
28. juli 2016 

 
Kunsttur  

6. – 9. oktober 2016 

 

 

  

Vurderingen er nu, at situationen i Beograd 
er sikker og uden store strømme af flygt-
ninge og migranter. Vi inviterer derfor igen 
til Beograd. Serbiens hovedstad Beograd 
har gang på gang været helt i knæ på 
grund af krige, kup og kriser. Beograd er 
nu en by fuld af liv og initiativ.  

Prisen for turen er 2.220 kr. pr. person i 
delt dobbeltværelse. Eneværelsestillæg 
400 kr. Prisen dækker tre overnatnin-
ger, morgenmad, entreer, sightseeing 
ture og to fælles middage (drikkevarer 
ikke inkl.). Der rejses på egne billetter. 
Tilmelding senest den 15. september 
2016. 

 

 

Torsdag 
6. okto-
ber 

Ankomst med fly fx via MUC, ZRH eller VIE. Indkvartering på Hotel Majestic, Obilićev venac 28, Beograd, 
Serbien, telf. +381 11 32 85 777, mail office@majestic.rs. Om aftenen drinks i ”hjemmebaren”.  

Fredag 
7. okto-
ber 

Dagen starter med en rundvisning i Beograd, hvor vi bl. a. får set Beograds fort, Republic Square og St. Sava 
kirke, som er en af de største religiøse objekter i verden. 

Efter frokost begiver vi os på egen hånd til Ušće Tower, som er den højeste bygning i Beograd. Tårnet er tæt 
på floderne Sava og Danube. Om aftenen er der fælles middag. 

Lørdag 
8. okto-
ber 

Vi skal se den smukke landsby Kovačica, som ligger ca. 50 km fra Beograd. Under 2. verdenskrig startede 
en eksplosiv kreativitet, som resulterede i kunst der i dag kendes som naive art. Vi kommer til at besøge 
adskillige gallerier med kunst af bl a. Martin Jonaš og Zuzana Chalupova. Turen omfatter også et besøg hos 
en violinbygger. 

Eftermiddagen er til fri disposition. Et besøg i bohemekvarteret Skadarlija anbefales. Kvarteret er i gåafstand 
fra vores hotel. Om aftenen er der fælles middag. 

Søndag 
9. okto-
ber 

Til fri disposition og shopping. Hjemrejse enten via MUC, VIE, FRA eller ZRH – og der er rigtigt mange 
forbindelser til CPH. 

 
Venlig hilsen 

Erik Andersen, tlf. 35 25 16 14  Heddi Toft, tlf. 20 33 32 84 
Email: erik.andersen2@mail.dk  Email: Heddi.Toft@gmail.com  
 

 

 

Ved afbestilling efter tilmeldingsfristen opkræ-
ver vi eventuelle udgifter, der er forbundet med 
frameldingen (fx første nat på hotel) eller mi-
nimum et afbestillingsgebyr på 200 kr. 

Tilmelding til SAS Art Club’s tur til Beograd 6. – 9. oktober 2016. Sendes til Erik.Andersen2@mail.dk 
eller pr. post til Erik Andersen, Amager Strandvej 110B, 13. th., 2300 København S. 
Navn Personalenummer Afdeling 

Ægtefælle/sambo E-mail 

Telefon arbejde Telefon privat Værelsestype 

 � Dobbelt       � Enkelt 

Rygerværelse 

 � Nej  � Ja, hvis muligt 
Postadresse 

Underskrift 

Bindende tilmelding skal være fremme senest den 15. september 2016. 

Foreløbigt program: 
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