у реку Дрину са паузом за
евентуални ручак у оближњем ресторану
• преко Бајине Баште одлазак до манастира Рача који је саграђен у XIII веку и представља веома значајно
верско и културно историјско здање
• повратак на Златибор преко Таре уз краће задржавање у спомен дому Креманских пророка
• долазак на Златибор око 18:00 h
Цена излета:
Цена укључује:
Цена не укључује:

РСД 1.500 по особи
превоз уз пратњу стручног пратиоца – водича
индивидуалне трошкове излетника

ВИШЕГРАД
• полазак у 09:00 h са аутобуске станице Златибор
• обилазак манастира Добрун саграђеног 1383. године, посвећеног Благовештењу, а подигли су га Жупан
Прибил и његови синови Стефан и Петар
• долазак у Вишеград и обилазак чувене “На Дрини Ћуприје”, задужбине Великог Везира Мехмед–паше
Соколовића, грађене од 1571. до 1577. године и представља ремек дело градитељства
• галерија сликара хаџи Бранка Никитовића
• обилазак Андрићграда (Каменград) у изградњи, посвећен сећању на нашег Нобеловца Иву Андрића
• долазак на Златибор око 17:00 h
Цена излета:
РСД 1.700 по особи
Цена укључује:
превоз уз пратњу стручног пратиоца – водича
Цена не укључује: индивидуалне трошкове излетника
НАПОМЕНА:
за прелазак преко границе за одрасле особе потребна је важећа лична карта или
пасош, а за децу обавезан пасош

СПЕЦИЈАЛНИ РЕЗЕРВАТ УВАЦ
• полазак у 09:00 h са аутобуске станице Златибор
• долазак на Увачко језеро и вожња бродом са обиласком Ледене пећине
• обилазак Специјалног резервата Увац са разгледањем станишта белоглавог супа
• наставак пута према Божетићима и обилазак манастира Дубница
• обилазак етно села Штитково, основаног у XIII веку на надморској висини од 1.072 m, обилазак цркве у
Штиткову
• повратак преко Златара и краће задржавање на језеру Кокин брод
• долазак на Златибор око 18:00 h
Цена излета:
Цена укључује:
Цена не укључује:

РСД 2.500 по особи
вожњу бродом и превоз уз пратњу стручног пратиоца – водича
индивидуалне трошкове излетника

MIROSS Travel Agency
11000 Београд, Светогорска 4
Тел: +381 11 30 33 225, 30 33 226
Тел/Факс: +381 11 33 44 529
e-mail: savetovanje2013@miross.rs
milos@miross.rs
web site: www.cigresrbija.org

Образац број 3
31. саветовање
26. – 30. мај 2013. године, Златибор

ПРИЈАВА ЗА ФАКУЛТАТИВНЕ ИЗЛЕТЕ

Име и презиме
Организација
(пун назив)
Телефон

Факс

e-mail

СТОПИЋА ПЕЋИНА / СИРОГОЈНО
МОКРА ГОРА
ТАРА – ПЕРУЋАЦ / МАНАСТИР РАЧА
ВИШЕГРАД
СПЕЦИЈАЛНИ РЕЗЕРВАТ УВАЦ
*минимум број особа за реализацију излета је 15

Уплату извршити на рачун 205-1158-09
НАПОМЕНА: Факултативни излети нису укључени у котизацију и плаћају се додатно.
Образац доставити поштом, факсом или на e-mail према подацима наведеним у заглављу пријаве.
За све додатне информације контактирати MIROSS Travel Agency.

