
 

EVRORANDO 2022 – ROMUNIJA 
 

1. dan, ponedeljek, 12. septembra 2022: SLOVENIJA – NOVI SAD – TEMIŠVAR 

Odhod v zgodnjih jutranjih urah z dogovorjenega mesta. Nočna 

vožnja mimo Zagreba in Rume do Novega Sada, kjer bomo imeli 

malo daljši postanek. Po prestopu srbsko - romunske meje se bomo 

zapeljali do mesta Temišvar, največjega in najbolj obiskanega mesta 

v Banatu. Ogled centra mesta (Trg zmage, opera, nacionalni teater, 

škofijska cerkev, katedrala …). Namestitev v hotelu, večerja, nočitev.  

 

2. dan, torek, 13. septembra 2022: TEMIŠVAR – SIBIU 

Zajtrk. Pot bomo nadaljevali do mesta Sibiu na jugu Transilvanije, ki 

je bilo leta 2007 po vstopu  Romunije v EU  proglašeno za  kulturno 
prestolnico Evrope. V okviru programa EVRORANDOM nam bodo 

razkazali glavne znamenitosti starega mestnega jedra: Veliki trg, 

palača Brukental, rimskokatoliška, jezuitska cerkev, Mali 

trg…Popoldne se bomo namestili v hotelu, večerja, nočitev. 

 

3. dan, sreda, 14. septembra 2022: SIBIU - EVRORANDOM  
Zajtrk, po zajtrku se bomo podali na pohod, katerega bo do 
organizirali predstavniki EVRORANDOMA 2022. Po zaključku 

planinske ture se bomo udeležili druženja vseh udeležencev te 

manifestacije. Večerja, spanje.  

 

4. dan, četrtek, 15. septembra 2022: SIBIU – NOVI SAD  
Zajtrk, po zajtrku bo sledila vožnja nazaj proti Vojvodini do Novega 
Sada, kjer si bomo ogledali glavne znamenitosti mesta. Nastanitev v 

hotelu, večerja, spanje. 

 

5. dan, petek, 16. septembra 2022: NOVI SAD – SLOVENIJA 

Zajtrk, po zajtrku se bomo povzpeli na Petrovaradinsko trdnjavo, od 

koder je prelep razgled na mesto. Sledi še obisk tržnice, nato pa se 
bomo zapeljali pod Fruško Goro k vinarju, degustirali njihova vina ter 

si privoščili dobro kosilo. Popoldne vožnja proti Sloveniji, kamor 

bomo prispeli v večernih urah. 

 
Cena: 355 EUR/os (min. 45 oseb), 395 EUR/os (min. 35 oseb). 
 
Cena vključuje: 

- vožnjo s turističnim avtobusom, cestnine, parkirnine,  

- 4 x spanje, zajtrk (hotel z dvo in troposteljnimi sobami s TWC), 
- vse oglede in vstopnine, ki so v programu navedeni, 

- zadnji dan kosilo, degustacija vina (Fruška Gora), 

- turistično pristojbino, 
- stroške organizacije, priprave in vodenja izleta, lokalnega vodiča. 

Doplačilo: 

- enoposteljna soba, 
- 2. in 3. dan program v okviru EVRORANDOM-a,  https://eurorando.eu/, 

- zdravstveno zavarovanje za tujino z medicinsko asistenco. 

Opombe: program je možno prilagoditi po želji skupine. V primeru manjšega števila oseb se cena skladno zviša. 

Prijave zbiramo do 30. junija 2022 oziroma do zasedbe mest v avtobusu. Plačilo ob prijavi 100 €.  
Podatki za plačilo: 

TURIZEM, PREVOZI, ŠOLA VOŽNJE PRAH SEVNICA d.o.o., Naselje heroja Maroka 29, 8290 Sevnica 

TRR: SI56 0237 9026 3523 998 (NLB), SKLIC: 00 220000, NAMEN: izlet. 
Prijave: Jože Prah, št. mob. 041 657 560,  e-pošta: joze.prah@amis.net, Toni Turizem,  št. mob. 031 643 338, 

e-pošta: turizem.prah@siol.net. 

 
OPREMA: za sredogorje oziroma visokogorje. 
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