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      БЕОГРАД – СОЛУН – КРФ – БЕОГРАД 

аутобусом  

(30.04–04.05.2019) 
 

Солун (грч. Θεσσαλονίκη [Thessaloníki – Тесалоники]), други је по величини и 

значају град у Грчкој, после Атине. То је и главни град истоименог округа Солун. 

Солун је једна од најзначајнијих лука Балкана. У управним границама града Солуна живи 

око 370 хиљада становника, али у „Великом Солуну” (шире градско подручје), који се 

састоји од 16 градских и приградских општина, живи 1.104.766 житеља или сваки други 

становник области средишња Македонија. 

Крф (грч. Κέρκυρα [Kérkyra] — Керкира, антгрч. Κόρκυρα [Kórkyra] – Коркира), друго по 

величини од седам већих Јонских острва, а уједно и једно од најлепших грчких 

острва,. Крф, лежи у Јонском мору, које је део Средоземног мора, а северно се спаја 

са Јадранским. Према грчкој митологији, острво је добило име по кћерки речног 

бога Асопа, нимфи Керкири, коју је отео Посејдон. У Хомеровој Одисеји читамо да 

је Одисеј овде нашао сколониште на крају својих лутања, где су га угостили краљ Алкинос 

и његова кћерка Нафсика. 

Друга и вероватно тачнија претпоставка о пореклу имена везана је за превод назива на 

грчки, где он значи „гребен пун врхова”. 

 

Програм путовања: 

 

30.04.2019 – Београд – Солун 

Полазак са паркинга испред Храма Светог Саве (Скерлићева) у 5 сати изјутра. 

Долазак у Солун око 17h. Смештање у хотел (хотел 3*, шири центар Солуна). Слободно 

време у Солуну. 

 

01.05.2019 – Солун – Крф 

Доручак. Локално разгледање Солуна. Обилазак Цркве Светог Димитрија, Цркве Светог 

Николе Орфанског (задужбина краља Милутина), Зејтинлика и осталих знаменитости 

града Солуна. Полазак за Крф до 14h. Смештај у хотел (хотел 3*, центар Гувије) до 21h. 

Шетња до марине ГУВИЈА. 

 

02.05.2019 – Крф 

Доручак. Боравак у Керкири (главни град Крфа који се налази на 10 минута вожње од 

хотела у Гувији). Обилазак Српске куће. Обилазак острва Видо и Плаве гробнице. Локално 

разгледање Керкире. Обилазак спомен-обележаја Дринској дивизији (изван града). 

Слободно време.  

. 

03.05.2019 – Крф 

Доручак. Излет у Палеокастрицу. Обилазак манастира Пресвете Богородице 

Палеокастрице. Слободно време. На путу до Палеокастрице, у договору са групом, може се 

обићи фабрика кумквата (уз дегустацију локалних крфских производа). Посета Ахилеону. 

Слободно време у Керкири.   

 

04.05.2019 – Крф – Београд 

Доручак. Полазак за Београд. Повратак у Београд у касним вечерњим сатима (паркинг у 

Скерлићевој).  
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ЦЕНА АРАНЖМАНА   210 ЕВРА 
  

Аранжман обухвата:  

 4 ноћења са доручком (1 Солун, 3 Крф );  

 превоз аутобусом туристичке класе на наведеним релацијама;  

 стручно разгледање Солуна;  

 трајект од Солуна до Крфа; 

 стручно разгледање Крфа;  

 излет на Видо;  

 обилазак Палеокастрице и Ахилеона; 

 све улазнице на локалитетима;  

 услуге пратиоца групе;  

 организација путовања. 

 
Аранжман не обухвата:  

 Здравствено осигурање  

 
Начин плаћања: 

Плаћање је могуће извршити на два начина: 

1. Уплатом целокупног износа приликом пријављивања. 

2. На 6 месечних  рата       

 

Плаћање се врши у динарској противвредности по курсу евра Банке Интеза на дан 

уплате.  

 
 

Аранжман је рађен на бази минимум 40 платежних  путника. 

За овај програм важе општи услови агенције Дуга травел Београд. Лиценца ОТП 045/2016. 

У случају недовољног броја путника агенција задржава право да откаже путовање 5 дана пре 

поласка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


