ZEPTER PASSPORT
Veselina Masleše 8, 78000 Banja Luka
Tel. 051 213 394 i 213 395
info@zepterpassport.com www.zepterpassport.com

Увац и манастири
13 – 15.04.2018.

Кањон ријеке Увац се сматра за једно од најљепших мјеста у Србији. Налази се у југозападној
Србији, између планина Јавор и Златар и познат је по својим укљештеним меандрима.
Такође, ово је једно од последњих станишта бјелоглавог супа, предивне птице која је
готово изумрла.

Програм путовања
1. дан
БАЊА ЛУКА - МИЛЕШЕВА
Полазак са Старе аутобуске станице у 00:15 часова. Вожња са успутним паузама ради
одмора и граничних формалности. Успутна пауза и освјежење у ресторану „Врело“ у Бајиној
Башти. Долазак у манастир Милешева, данас сједиште епископије Српске православне
цркве. Позната по фресци Белог анђела. Смјештај у конацима манастира Милешева.
Обилазак манастира. Слободно вријеме. Вечера. Ноћење у конацима манастира.
2. дан
МИЛЕШЕВА – СЈЕНИЦА – СОПОЋАНИ
Доручак. Полазак на излет на Увац. Долазак у Сјеницу у пријеподневним часовима.
Полудневни излет обиласка кањона ријеке Увац. Путнике преузимају локална комби возила
која их возе до видиковца Молитва (прилаз комбијем на око 300м, фотографисање и
предиван поглед на кањон, посјета домаћинству гдје се може купити сјенички сир). Наставак
путовања комби возилима према пристаништу на језеру. Вожња чамцима који примају по око
12 особа до Ледене пећине, кроз меандре ријеке. Наставак путовања према манастиру
Сопоћани, једном од најзначајнијих споменика српске културе под заштитом УНЕСКО-а.
Повратак у манастир Милешева. Вечера. Ноћење у конаку.
3. дан
МИЛЕШЕВА – ВИШЕГРАД – БАЊА ЛУКА
Доручак. Полазак за Бању Луку. Успутна пауза у Вишеграду – граду на ријеци Дрини који је
познат по мосту из 16.вијека, задужбини Мехмед Паше Соколовића. Краће слободно
вријеме. Наставак путовања према Бањој Луци. Долазак у Бању Луку у касним вечерњим
сатима. Крај програма.

Цијена аранжмана: 189КМ

Цијена укључује:
Превоз туристичким аутобусом, мјеста се одређују према пријави
2 ноћења са полупансионом у конацима манастира (вишекреветне собе)
Обилазак и улазница за ризницу манастира Милешева
Цјелодневни излет на Увац и обилазак манастира Сопоћани
Боравишна такса
Услуге пратиоца групе
Цијена не укључује:
• путничко здравствено осигурање за цијели боравак 3,30КМ

ПРОГРАМ ЈЕ РАЂЕН НА БАЗИ МИНИМУМ 45 ПУТНИКА
* Агенција задржава право корекције цијена у случају промјена на девизном тржишту
* Организатор задржава право промјене редослиједа појединих садржаја у програму усљед
објективних околности
* Крајњи рок за отказивање путовања од стране агнеције је 10 дана прије поласка
* Путник је дужан да се сам стара о важности својих путних исправа и у сумњи изврши одговарајућу
провјеру код надлежних власти. За путовање у иностранство путник мора имати важећу путну исправу
са роком важења још најмање 3 мјесеца од дана завршетка путовања.
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