Hydropensjonistenes forening i Oslo

Tur til Serbia
8. – 13. juni 2022
Vedlagt følger reisebeskrivelse og påmeldingsinformasjon fra Vitus Reiser som er ansvarlig
arrangør av reisen. Påmeldingsfrist er 22. februar 2022.
Avreise onsdag 8. juni

Retur mandag 13. juni

Flyavgang fra Gardermoen med Norwegian kl. 12:05 DY1976
Ankomst Beograd

kl. 14:50

Flyavgang fra Beograd med Norwegian,

kl. 20:50 DY1977

Ankomst Gardermoen

kl. 23:35

Reiseleder møter oss på Gardermoen og blir sammen med oss på hele turen.
Asmund Hage vil være pensjonistforeningens kontaktperson for denne turen. Tlf. 482 69 862
Alle er ansvarlig for egen innsjekk, sikkerhetskontroll og å være ved utgang i god tid før
ombordstigning.
For innreise til Serbia må passet være gyldig i minst 6 måneder etter ankomst-dato. Det er ikke
visumplikt.
Coronavirus: Pr. i dag må norske reisende til Serbia kunne dokumentere negativ covid-19 PCRtest som er utført maksimalt 48 timer før avreise. Dette gjelder også vaksinerte. Dette vil kunne
endre seg, noe som vil bli fulgt opp og informert om sammen med Vitus.
Bagasjeregler (LowFare+): Maks. 23 kg innsjekket bagasje og maks. 10 kg håndbagasje er
inkludert.
Siden retur til Gardermoen er seint på kvelden, kan enkelte føle usikkerhet m.h.t. transport
hjem i tilfelle fly-forsinkelse. Siste flytog går kl. 00:50. Etter påmelding vil vi ta kontakt med
deltakerne for å lodde interessen for eventuelt å organisere alternativ transport.
Diverse informasjon:
Serbia er ikke med i EU og egne mobilnett-tariffer gjelder.
Det serbiske språket bruker kyrillisk skrift (som russisk), men offentlig informasjon gis også
oftest med latinsk skrift.
Valutaen er serbiske dinarer (RSD) 100 RSD = 8,46 NOK pr. 12. nov. 2021. Minibanker er godt
utbygd og lett tilgjengelige i de fleste byene. Kredittkort kan brukes i butikker, på restauranter,
kafeer og hoteller.

For Hydropensjonistenes forening i Oslo,
Asmund Hage

19. november 2021

Vitus Reiser
Serbia-spesialreise Hydropensjonistene 8-13. juni 2022
Kom først til det vakre landet – vi har satt sammen en deilig reise med noe for alle
sanser.
Denne reisen er for deg som vil oppleve et unikt reiseland med en unik reiseleder. Høy
hotellkvalitet og vidunderlig balkanmat av utsøkt kvalitet. Her får du valuta for pengene,
og best av alt: Her elsker man turister. Gleden er stor ved igjen å være en del av
Europa.

Serbia er et trygt reiseland. Fortiden har vært barsk, og nåtiden har sine utfordringer,
men livsgleden ser vi overalt. Serberne elsker god mat og musikk. Det kommer oss til
gode når vi går på oppdagelsestur fra det østerrikske keiserrikets ytterste forpost
Petrovaradin (Peterwardein) og Serbias pulserende hovedstad. Vi skal bo sentralt i to
enestående byer – Novi Sad og Beograd.
Vi bor på to virkelig gode og sentrale 4-stjerners hoteller. Måltidene spiser vi ute i byen
på gode restauranter, der vi har rikelig tid til å nyte den gode serbiske maten.
Vi har satt sammen et interessant kulinarisk program der vi får smake alle Serbias
gastronomiske fortreffeligheter fra kvedebrennevinen til det lekre grillede kjøttet, de
friske, velsmakende grønnsakene og den hjemmelagede osten. I Beograd spiser vi på
noen av byens hyggeligste og beste restauranter, innbefattet et deilig dinnercruise.

1. dag: Beograd
Ankomst til Serbia direkte med Norwegian på formiddagen. Vi begynner reisen i
Beograd. En spennende storby ved Donau venter oss de neste tre dager. Vi spiser en
god velkomstmiddag på lokal restaurant.
Avgang Gardermoen: 12.05
Ankomst Beograd Lufthavn 14.50
Hotell: 16.00-17.00
17.00-19.00 Liten byrundtur i sentrum av Beograd før middag
Middag: 19.00-21.00

2. dag: Beograd
Vi tar en bytur der vi ser Titos mausoleum og Kalemegdan-festningen. Vi besøker også
den imponerende St. Sava-katedralen, som serberne har bygd på siden 1935. Den
andre verdenskrig bremset byggingen. Tyskerne brukte den uferdige kirken som
parkeringsplass, og først i 1985 bygde man videre på den. Den ytre delen er nå ferdig,
og den er i dag verdens 11. største kirke. Det tok 40 dager å løfte den 4 000 tonn tunge
kuppelen på plass. Den innvendige utsmykningen ventes å være ferdig i 2030. Kirken er
blitt et symbol på Serbias gjenreising etter en lang og plagsom historie. Den ortodokse
kirken betyr mye for serberne og utgjør en stor del av deres identitet.
Vi spiser en god lunsj på den historiske restauranten «?». Mer om det underlige navnet
får du av reiselederen. Så er det tid på egen hånd i byens sentrale gågate. Etter å ha
hvilt bena på hotellet drar vi ut på middagscruise med egen båt og god mat fra en
restaurant langs elvebredden.
Båtturen på Donau og Sava varer i cirka to timer mens mørket senker seg og dag går
over til natt.
Frokost på hotellet.
09.00-14.30 Byrundtur og lunsj i Beograd, deretter tid på egen hånd. Der er mye å se.
Ca. 14.30

Buss til hotellet etter lunsjen (de som vil bli i byen etter lunsjen, kan
ta drosje tilbake til hotellet. Pris ca. 50 kroner per bil)

til 18.45

Fri tid enten i byen eller på hotellet.

18.45

Kjøre til båtcruise

19.00-21.00: Middagscruise
Kl. 21.00

Kjøre til Hotellet (5-10

min)
Sava-katedralen, den største ortodokse kirken i verden med plass til nesten 12.000
besøkende.

3. dag: Beograd-Topola
Cirka 1 time 15 minutter fra Beograd ligger den lille byen Topola. Den er kjent for sin
flotte hvite marmorkirke på Oplenac-berget, der de fleste medlemmene av det siste
serbiske kongedynastiet Karadjordjevic er begravet. Når man kommer inn i kirken og
møtes av mosaikker i hundrevis, blir man overrasket over hvorfor denne kirken ikke er
mer berømt. Du har neppe sett noe lignende før. Vi spiser lunsj i nærheten av kirken.
På ettermiddagen er det tid til å oppdage Beograd på egen hånd før vi spiser middag på
en lokal restaurant.
Frokost på hotellet.
09.00-10.15 Med buss til Topola
10.30-12.00: Rundvisning i mausoleumskomplekset (museum og kirke)
12.00-13.30: Lunsj i Topola
13.30-14.45: Med buss retur til Beograd
Fritid.
18.45-21.30: middag med musikk

Marmorkirken er utsmykket med tusenvis av vakre mosaikker i alle farger.

Frihetsplassen i Novi Sad.

4. dag: Krusjedol, Sremski Karlovci
Denne dagen reiser vi til byen Novi Sad.
Vi stanser i den lille byen Sremski Karlovci som er sentrum for Fruska Goras verdslige
gleder – vinproduksjon. Den smaker vi på over en lett lunsj med lokale lekkerier: kjøtt,
ost, brød, og godt med vin. Kake og lokal honning hvis man vil ha noe søtt. Sremski
Karlovci er en av Serbias deiligste byer. Her blir mange av prestene til den serbiskortodokse kirken utdannet.
Etter lunsj besøker vi serbernes mest berømte kloster, Krusjedol, ligger vakkert til i
høylandet Fruska Gora. Klostret er særlig berømt for sine fresker.
Frokost: 06.30-10.00. Utsjekking ved 10-tiden
Med buss fra Novi Sad-Sremski Karlovci byen 10.15-10.35
En liten byvandring og fri tid i Sremski Karlovci 10.40-11.45
Lett lunsj med vin- og honningsmaking i Sremski Karlovci 12.00-13.30 (13.45)
Sremski Karlovci-Krusedol kjøring 14.00-14.20
Opphold i Krusedol klosteret ca. 45 min
Krusedol-Novi Sad ca. 1 times kjøring
Ved 16-tiden Check-in på Hotel Centar i Novi Sad
16.00-18.30 Fritid
18.30

Liten orienteringstur

19.15-21.00 Middag

Aivar spises som et akkompagnement til slikt. chevapchichi (en slags serbiske
kjøttkaker), men kan også spises som snacks med brød.

5. dag: Novi Sad og Petrovaradin
På en spennende byrundtur ser vi Novi Sad. Byens kanskje mest berømte innbygger
var Albert Einstein, som bodde her med sin serbiske kone og sønn. Vi ser byens
hyggelige sentrum med mange flotte bygninger før turen går til Petrovaradin-festningen
på den andre siden av Donau. Festningen er kjent som Donaus Gibraltar. Den huser en
egen liten by, og fra restauranten der kan vi nyte utsikten over Donau og Novi Sad.
Felles lunsj før vi om ettermiddagen har fri tid til å oppleve den livlige gågaten ved
hotellet før vi spiser en god middag.
Frokost: 06.30-09.00
Byrundtur: 09.00-12.30 Først til fots igjennom gågateområdet, deretter litt med buss
igennom byen og op til Petrovaradin-festningen, hvor vi spaserer.
Lunsj 12.30-14.00
Fri Tid: 14.00-18.00
Bussavgang til middag: kl 18.00. Vi spiser avskjedsmiddag hos en lokal landmand litt
utenfor Novi Sad i hans hyggelige lille restaurant, i landsbyen Stari Ledinci på Fruška
Gora berget, ca. 25 min kjøring.

6. dag: Novi Sad-Vukovar-Hjemreise

10.30: Sjekk ut av hotellet
10.30-12.00: Vi kjører mot vest til Vukovar i Kroatia som tidligere var en staselig by,

med flotte bygninger fra den habsburgske perioden. Byen ble kjent som Kroatias
Stalingrad under den jugoslaviske borgerkrigen i 1991.
12.00-16.00: Vi spiser en god lunsj i byen ved ankomst. Deretter spaserer vi
gjennom gågatene og besøker byens fransiskanerkloster. Det blir også tid på
egenhånd i Vukovar før vi kjører til flyplassen. Sist på ettermiddagen er vi på
Beograd flyplass.
16.00-17.30: Kjører mot flyplassen. Har vi god tid holder vi et par pauser, så vi timer
ankomst til flyplassen i god tid til å ta en snack innen avreise
Hjemreise: 20.50-23.35

Hotellene
Falkensteiner Beograd ****+
Et helt nytt 4-stjerners hotell som ligger i den nye delen av Beograd, ikke langt
fra shoppingmuligheter og Donaubreddens pulserende liv. Det er cirka to kilometer til det
historiske sentrum. Stor, flott lunsjbuffé. Rommene er på 24 m2 med gode senger, bekvemme
madrasser, deilige hodeputer og dyner. Klimaanlegg, WiFi, TV, telefon, safe, kaffe/tekoker
og minibar. Enkeltrommene er også romslige. Flotte, moderne bad med badekar eller dusj,
hårføner.

Les mer om hotellet her.

Hotel Centar Novi Sad ****
Moderne hotell i sentrum av Novi Sad like ved gågaten og ikke langt fra Donau. Hotellet har rom
av god størrelse. WiFi, minibar og satellitt-TV. Bad med dusj eller badekar samt hårføner.
Rikholdig lunsjbuffé.
Les mer om hotellet her.

Pris pr. person NOK 9.995, - i delt dobbeltrom
Enkeltrom tillegg: NOK 1.495, -

Inkludert i prisen


Fly Oslo-Beograd t/r



Transfer lufthavn - hotell t/r



Alle skatter og avgifter



3 netter i Beograd på Falkensteiner Beograd**** (1., 2. og 3. natt)



2 netter i Novi Sad på Hotel Centar**** (4. og 5. natt)



5 x frokost



5 x lunsj



5 x middag



Byrundtur i Beograd



Titos mausoleum



Båttur på Donau



Kalemagdan-festningen



Utflukt til Topola, til kongelig mausoleumskirke



Krusjedol og Fruska Gora



Utflukt til Vukovar



Drikkepenger



Petrovaradin-festningen



Byrundtur i Novi Sad



Norsktalende reiseleder

Reiseleder
Carl Wibye
Carl har vært reiseleder for Vitus Reiser etter at han pensjonerte seg fra
utenrikstjenesten, hvor han i en årrekke bodde på Balkan. Han har en enorm viten, og
fantastisk formidlingsegenskaper, og menneskekunnskap. Det er på alle måter
berikende å reise med Carl Wibye.

1. PÅMELDING.

Påmeldingsfrist: 20 februar 2022.

Det vil bli først til mølla prinsippet – vi holder 40 plasser.
NB! Påmelding kan skje via email til denne adressen:
Info@vitusreiser.no
Du sender følgende info:
(Subject/emne):
Serbia Hydro 8. juni 2022 – PÅMELDING
Spesifiser:

Dobbeltrom/Enkeltrom

Person 1:

NAVN – ADRESSE – MOBILNR - FØDSELSDATO
(Evt. Spes.info – helse, mat mm.)

EVT medreisende Person 2: NAVN – FØDSELSDATO
(Evt. Spes.info – helse, mat mm.)
2. PÅMELDING PÅ TELEFON
Ring Vitus Reiser på 901 66 999

Etter påmelding:
Betalingsinfo og reisebevis sendes ved bestilling.
Depositum på 2000 kroner betales senest 100 dager før avreise.
Restbeløp innbetales senest 60 dager før avreise.
14 dager før sendes detaljert reiseinformasjon

AVBESTILLINGSREGLER:
Fra bestilt reise og ved innbetalt depositum
Depositum blir ikke refundert etter innbetaling.
Inntil 60 dager før avreisen:
– Det innbetalte beløpet blir refundert med fradrag av depositum.
Fra 60 dager til og med 31 dager før avreise:
– 50% av reisens pris er tapt.
Fra 30 dager og inntil avreise:
Hele reisens pris er tapt

