
ZVEZDANA NOĆ I VAN GOG 
 

Zvezdana noć u Arlu 
 

Prosvetni radnici mogu iskoristiti mogućnost da u okviru programa "Korak ka kulturi" iz 

teme Novo doba učestvuju na seminaru koji će svoj praktični deo imati prema sledećoj 

dinamici: 

1. dan - početak seminara u školi, polazak iz Beograda za Belađio, mesto pored Milana u 

kome je živeo i radio začetnik  fururizma Filipo Tomazo Marineti, italijanski pesnik, noćenje 

2. dan - polazak za Arlo, mesto u kome je svoje dane provodio veliki slikar Van Gog, mesto 

koje je bilo inspiracija za poznatu sliku "Zvezdana noć", radionica iz programa "Korak ka 

kulturi", zadržavanje u Saint de Remy Provence, odlazak do bolnice gde se lečio, noćenje 

3. dan - radionica iz programa "Korak ka kulturi", obilazak ovog dela Provanse, slobodno 

vreme, noćenje 

4. dan - polazak za Marselj (Grad kulture 2013), obilazak grada u koji su rado dolazili i 

Pikaso, i Renoar, Sezan, u kome je ubijen kralj Aleksandar, nastavak puta za Parmu, noćna 

vožnja 

5. dan - dolazak u rodno mesto oca Milene Pavlović Barili, obilazak kuće i muzeja, radionica 

iz programa "Korak ka kulturi", noćenje 

6. dan - polazak za Srbiju 

  



Готика у Прагу за Дан заљубљених 
 

ГОТИКА У ПРАГУ 

  

1. дан (14.2.2012) – полазак из Београда у договорено време са договореног места,  полазак за Праг, 

вожња преко Новог Сада и Суботице, радионица из програма Корак ка култури,  ноћна вожња преко 

Мађарске 

2, дан – долазак у Брно, одлазак до готске катедрале Светог Петра и Павла, наставак пута за Праг, 

панорамско разгледање, смештај у хотел, одмор, радионица из програма Корак ка култури,  слободно 

време, факултативно одлазак у сауну са пивом,  ноћење  

3. дан  – доручак, радионица из програма Корак ка култури, облизак значајних готских грађевина у 

Прагу у пратњи стручног лица – Старонове синагоге, Самостана св. Агнезе, Катедрале св. Вита, Цркве 

Богородице пред Тином, слободно време, факултативно вожња Влтавом,  ноћење 

4. дан  - доручак, обилазак значајних готских кућа- Код каменог звона, Код белог једнорога, Кућа 

Волфина од камена и Кућа код петла (најстарија готска кућа у Прагу), одлазак у неку од познатих 

пивница у околини Прага,   радионица из програма Корак ка култури  - сомелијерство (слагање хране и 

пића), факултативно одлазак у Музеј чоколаде, слободно време, ноћење 

5. дан – доручак, факултативно одлазак у барокни Дрезден, слободно време, ноћење 

6. дан – доручак, факултативно одлазак у Карлове Вари, полазак за Србију у касним вечерњим сатима 

ЦЕНА:  5.200, динара + 99 евра у динарској противредности 

У цену урачунато: превоз аутобусом, 4 ноћења са доручком  у хотелу са 3*  у околини Прага, обиласци 

према програму Корак ка култури, образовно-радни материјал, сертификат, интелектуалне услуге 

стручног тима Удружења Млади и игра – историчар уметности, архитекта, професор књижевности, 

професор музике, графички дизајнер, локални водич у Прагу и услуге водича-пратиоца  

У цену није урачунато: међународно путно осигурање, вожња Влтавом (20 евра), одлазак у Карлове 

Вари (25 евра), Дрезден (30 евра),  улазнице за  пивску сауну (цена зависи од броја пријављени),  Музеј 

чоколаде и ненаведене трошкове 

Програм је могуће остварити у случају да има 45 плативих путника. До корекције цене и програма 

долази ако има мањи број пријављених. У случају недовољног броја пријављених, агенција задржава 

право да откаже путовање најмање 5 дана пре заказаног термина. Факултативни излети биће 

организовани у случају да има најмање 30 пријављених 

Начин плаћања: приликом пријаве уплатити котизацију од 5.200,00 динара на рачун Удружења «Млади 

и игра» 220-16016-59, Прокредит банка до 31.1.2012. а остатак у три  месечне рате (закључно са 

10.4.2012. путем чекова). 

Организатор путовања: лиценцирана агенција  

Семинар је заштићен у Савезном заводу за интелектуалну својину под редним бројем 4122. 

Поздрав радосни, 

Миланка Станкић, аутор 



VELIKI IMPRESIONISTI PARIZA 

  

Program putovanja : 

1. DAN - : 7. april (NIŠ/ČAČAK)- Beograd: ...(Polazak iz Niša u 04.00h) Okupljanje učesnika putovanja na 

parkingu ispred hotela Continental u 07.00h. Vožnja preko Novog Sada i Subotice, Mañarske. Dolazak u 

Salcburg 

uveče. Smeštaj u hotel. Noćenje. 

2. DAN – 8. april: SALCBURG ...Doručak. Razgledanje Mocartovog rodnog mesta i jednog od najlepših 

gradova 

srednje Evrope: Palata i vrtovi Mirabel, Katedrala, kuća u kojoj je roñen V.A. Mocart, čuvena gotska trgovačka 

ulica Getrajdegase...Polazak ka Pariuzu u večernjim satima. Noćna vožnja. 

3. DAN – 9. april: PARIZ: Dolazak u Pariz u jutarnjim satima. Panoramsko razgledanje grada sa lokalnim 

vodičem: 

Latinska četvrt, Notr Dam, Muzej Orsej, Luvr, Trg Konkord, Opera, Jelisejska polja, Trijumfalna kapija, Palata 

Šajo… Smeštaj u hotel i kraći odmor. Popodne, sa vodičem pratiocem, upoznavanje sa funkcionisanjem 

pariskog 

metroa i odlazak na Monmartr. Noćenje. 

4. DAN – 10. april: PARIZ/Versaj/ Doručak. Poludnevni izlet u Versaj do čuvenog letnjeg dvorca Luja XIV. 

Povratak u Pariz. Slobodno popodne za individualna razgledanja i kupovinu. Predlog za veče: Ajfelova kula i 

vožnja 

brodom najlepšom pariskom avenijom - rekom Senom. Noćenje. 

5. DAN – 11. april: PARIZ : Doručak. Slobodan dan predvidjen za individualne obilaske (Louvr, Muzej Orsej, 

Panteon i Dom invalida sa Napoleonovim grobom ili neki od drugih brojnih muzeja) šetnju Latinskim kvartom,  

kupovina...Noćenje. 

6. DAN - 12. april: PARIZ /Loara/ : Doručak.Dan predvidjen za individualni program ili fakultativni celodnevni 

izlet DVORCI LOARE (ulaz u 2 dvorca: Ambois i Chenonceau, panoramski oblazak dvorca Chambord/Bloa). 

Noćenje. 

7. DAN – 13. april: PARIZ - /Diznilend /….: Doručak. Fakultativni odlazak u Diznilend ili slobodan dan za 

individualni program: odmor, šetnju gradom, uživanje u pariskim bistroima. Polazak ka Minhenu oko 

22h.Noćna 

vožnja sa kraćim pauzama radi odmora. 

8. DAN – 14. april : MINHEN: Dolazak u Minhen u jutarnjim satima. Panoramsko razgledanje grada koji je 

vekovima 

bio prestonica bavarskih kraljeva i mesto održavanja Olimpijskih igara 1972. Smeštaj u hotel. Popodne 

slobodno za 

odmor i kupovinu, eventualnu večeru u nekoj od čuvenih pivnica. Noćenje. 

9. DAN – 15. april: Minhen - Beč – Beograd-(Niš/Čačak) :Doručak. Polazak ka Beču. Panoramska vožnja 

Ringom: 

Rathaus, Burgteatar, Opera, Hofburg, Parlament, Nacionalno pozorište... Slobodno vreme do polaska za Srbiju 

oko 

16h. Vožnja preko Mañarske, Subotice i Novog Sada. Dolazak u Srbiju oko/iza ponoći zavisno od mesta 

polaska i 

zadržavanja na graničnim prelazima. 

CENA ARANŽMANA 359 € PO OSOBI u 1/2 sobi 

NAPOMENA: Prosvetni radnici imaju organizovan seminar Korak ka kulturi u okviru ovog putovanja 

Nazovite da se dogovorimo! 

 

  



Смедеревска тврђава 
 

КОРАК КА КУЛТУРИ“ У СРЕДЊEM ВЕКУ 

Семинар „Корак ка култури“ постоји од 2002. године и чини се да опстаје, између осталог, и због тога 

што његов аутор и реализатори уживају са учесницима у његовој реализацији. Свесни промена у 

систему образовања и друштву, уопште, суштина самог семинара сведена је на квалитетно и 

применљиво повезивање садржаја различитих предмета у једну хармоничну целину која одише лепим 

резултатима. Час на коме ђаци заједно са својим наставницима закораче у свет уметности, а при том се 

држимо оне Френклинове тезе „Реци ми и заборавићу, научи ме и запамтићу, укључи ме и научићу“ 

сигурно ће допринети трајном усвајању и знања и вештина. Драго нам је и да се у 2012/13. школској 

години у Стандардима компетенција наставника међу прва два нашла управо сама суштина семинара 

„Корак ка култури“. Наставник, наиме, према Компетенцијама: 

1. Зна научну дисциплину којој припада предмет који предаје и њене везе са другим научним 

дисциплинама 

2. Познаје одговарајућу област и зна наставни план и програм предмета који реализује и као и 

његову корелацију са другим областима, односно предметима  

Повод за конкретни текст јесте семинар који је реализован у школи „Дринка Павловић“ у Београду 

једним својим делом,  а онај практични део семинара се преселио у Смедерево, град деспота, тврђаве, 

средњевековног духа и традиције. Захваљујући предавању које је у школи одржао др Оливер Томић, 

учесници су имали припрему за истраживање средњовековног културног наслеђа. Византија и њен 

утицај на средњовековну српску историју су немерљиви, али се чини да су нашим ученицима, али и 

нама самима који смо предавачи, а који смо у свом образовању слушали о „мрачном средњем веку“ 

понеки заборавили да кажу да  је  заправо пуно тога било управо обрнуто, било је светло и вредно 

помена и памћења, глорификовања, што да не. Ученици шестих разреда у својим читанкама имају текст 

Владимира Хулпаха „Смедеревска тврђава“ и то може да буде одличан шлагворт за реализацију 

радионица које су наставници имали у току трајања семинара „Корак ка култури“. Не треба сметнути са 

ума ни вертикалну нити хоризонталну кореалацију, па је упутно знати да је Милорад Павић гледајући 

смедеревске пејзаже изговорио: „Предео сликан чајем“ тако да се може организовати занимљива 

радионица и са ученицима осмих разреда који у наставном плану и програму имају по слободном избору 

Павићева дела, па се препоручује да то буде прича „Плава џамија“ и онда се лепо „увеже“ прича о 

Византији и средњевековној Србији.  Учесници овог семинара имали су прилику да са Оливером Протић 

и ауторком семинара Миланком Станкић раде и маске, мозаик, али и средњовековни костим.  Обилазак 

саме тврђаве деспота Ђурађа и његове жене Јерине, која је била византијске крви, био је логички 

наставак ове амбијенталне наставе која је једним делом одржана у прелепом Музеју Смедерева чија 

директорица  Татјана Гачпар има визију улоге културног наслеђа у модерном образовању. 

Све ово би требало и морало да послужи наставницима и за планове и програме ученичких екскурзија на 

које има, руку на срце, доста повике у друштву. Можда модел „Корак ка култури“ може помоћи. 

Искрено, били бисмо  радосни да се то деси и да наши ученици заволе припрему за екскурзију, дивни 

глас Дивне Љубојевић која у групи Мелоди пева византијске напеве и старе српске песме, да на 

екскурзији у музеју направе костим, мозаик, минђуше, или прстен које ће носити кући као поклон 

мамама. Можда би на заједничкој презентацији резултата рада са екскурзије већи број родитеља 

пожелео да се укључи у рад школа. 

Ово је уједно и прилика да позовемо наставнике који су учествовали у семинару „Корак ка култури“ 

који су реализовани у Истанбулу, Венецији, Бечу, Прагу...да одрже јавни или огледни час и да та 

искуства поделимо са другима. Направимо мрежу „корака ка култури“ како бисмо имали што више 

резмене искустава и помагали једни другима да наши ученици ослободе своје знање и вештине и тако 

сви будемо успешнији. 

 Поздрав радосни до сусрета,  

Проф. Миланка Станкић, аутор 

 



Sa Mikelanđelom u autobusu do Firence 

Vićenca, Firenca, Bolonja, Areco 

09.11 - 13.11.2012. 

Program putovanja 

1. Dan – pre polaska organizacija dela seminara Korak ka kulturi, posvećenog radu Mikelanđela 

Buonarotija, polazak u dogovoreno vreme iz Beograda, noćna vožnja (deo sadržaja sa seminara biće 

prikazan u autobusu) 

2. Dan - Dolazak u Vićencu, gradić prepoznatljiv po radu čuvenog renesansnog arhitekte Paladija, 

obilazak grada, odlazak na izložbu  Od Rafaela do Pikasa koja je organizovana u Paladijevoj 

vili  (fakultativno), smeštaj u hotel, slobodno vreme, noćenje 

3. Dan – doručak, organizacija radionice iz programa Korak ka kulturi, polazak za Firencu, grad u kome 

su stvarali najslavniji ljudi civilizacije – Mikelanđelo. Leonardo, Rafaelo…obilazak grada, smeštaj u 

hotel, slobodno vreme,noćenje 

4. Dan – doručak, obilazak renesansnog vrta Boboli, traganje za delovima Firence gde je Mikelanđelo 

stvarao, odlazak Bolonju (fakultativno), slobodno vreme, noćenje 

5. Dan – doručak, organizacija radionice iz programa Korak ka kulturi, odlazak u Areco na izložbu 

renesansnih vajara – Filipo Lipi… slobodno vreme, polazak iz Firence u popodnevnim satima, noćna 

vožnja 

6. Dan – dolazak u Srbiju 

Cena:  219 evra u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate 

Plaćanje u 6 jednakih mesečnih rata (septembar 2012 -februar 2013) 

U cenu uračunato: 3 noćenja sa doručkom u hotelu sa 3* (1 u okolini Vićence, 2 u okolini Firence), prevoz 

turističkim autobusom, vodič, intelektualne usluge stručnog tima, radni i obrazovni materijal seminara Korak ka 

kulturi, sertifikat za 24 boda 

U cenu nije uračunato: međunarodno osiguranje, ulaznice i fakultativni odlasci u Bolonju i Areco ( koji će se 

realizovati u slučaju najmanje 30 prijavljenih putnika) 

Program je predviđen za 45 prijavljenih putnika, u slučaju manjeg broja prijavljenih, program će se realizovati 

uz korekciju cene. 

Organizator programa je licencirana agencija, a nosilac programskih aktivnosti je Udruženje Mladi i igra iz 

Subotice 

Prijave do 20.9. 2012. sa uplatom prve rate na račun Udruženja 20-16016-59, svrha - kotizacija za seminar u 

Firenci 

Napomena: Program Korak ka kulturi zaštićen je u Saveznom zavodu za intelektualnu svojinu pod rednim 

brojem 4122 

  

POZDRAV RADOSNI DO SUSRETA! 

Milanka Stankić,autor 

  



VIZANTIJA U ISTANBULU 

  

Program putovanja  

1. DAN 21.08.2012. - utrorak Polazak u poslepodnevnim satima (tačno vreme i mesto polaska - naknadno). 

Vožnja sa usputnim pauzama za odmor. Noćna vožnja. 

2. DAN 22.08.2012. - sreda Dolazak u Istanbul u podnevnim satima. Panoramski krug sa razgledanjem na putu 

ka brdu Čamliči 

na kojem se nalazi vidikovac. Panoramsko razgledanje: Zlatni rog, Galata most i Galata kula,  Taksim-

najveći trg evrop- 

skog dela grada sa brojnim prodavnicama; prelazak preko Bosfora na azijsku stranu preko sjajonog mosta 

Mehmeda  

Osvajača... Dolazak na Čamliče-brdo sa koga se pruža neverovatan pogled na grad.Odlazak do hotela. Smeštaj 

u butik  

hotel "Aquarium" - www.aquariumhotelistanbul.com. Butik hoteli ne podležu kategorizaciji. To su 

mali,  udobni, često 

porodični hoteli sa "posebnim šarmom". Hotel "Aquarium"  se  nalazi na idealnoj lokaciji, u blizini glavnih 

atrakcija  kao što 

su Sulejmanova džamija, Kapali čaršija, Plava džamija, crkva Svete Irine i trg Sultanahmet, Topkapi palata i Aja 

Sofija. 

Sve sobe imaju klima uređaj, tuš kabinu, telefon i TV. Besplatan bežični internet dostupan je u čitavom hotelu. 

Radionica iz programa Korak ka kulturi. Noćenje. 

3. DAN 23.08.2012. - četvrtak Doručak. Radionica iz programa Korak ka kulturi. Slobodno vreme ili 

fakultativno obilazak zname- 

nitosti Istanbula: Bajazitov trg sa Univerzitetom i džamijom, Kapali čaršija - najveći orijentalni bazar na svetu, 

Čem- 

berlitaš - stub sa  obručima iz vizantijskog perioda, Hipodrom-nekadašnje središte vizantijske moći u gradu, 

Teodosijev  

obelisk, Egipatski obelisk, Stub Troglave zmije, Plava džamija - jedna od najspektakularnijih džamija na svetu, 

Aja 

Sofija - nekada najveća crkva sveta, Topkapi palata - sedište osmanske imperije, Cisterna... Slobodno vreme... 

U večernjim satima fakultativno - TURSKO VEČE /večera u nacionalnom restoranu uz trbušni ples/. 

Noćenje.             

4. DAN 24.08.2012. - petak Doručak.  Radionica iz programa Korak ka kulturi. Slobodno vreme ili fakultativno 

krstarenje po 

Bosforu uz razgledanje grada: Zlatni rog, Galata most i Galata kula, Dolmabahče palata, Bešiktaš, Ortokvoj 

kvart, 

http://www.aquariumhotelistanbul.com/


Rumeni hisar, Jedi kula,  Devojačka kula,  Jildiz palata... Fakultativno obilazak Crkve Hora, koja predstavlja 

jedan od 

najlepših spomenika vizantijske i čitave hrišćanske kulture.  Danas je poznata kao muzej Karia i 

simbolizuje  hrišćansku 

umetnost tehnike zidnih mozaika. Odlazak u kvart Fener i poseta Vaseljenskoj patrijaršiji. Povratak u hotel. 

Noćenje. 

5. DAN 25.08.2012. - subota Doručak. Napuštanje hotela. Fakultativno obilazak Arheološkog muzej Istanbula 

- po svojom pos- 

tavkama se kotira među najbogatijim u svetu, sadrži preko milion eksponata, koji predstavljaju skoro svaku eru 

i  civilizaciju 

u svetskoj istoriji, uključujući i najveću atrakciju ovog muzeja, sarkofag Aleksandra Velikog...Slobodno vreme 

za individual- 

ne aktivnosti. Planiran polazak za Srbiju u poslepodnevnim časovima. Noćna vožnja sa neophodnim pauzama 

za odmor. 

6. DAN 26.08.2012. - nedelja Dolazak u prepodnevnim satima. 

  

Cena aranžmana: 199 € /dinarska protivvrednost/  

  

ARANŽMAN OBUHVATA : usluge na bazi 3 noćenja sa doručkom, prevoz kvalitetnim turističkim 

autobusom (klima, cd...), obilaske prema programu Korak ka kulturi, obrazovno-radni materijal, 

sertufikat, intelektualne usluge stručnog tima Udruženja Mladi i igra, usluge lokalnog vodiča i 

vodiča/pratioca grupe za vreme putovanja, organizacija aranžmana.  

ARANŽMAN NE OBUHVATA : fakultative (vožnja Bosforom-15 € ; Tursko veče-30 €; Crkva Hora -15 €; 

Arheološki muzej-5 €), paket: Aja Sofija+Topkapi palata+Plava džamija+hipodrom - 35 €, ulaznice-Cisterna - 

10 €), međunarodno zdravstveno osiguranje. 

NAČIN PLAĆANJA : u 9 mesečnih rata (april - decembar 2012) - administrativna zabrana ili čekovi 

građana. Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke CREDY 

BANKA za efektivu, na dan uplate. 

NAPOMENA:  Molimo sve putnike da blagovremeno pribave nove crvene pasoše, jer za stare plave pasoše 

važi vizni režim. 

Program je rađen na bazi minimum 45 putnika. Agencija zadržava pravo otkaza putovanja u slučaju 

nedovoljnog broja prijavljenih. U slučaju poremećaja na monetarnom tržištu kao i tržištu roba i usluga, 

organizator zadržava pravo korekcije datih cena. Uz ovaj Program važe Opšti uslovi putovanja Agencije 

''Intertours'' Šabac.Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu. 

Seminar je zaštićen u Saveznom zavodu za intelektualnu svojinu pod rednim brojem 4122. 

 

 

 



RENESANSNA ITALIJA 

Venecija-Verona-Vićenca  

Program putovanja  

1. DAN   Utorak Polazak u večernjim satima (tačno vreme i mesto polaska - naknadno). 

Noćna vožnja preko Hrvatske i Slovenije sa usputnim pauzama za odmor. 

2. DAN   Sreda Prepodnevni dolazak u luku Punta Sabioni. Vožnja brodom do Venecije.  Obilazak 

grada-muzeja 

pod  otvorenim nebom: trg i crkva Svetog Marka, Duždeva palata, most uzdisaja, Kampanila, crkva  

Santa Maria, kanal Grande, most Rialto…Grad  jedinstvene arhitekture i istorije pleni na svakom  

koraku svojom  otmenom lepotom i umetničkim bogatstvima… 

U poslepodnevnim satima povratak brodom do luke Punta Sabioni. 

Odlazak do hotela. Smeštaj u hotel sa 3* (okolina Venecije-Mestre). Noćenje. 

3. DAN  Četvrtak Doručak. Radionica iz programa Korak ka kulturi. Odlazak za Veronu. Obilazak 

grada Romea i 

Julije : trgovi Bra i Erbe, Arena, Danteov trg, Santa Maria Antika, Skaliđeri, Romeova i Julijina 

kuća… 

Slobodno vreme za individualni program…U popodnevnim satima odlazak za Vićencu. Radionica iz 

progra- 

ma Korak ka kulturi. Obilazak grada za čiju lepotu je najzaslužniji Andrea Paladio, najcenjeniji 

arhitekta  

Mletačke Republike. Povratak u hotel u večernjim satima. Noćenje.                    

4. DAN  Petak Doručak. Polazak oko 10,00. Odlazak za Trst. Slobodno vreme. U poslepodnevnim 

satima, polazak 

za Srbiju. Vožnja preko Slovenije i Hrvatske sa usputnim pauzama za odmor… 

5. DAN  Subota Dolazak u jutarnjim satima. 

  

Cena aranžmana: 179 € /dinarska protivvrednost/  

  

ARANŽMAN OBUHVATA : usluge na bazi 2 noćenja sa doručkom u hotelu sa 3*, prevoz 

kvalitetnim turističkim autobusom (klima, cd...), obilaske prema programu Korak ka kulturi, 

obrazovno-radni materijal, sertufikat, intelektualne usluge stručnog tima Udruženja Mladi i 



igra, usluge lokalnog vodiča i vodiča/pratioca grupe za vreme putovanja, organizacija 

aranžmana.  

ARANŽMAN NE OBUHVATA : Transfer  brodom do Venecije (15 €), ulaznice, međunarodno 

zdravstveno osiguranje. 

NAČIN PLAĆANJA : u 9 mesečnih rata (april-decembar 2012) - čekovi građana ili 

administrativna zabrana. Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu 

poslovne banke CREDY BANKA za efektivu, na dan uplate. 

NAPOMENA:  Molimo sve putnike da blagovremeno pribave nove crvene pasoše, jer za stare plave 

pasoše važi 

vizni režim. 

Program je rađen na bazi minimum 45 putnika. Agencija zadržava pravo otkaza putovanja u slučaju 

nedovoljnog broja prijavljenih. U slučaju poremećaja na monetarnom tržištu kao i tržištu roba i 

usluga, organizator zadržava pravo korekcije datih cena. Uz ovaj Program važe Opšti uslovi putovanja 

Agencije ''Intertours'' Šabac.Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih 

sadržaja u programu. 

Seminar je zaštićen u Saveznom zavodu za intelektualnu svojinu pod rednim brojem 4122. 

  



Da Vinčijeva Italija 

Milano-Vićenca 

Program putovanja 

1. DAN 09.11.2012.-Petak Polazak u večernjim satima (tačno vreme i mesto polaska - naknadno). 

Noćna vožnja sa usputnim pauzama za odmor. 

2. DAN 10.11.2012.-Subota Dolazak u Milano u prepodnevnim satima. Obilazak grada:Duomo, 

šetnja do čuvene Milanske Skale, trg Trgovaca, pokriveni pasaži, dvorac Sforca, galerija Vitoria 

Emanuela II...Smeštaj u hotel "Idea Milano Lorenteggio" 4*. Radionica iz programa Korak ka 

kulturi. Noćenje. 

3. DAN 11.11.2012.-Nedelja Doručak. Radionica iz programa Korak ka kulturi. Fakultativno - 

izlet za Đenovu. Obilazak grada čije je staro jezgro uvršćeno na listu svetske kulturne baštine, jer su 

tu sačuvane brojne palate iz XVI veka, katedrala svetog Lorenca, stara luka,srednjovekovna vrata 

Đenove, La Lanterna (najstariji svetionik na svetu koji još uvek radi), kuća Kristifora Kolumba... 

Slobodno vreme. Povratak u Milano. Odlazak u hotel. Noćenje.  

4. DAN 12.11.2012.-Ponedeljak Doručak. Nakon doručka, napuštanje hotela i polazak za Srbiju, uz 

obilazak Vićence. Radionica iz programa Korak ka kulturi. Obilazak grada za čiju lepotu je 

najzaslužniji Andrea Paladio, najcenjeniji arhitekta Mletačke Republike.  

Vožnja uz potrebne pauze za odmor. Dolazak u noćnim satima. 

NAPOMENA: Jedno predavanje će biti organizovano pre putovanja - vreme i mesto naknadno u 

dogovoru sa prijavljenim školama. 

  

CENA ARANŽMANA : 185 € /dinarska protivvrednost/ 

ARANŽMAN OBUHVATA : usluge na bazi 2 noćenja sa doručkom u hotelu sa 4*, prevoz 

kvalitetnim turističkim autobusom (klima, dvd...), obilaske prema programu Korak ka kulturi, 

obrazovno-radni materijal, sertifikat, intelektualne usluge stručnog tima Udruženja Mladi i 

igra, usluge vodiča/pratioca grupe za vreme putovanja, organizacija aranžmana. 

  

ARANŽMAN NE OBUHVATA: obaveznu gradsku taksu za Milano koja se plaća na recepciji 

hotela - iznosi 4 € po osobi i po danu za hotel sa 4*, fakultativne posete (Đenova i Outlet 

"Serravalle"-35 €) ulaznice i međunarodno zdravstveno osiguranje (oko 4 €). 

  

Minimum za fakultativne posete - 30 osoba. 

NAČIN PLAĆANJA : /Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu 

poslovne banke 

CREDY BANKA za efektivu, na dan uplate/: 



- uplata u 6 jednakih mesečnih rata (septembar 2012-februar 2013) administrativna zabrana ili 

čekovi građana 

ili 

- 30% od cene aranžmana se uplaćuje prilikom rezervacije, ostatak od 70% do polaska na 

putovanje. 

NAPOMENA: Molimo sve putnike da blagovremeno pribave nove crvene pasoše, jer za stare plave 

pasoše važi vizni režim. 

Program je rađen na bazi minimum 45 putnika. Agencija zadržava pravo otkaza putovanja u slučaju 

nedovoljnog broja prijavljenih. 

Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne korekcije cena i 

uslova putovanja uz saglasnost putnika.  

Uz  ovaj Program važe Opšti uslovi putovanja Agencije ''Intertours'' Šabac. 

Pozdrav radosni do susreta i neke prijatne šetnje ulicama Milana! 

Milanka Stankić, autor 

  



R I M 

Nadrealizam u delima Milene Pavlovic Barili 

Korak ka kulturi – od Požarevca do Rima 

1.dan        Sastanak u Beogradu u dogovoreno vreme  na parkingu hotela Continental.Odlazak za Požarevac, 

rodno mesto slavne slikarke Milene Pavlović Barili, radionica  iz programa Korak ka kulturi... Po završetku 

radionice,  polazak za Italiju- noćna voznja preko Hrvatske i Slovenije... 

  

2.dan        Vožnja pored Bolonje i Firence...Dolazak u Rim u podnevnim satima, 

smeštaj u hotel. Popodnevna šetnja do fontane di Trevi, Španskog trga, 

vile Borgeze...Slobodno vreme...Noćenje. 

  

3.dan         Doručak. Radionica iz programa Korak ka kulturi...Poludnevni obilazak 

grada :Trastevere, Aventino, Karakaline  terme,crkva Sv.Petra u lancima, 

Koloseum,forum Romanum, fori Imperijali, Trajanov stub, Kapitol, trg 

Venecije, trg Navona, Panteon... 

Odlazak na groblje Campo Cestio u Rimu, obilazak groba Milene Pavlovic 

Barili... Slobodno vreme u zoni oko Vatikana...Noćenje. 

  

4.dan        Doručak.Poludnevni fakultativni obilazak Muzeja Vatikana sa Sikstinskom 

kapelom i crkve Svetog Petra... Obilazak crkve Svetog Klimenta gde je sahranjen jedan od najznačajnih ljudi u 

srpkoj istoriji –Čirilo, otac prvog slovenskog pisma – glagoljice i gde se nalaze mošti svetog Ignjatija 

Bogonosca.  Polazak iz Rima, vožnja pored Firence i Bolonje...Dolazak u okolinu Parme  u večernjim 

satima.Smeštaj u hotel, radionica iz programa Korak ka kulturi. 

Slobodno vreme, noćenje. 

  

5.dan        Dorucak.Odlazak za Parmu, šetnja do kuće porodice Barilli, romaničke katedrale (dela Koredja), 

Krstionica, crkva sv.Jovana, palata Pilota (akademija lepih 

umetnosti), stara bolnica...Polazak iz Parme u popodnevnim satima, vožnja 

preko Italije Slovenije i Hrvatske - noćna vožnja... 

  

6.dan        Dolazak u Beograd u ranim jutarnjim satima. 



  

CENA ARANZMANA PO OSOBI :   225 evra u dinarskoj protivvrednosti + 5.200,00 dinara 

  

Aranžman sadrži: 

-program radionice Korak ka kulturi - obrazovno 

-radni materijal, intelektualne usluge stručnog tima i sertifikat. 

  

- prevoz modernim turističkim autobusom na relaciji po 

programu (visokopodni ili dabldeker u zavisnosti od broja putnika), 

-      usluge u hotelu 3* u Rimu na bazi 2 noćenja sa pojačanim kuntinentalnim doručkom, 

- usluge u hotelu 3* u Parmi na bazi 1 nočenja sa doruckom, 

-usluge licenciranog vodiča za obilaske u Rimu kao i za vreme putovanja,troškove 

organizacije putovanja, 

  

U cenu nisu uračunati: 

troškovi ulaznica, fakultativnog obilaska Muzeja Vatikana i crkve Sv.Petra, polisa medjunarodnog zdravstvenog 

osiguranja, 

gradske takse za Rim 2E po noćenju (plaća se na licu 

mesta) i Parmu. 

NAPOMENA: Minimum 45 osoba za realizaciju programa. 

  

Rok prijave za putovanje: 15.11.2012.  ili do popune mesta. 

  

Program Korak ka kulturi zašticen u Zavodu za intelektualnu 

Svojinu,  broj 4122, program broj 856 donosi 24 boda strčcnog usavrsavanja u školskoj 2012/13. 

  

Svi ostali uslovi po opstim uslovima putovanja organizatora putovanja 

Djordjevic-Columbo travel agency DOO Jagodina. 

 

 


