Beograd - for tiden en av Europas hippeste byer! Bli med oss
på en langweek-end hit, til landet Serbia og til byen som
har tilnavnet «den hvite byen». Vakkert beliggende hvor elvene Sava og Donau møtes, en by med knappe 2 millioner
innbyggere - en storby med et rikholdig tilbud av kulturliv,
kaféer, restauranter, shopping og severdigheter. Alt til en
fortsatt attraktiv pris, både for reise og opphold - og ikke
minst, for forbruket når vi oppholder oss i byen. Hele turen
er tilrettelagt av Risdal Touring med buss til og fra flyplassene både i Norge og i Beograd, fly, hotell og reiseleder
med på hele turen!
Dag 1, lørdag 22. september 2018 :
Sørlandet/Telemark/Oslo med buss Stavanger/Oslo med fly, fly til Beograd: Vi kjører tilslutningsbuss fra Sørlandet til Oslo hvor vi flyr kl 17.35 fra
Oslo Lufthavn Gardermoen til Beograd.
Deltakere fra Stavanger som eventuelt
ønsker å være med, kan mot en tilleggspris fly direkte til Oslo Lufthavn Gardermoen. Beregnet ankomst til Beograd kl
20.20 og vår buss og sjåfør står på flyplassen og venter. Vi sjekker inn for
overnatting på vårt hotell med sentral
beliggenhet i Beograd. Vi får 4 netter og
3 kvelder til å oppleve denne spennende
byen, som for tiden går for å være en av
Europas «hippeste» og mest populære!
Dag 2 - 4, søndag 23. - tirsdag 25. september 2018 : I Beograd: Vi spiser fro-

kost på hotellet før vi møter vår lokalkjente guide. Formiddagen går med til
sightseeing, mens ettermiddagen er til
fri disposisjon. Beograd er en storby
med 1,6 mill. innbyggere. Byen har alltid hatt en viktig strategisk beliggenhet
ved sammenløpet av elvene Donau og
Sava. Nå preges byen av å være i økonomisk vekst, med gamle og nye bygninger
om hverandre - og et bybilde som preges, dessverre, av forskjeller folk i mellom - men også de nyeste bilmodeller og
hippeste moter. En av kveldene vi er i
Beograd, går vi ut for å spise middag
sammen på en av byens trivelige restauranter.

som ofte speiler seg i elvene Sava og
Donau. Elvene setter sitt særpreg på
byen, og gir den en flott karakter. En av
dagene under oppholdet kjører vi også
utflukt til den nest største byen i Serbia,
Novi Sad - også den har en fortryllende
«gamleby» som vi vet våre gjester vil
sette pris på å rusle rundt i. De som
ønsker, kan gjerne ta turen opp de 200
trappetrinnene til byens festning - som
faktisk er den nest største i Europa.

Som nevnt i innledningen, Beograd har
også tilnavnet «den hvite byen» - på
grunn av sine mange hvite bygninger
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Klokketårnet her, velkjent og berømt i
byen - er spesielt ved at den lille viseren er for minutter og den lange for
timene….
Kjøreturen bringer frem og tilbake
bringer oss også gjennom landsbygda i
Serbia, og vi planlegger et museumsbesøk som viser den tradisjonelle måten å
leve på her Dag 5, onsdag 26. september 2018 :
Beograd - Oslo/Stavanger med fly, buss
til Telemark og Sørlandet: Vi starter
dagen med frokost sammen på hotellet vi har god tid og vi setter bagasjen ut i
bussen ved utsjekk fra hotellet midt på
dagen. Vi får også et par timer ekstra til

5 dager fra
kun kr 7.990,pr person i delt dobbeltrom ved
påmelding før 15. juli 2018,
deretter kr 8.990,- pr person
Avreisedato: lørdag 22. september
2018 - retur onsdag 26. september
Turprisen inkluderer:
 tilslutningsbusser t/r påstigningssted - Oslo Lufthavn Gardermoen
 buss under oppholdet fra Risdal
Touring kjørt av erfaren sjåfør
 velorientert reiseleder fra Risdal
Touring med på hele turen
 lokalguide i Beograd
 flyreise Oslo Lufthavn Gardermoen
- Beograd t/r Gardermoen med Norwegian
 totalt 4 hotellovernattinger i delt
dobbeltrom m/ dusj/WC på 4 stjerners hotell i Beograd
 tilbud om utflukter som beskrevet, eventuelle inngangsbilletter
betales i tillegg av hver enkelt
 4 frokoster og 3 middager underveis på hoteller eller restauranter
 alle flyavgifter og –skatter, veiavgifter og bompenger
Tillegg for enkeltrom på hotellet,
kr 1.100,- pr person totalt for alle 4
nettene på hotell.
Forbehold om endringer som følge
av forhold utenfor vår kontroll!

Booking :  37 93 15 15

disposisjon i byen - før vi kjører ut til
flyplassen. Kl 17.15 har vi avgang med
Norwegian til Oslo, med ankomst kl
20.00. Her venter vår buss som tar reisende til Telemark og Sørlandet hjemover - mens de som skal til Stavanger
kan velge å fortsette til Stavanger Lufthavn Sola med fly. Alternativt kan deltakere som kommer på vest for Kristiansand på utreisen, velge overnatting i
Kristiansand mot å betale et tillegg på
kr 500,- pr person basert på delt dobbeltrom. De som velger en slik løsning,
vil bli kjørt videre vestover og frem til
Stavanger påfølgende dag (torsdag 27.
september).

