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Programul excursiei in Belgrad
Vom petrece 1 zi plina in care efectiv vom vizita,vom admira ,vom degusta iar spre sfarsit vom
face cumparaturi ,totul la cel mai mic pret din tara.
Plecare: Timisoara - 07.00
Sosire : Timisoara - 23.30
Plecam din Timisoara in jurul orei 7.00 dimineata ...e drept nu prea dimineata ca e weekend.
Ne indreptam spre Serbia trecem de vama si mergem la schimbul valutar, cam 110-112 dinari la 1 Euro.
Preturile sunt acceptabile atat la obiective cat si in localuri.

Primul popas va fi la mausoleul lui Iosif Broz Tito si la muzeul de istorie al Yugoslaviei.
Mausoleul lui Tito, situat in Belgrad, Serbia, denumit si Casa Florilor, ii este dedicat celui care a fost
liderul Republicii Socialiste Federale Iugoslavia, Iosip Broz Tito, care a murit la 4 mai, 1980. Casa Florilor se
afla in Dedinje, mai cu seama pe pamanturile Muzeului de Istorie din Belgrad. Iar ca si alte cladiri din aceasta
tara, si Mausoleul lui Tito a asistat la o serie de evenimente nu tocmai fericite, cu totii cunoscand contextul
politic recent al Serbiei, respectiv al Iugoslaviei. In sfarsit, la funeraliile maresalului Iosip Broz Tito,
presedintele Iugoslaviei, de la Belgrad, au participat nu mai putin de 122 de sefi de state din intreaga lume.
Astfel, s-a ridicat un mausoleu menit pentru a-i cinsti memoria pe locul fostei sale resedinte particulare, din
bogatul cartier Dedinje, Belgrad. Acest mausoleu a capatat rapid numele de Casa Florilor, aceasta fiind, de fapt,
si denumirea sub care este cunoscuta. Cat despre cel care a fost presedintele Iugoslaviei, Iosip Broz Tito, al
carui tata a fost croat, iar mama slovena, s-a nascut in anul 1892, in ceea ce era pe atunci Austro-Ungaria.
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Ne vom indrepta spre Catedrala Sfantului Sava. Poate trebuie sa va spun ca acest edificiu este cea mai
mare biserica ortodoxa din lume, Da din lume! Insa mai multe detalii aflati acolo...

Considerata a fi cea mai mare biserica ortodoxa din lume, Catedrala Patriarhala Sfantul Sava din
Belgrad, domina capitala Serbiei, putand fi vazuta din orice colt al orasului. Belgrad-ul este plin de istorie si de
crestinism. Catedrala Sfantului Sava se afla zidita pe platoul Vracear, undeva in centrul orasului. Istoria locului
porneste undeva in urma cu aproape 800 de ani, cand Moastele Sfantului Sava au fost arse de pagani.
Fortareata Belgrad
Urmatorul popas va fi la fortareata Belgrad. Acolo veti putea vizita Muzeul Armelor, Gradina zoologica
,manastirile din cadrul cetatii sau va veti putea delecta cu bucate alese din bucataria sarbeasca.

Cetatea veghează asupra Belgradului şi asupra confluenţei fluviilor Sava şi Dunărea. Fortăreaţa este
situată în cel mai mare parc al oraşului şi reprezintă partea centrală şi cea mai veche a zonei urbane a
Belgradului, iar pentru sute de ani toată populaţia oraşului era concentrată doar între zidurile acesteia. În
prezent este unul dintre cele mai îndrăgite locuri ale Belgradului, atât de către turişti, cât şi de către locuitorii
capitalei. Ca să ajungi aici îţi recomandăm o plimbare pe faimoasa stradă pietonală, Kneza Mihailova, la
căpătul acesteia aflându-se una dintre intrările în parc.
Nu este greu deloc de ajuns la fortăreaţă pentru că, aşa cum vă spuneam şi la începutul articolului,
Kalemegdan-ul domină împrejurimile. Odată ce ai intrat în cetate te vor suprinde fortificaţiile şi faptul că, deşi
este una dintre cele mai vechi cetăţi fortificate din Europa este conservată foarte bine.
Muzeul Militar
Este o adevarata carte de istorie a Serbiei, care incepe cu primul conflict cu legiunile romane, cu
patrunderea triburilor slave in Balcani,cu perioada de glorie a tarului Stefan Dusan,continua cu batalia de la
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Kosovopolje,cu traversarea din 1914 a trupelor albaneze prin Serbia,cu Razboiul Mondial, cu lupta partizanilor
lui Tito,ajungand la Razboiul din 1999.

Pe stânga şi pe dreapta, înaintea intrării principale, vei vedea tunuri, tancuri şi alte arme de război, care
fac reclamă Muzeului Militar ce se află în cadrul aceleiaşi incinte. Dacă ai o pasiune pentru astfel de muzee e
indicat să îl vizitezi şi pe acesta, căci se mândreşte cu o colecţie de aproximativ 4000 de exponate.
Gradina Zoologica Belgrad
Este deschisa din anul 1936 , fiind printre cele mai vechi Gradini Zoologice din Europa.
Din 1986 este condusa de catre domnul Vuk Bojovic, avand renumele de a fi cea mai cunoscuta Gradina
Zoologica din Balcani. Se mai numeste si ‘’Gradina bunei sperante’’.
Programul de functionare este zilnic, de dimineata de la la ora 8 , pana la ora 17 iarna, iar vara pana la 18,30.
Pretul unui billet pentru adulti este de 400 de dinari, pentru copii – 300, iar pentru grupuri de peste 15 persoane,
250 de dinari. Astazi, functioneaza pe un spatiu de 7 ha, avand aproximativ 2000 de animale, din 270 de
specii diferite din anumite zone ale lumii. Gradina este amenajata chiar langa zidurile Cetatii Kalemegdan

Cine doreste poate vizita si Catedrala Bisericeasca din Belgrad dedicata Arhanghelului Mihail. Este
situata la mica distanta de cetate.
De asemenea putem merge pe strada Cneazul Mihail intesata de magazine si vanzatori de suveniruri.
Optional se poate lua cina. Dupa cina ne indreptam spre Varset pentru cumparaturi inainte de revenirea in tara.

