
 

 

 

 

Excursie la Belgrad elevi:   
2016 

Vom petrece 1 zi plina in care efectiv vom vizita,vom admira ,totul la cel mai mic pret din tara.  

 
 

 
ORA 7.00 

 
 

 
1 zi  

 
 
 

80 lei 
 
               

 
 

 
carte de identitate 
valabila sau pasaport 
 
 
►Transport cu autocar 
climatizat la obiectivele 
menționate  în  program. 
►Transport  la magazin 
►Asistenta turistica 
 
 
 
►Taxe intrare la 
obiectivele turistice pret 
estimativ 
 
 Croaziera pe Dunere si 

Sava  
 Muzeul Tesla 400 Dinari 

Gradina zoologica : 
Copii 300 dinari 

Muzeul aviatiei 300 
dinari 

1 euro aprox 115 Dinari 
O masa 500-1000 dinari 
►Masa  

 
 

 
 

 

Ziua  1,  (sambata) : 
Timisoara – Varsac-Belgrad-Timisoara 

 Preturile sunt acceptabile atat la obiective cat si 

in localuri. Primul popas va fi Muzeul Nikola 

Tesla. 

1. Muzeul Nikola Tesla din Belgrad 

Un ghid prezintă pe baza unui film timp de 

aproximativ 20 de minute viata si inventiile 

lui Tesla apoi testează o parte din machetele 

functionale iar acest lucru constitue deliciul 

acestui muzeu, este de-a dreptul 

impresionant să vezi cum se aprinde un neon 

pe care îl ti pur si simplu în mână în 

apropierea Bobinei Tesla.Iar surprizele nu se 

opresc aici. 

Optional Crozaiera pe Dunare si Sava 1  

2.Muzeul aviaitei Exponatele sunt 

prezentate in interiorul unei cladiri 

extravagante din punct de vedere arhitectural 

si in gradinile din jur. Acest loc este 

recunoscut mondial pentru colectia de nave 

aeriene din timpul celui de-al Doilea Razboi 

Mondial, care include un Messerchmitt Me-

109, Hurricane Mk IV, Spitfire Mk Vc, Yak-

3Thunderbolt P-47 si unicul supravietuitor 

Fiat G-50 din lume. Gazduieste ramasitele 

singurei nave aeriene nedetectabile din lume, 

F-117 Nighthawk, o ruina a unui F-16 

american si rachete de crucisator, precum si 

nava aeriana fara echipaj doborata in 1999. 

 
3.Fortareata Belgrad Urmatorul popas va fi la 

fortareata Belgrad. Acolo veti putea vizita 

Muzeul Armelor, Gradina zoologica ,manastirile 

din cadrul cetatii. 

. În prezent este unul dintre cele mai îndrăgite 

locuri ale Belgradului, atât de către turişti, cât şi 

de către locuitorii capitalei.    

4.Muzeul Militar Este o adevarata carte de 

istorie a Serbiei,. 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. 

colecţie de aproximativ 4000 de exponate.  

5.Gradina Zoologica Belgrad este printre cele 

mai vechi Gradini Zoologice din Europa.  

Astazi, functioneaza pe un spatiu de 7 ha, avand 

 aproximativ 2000 de animale .  

Traseu croaziera pe Dunare si Sava 

 
Experimente de fizica la Muzeul Tesla 

 
 
 

 Muzeul Aviatiei Belgrad 
 

 
Vedere din fortareata Belgrad 

 
Muzeul Militar partea exterioara 

 

Plecare  

Formalităti 

Perioada 

Pret 

Avans la înscriere 

Pretul include 

    Informatii: 

Pretul nu include 


