Po stopách maršála Tita 1.5.-10.5.2020
Program:
Pátek 1.5.

- Odjezd z Prahy o půlnoci ze stanice metra Opatov
- Dopoledne příjezd do Kumrovce v Chorvatsku (skanzen, Titův rodný dům)
- Odpoledne příjezd do města Senj, ubytování u moře na dva dny

Sobota 2.5.

- Celodenní výlet lodí na Goli otok (ostrov, kde se nacházel koncentrační tábor, do
kterého byli zavíráni odpůrci Titova režimu)
- Při hezkém počasí koupání

Neděle 3.5.

- Ráno odjezd směr Drvar v Bosně a Hercegovině, „Titova pećina“ (místo, odkud těsně
unikli členové partyzánského hlavního štábu včetně Tita z německého obklíčení)
- Zastávka na opuštěném vojenském letišti Željava na chorvatsko-bosenských hranicích
- Navečer příjezd do Jajce, ubytování v hostelu. Pro zájemce společná procházka
sídelním městem posledního bosenského krále, které leží nad vodopády

Pondělí 4.5. - Návštěva muzea 2. konference AVNOJ, která předurčila podobu poválečné Jugoslávie
- „Titův bunkr“ ve městě Konjić – obří protiatomový kryt z 80. let pro politické i
vojenské velení země se zachovalým dobovým vybavením
- Ubytování u „Boračko jezero“ v krásné přírodě v horách u řeky Neretvy. Večer
možnost společného posezení, popíjení a zpěvu – objekt budeme mít pro sebe
Úterý 5.5.

- Rafting na Neretvě, vhodný i pro nevodáky (rafty řízené profesionálními průvodci)
- V rámci raftování je zajištěn oběd přímo u řeky

Středa 6.5.

- Tjentište – zastávka u monumentálního památníku nejslavnější bitvy partyzánů proti
okupačním jednotkám na řece Sutjesce. Večer příjezd do Užice v Srbsku

Čtvrtek 7.5. - Dopoledne prohlídka muzea Užické republiky (počátek partyzánského hnutí) včetně
zachovalého prostoru tehdejší podzemní továrny na zbraně
- Prohlídka města s místním průvodcem
- Odpoledne výlet na památník Kadinjaća – připomínka první z legendárních bitev
partyzánů proti Němcům, která umožnila Titovým jednotkám stáhnout se z Užice

Pátek 8.5.

- Zastávka na kopci Avala u Bělehradu, kde se nachází památník neznámého vojína a
televizní věž s výhledem do širokého okolí
- V Bělehradě ubytování v moderním plovoucím hostelu na řece

Sobota 9.5.

- Společná prohlídka Bělehradu s průvodcem
- Návštěva hrobky Maršála Tita a Muzea Jugoslávie
- Večeře v Bělehradě, poté odjezd do Prahy (předpoklad ve 20:00)

Neděle 8.5.

- Dopoledne příjezd do Prahy kolem 10:00

Cena:
Celková cena 9.500 Kč zahrnuje:
-

veškeré cestování autobusem

-

služby organizátora výletu po celou dobu jeho trvání

-

2x ubytování u moře v Senji v apartmánech bez snídaně

-

1x ubytování v hostelu v Jajce se snídaní

-

2x ubytování v apartmánech u Boračko jezero, 2x se snídaní a 1x s večeří

-

2x ubytování v hostelu v Užici bez snídaně

-

1x ubytování v „bostelu“ (hostelu na vodě) v Bělehradě se snídaní

-

prohlídky měst s místními průvodci (Užice, Bělehrad)

Cena nezahrnuje vstupy do muzeí, cestu lodí na Goli otok a rafting.

Kontakt:
Email: vylety.uk@seznam.cz
Telefon: 775 337 123
FB událost: https://www.facebook.com/events/511656296106999/
FB album z výletu se stejným programem z roku 2018 zde

