
 

 

 

 

 

 

Datum izleta: SUBOTA, 3. PROSINCA 2022. 

Voditelj izleta: Domagoj Pejić (Slavonac i voditelj HKR-a) 

********************************************************************************************************* 

PROGRAM IZLETA: 

Polazak autobusa iz Samobora u 5:30 te u 6:00 sati iz Zagreba (južno parkiralište Gradskog poglavarstva). Ugodno putovanje 

autocestom u smjeru Slavonije. Dolazak u ĐAKOVO. Šetnja gradom uz posjet katedrali sv. Petra koja je sačuvala izvorni izgled, iako 

je tijekom povijesti pretrpjela mnoga razaranja. Katedrala je svojevrsni „svjetionik“ grada Đakova i cijele Slavonije te najljepša 

katedrala od Venecije do Istanbula (kako ju je nazvao Sv. Ivan XXIII.) Katedrala je to koju je 7. lipnja 2003. posjetio i Sv. Ivan Pavao 

II.  

Šetnja Strossmayerovim trgom i parkom (mjestu održavanja tradicionalnih Đakovačkih vezova). Obilazak stare gradske jezgre koja 

je poznatija pod nazivom „Đakovački korzo“. Kraće slobodno vrijeme.  

Putovanje do OSIJEKA – „Grada na Dravi“. Organizirani posjet FRANJEVAČKOM SAMOSTANU te razgled Tvrđe. Uživanje u 

prelijepim primjercima baroknih crkvi i palača.  

Nakon starog grada, odlazak u centar do konkatedrale Sv. Petra i Pavla, druge po visini crkve u Hrvatskoj do koje stižemo jednom 

od najljepših secesijskih ulica u regiji. Slobodno vrijeme za posjet Muzeju Slavonije, šetnju gradom, vožnju kompom, uživanje  u 

sajmu…  

Nakon slobodnog vremena polazak prema Zagrebu. Dolazak na mjesto polaska očekuje se u večernjim satima. 

 

CIJENA ARANŽMANA UKLJUČUJE: 

• Prijevoz turističkim autobusom prema programu  
• Posjet katedrali u đakovu  

• Posjet franjevačkom samostanu i tvrđi  

• Licenciranog voditelja putovanja  

• Jamčevno osiguranje te osiguranje od odgovornosti agencije 

 
Napomene: Cijena aranžmana ne uključuje – fakultativno: troškove osobne potrošnje te sve što nije upisano pod „Aranžman uključuje“. 
Kalkulacija je izrađena na bazi min. 45 putnika. 
Za ovaj program vrijede Opći uvjeti poslovanja turističke agencije Bergman putovanja. Prihvaćanjem ponude putnik prihvaća i Opće uvjete agencije. 
U slučaju potrebe, agencija tijekom putovanja ima pravo izmjene itinerara, ali se obvezuje program izvršiti u cijelosti. 
 

 
Putovanje u organizaciji turističke agencije Bergman putovanja d.o.o., Rude 118/1, 10430 Samobor, OIB 85650456631. 

CIJENA ARANŽMANA IZNOSI 295 KN 

 


