ФИЛОЛОШКА ГИМНАЗИЈА - БЕОГРАД

ПЛАН И ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ
•

Напомена: Понуђач је дужан да све услуге изведе у складу са свим важећим
прописима и нормативима и према Плану и програму екскурзије „Филолошке
гимназије“ – Београд.

Партија број 1
ПЛАН И ПРОГРАМ ДВОДНЕВНЕ ЕКСКУРЗИЈЕ
ЗА УЧЕНИКЕ I РАЗРЕДА
„ФИЛОЛОШКЕ ГИМНАЗИЈЕ“
ШКОЛСКЕ 2018/2019
•

Партија бр. 1: Београд – Нови Сад – Сремски Карловци - Београд

ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА: јун 08.06.2019. - 09.06.2019.
САДРЖАЈ (ПЛАНИРАНИ ОБИЛАСЦИ):
1. дан:
Полазак у 08:00 са паркинга испред ОШ „Исидора Секулић“. Долазак у каштел
Ечка у близини Зрењанина. Обилазак парка двораца грофа Лазара Лукача и
цркве из 1711. године где је некада свирао Франц Лист, а главни гост био гроф
Естерхази. Пут наставља ка Бечеју и дворцу Фантаст, имању велепоседника
Богдана Дунђерског. Посета цркви у којој је Урош Предић подарио фреске
заменивши ликове светаца са ликовима локалних људи. Након тога, пут
наставља ка Кулпину и још једном дворцу, дворцу Дунђерских који је Лазар
Дунђерски купио од породице Стратимировић. Имање окружује парк од 4 ха који
представља природни споменик арборетум ретких биљних врста, а ту се налази
и јединствени музеј пољопривреде Војводине. Наставак пута према Новом
Саду, посета Петроварадину и смештај у хотелу. Слободно време. Вечера.
Ноћење.
2. дан:
Доручак. Након доручка полазак за Сремске Карловце. По доласку обилазак
Патријаршијског двора са уласком у ризницу, односно музеј Српске православне
цркве, обилазак Саборне цркве Св. Николе, затим Карловачке цркве, обилазак
Карловачке гимназије са уласком у свечану салу и спомен библиотеку,
Магистрата- градске куће са чијег је балкона обнародована Српска Војводина,
потом Доње цркве, Богословије Св. Арсенија, фонтане Четири лава итд. Пут
наставља ка падинама Фрушке горе и облилазак манастира Крушедол и
манастира Јазак. Слободно време до поласка за Београд у послеподневним
часовима. Очекивани долазак у Београд у вечерњим часовима.
СМЕШТАЈ: Хотел са минимум 3 звездице.
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