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Beograd
Beograd - den hvite byen - er en av Europas eldste byer med røtter tilbake til
7000 f.Kr., og var en gang hovedstaden i det tidligere Jugoslavia. Med sin
sentrale posisjon i Europa og som et knytepunkt til Midtøsten, har Beograd
vært en strategisk by å ha kontroll over. Dette preger unektelig byen, og med
mange falleferdige bygninger og sovjetiske blokker kan man nærmest føle
historien som sies er "rikere enn man kan håndtere".

Som fuglen Fønix har Beograd reist seg fra asken gang på gang
samtidig som den har beholdt sin sjel, og nå blomstrer byen som aldri
før. Lonely Planet har kåret byen til Europas partyhovedstad, etablering av
store internasjonale selskaper EU prosjekter driver frem innovasjon og
teknologi og det investeres hundrevis av milliarder kroner i byutvikling fra
utenlandske selskaper.

Til tross for alt dette, handler Beograd og Serbia om folket! Alle som
besøker Serbia vil føle seg velkommen og bli behandlet som en nær og kjær
familie. Så pass på; vennlige mennesker lusker bak hvert hjørne med hensikt
å vinne ditt hjerte med sin ekte gjestfrihet. 
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Flytider
Forslaget tar utgangspunkt i direktefly med
Norwegian. Alle tider er lokale. Vi gjør
oppmerksom på at flyselskapet kan endre
flytider på kort varsel.

Utreise onsdag 10.10.2018 
Avreise Oslo kl. 13:50 direkte 
Ankomst Beograd kl. 16:35 

Hjemreise lørdag 13.10.2018 
Avreise Beograd kl. 21:00 direkte 
Ankomst Oslo kl. 23:45

Overnatting
Mama Shelter Hotel 
Mama Shelter Beograd er et unikt
boutiquehotell med 125 moderne og lekne
designrom med gratis Wi-Fi og filmkanaler.
Lokasjonen er ypperlig med kun en kort
spasertur fra torget "Republike".

Mama Shelter tilbyr en god restaurant, en artig
bar, en pizzeria og en takterrasse med
panoramautsikt over byen.

Programforslag
Onsdag
13:45 - 14:00 Avreise Oslo lufthavn

16:30 - 16:45 Ankomst Beograd

I ankomsthallen blir vi møtt av en representant
fra Firmatur.no. Denne personen viser oss
bussen og tar oss med Belgrade Waterfront.

18:00 - 18:15 Ankomst hotell og innsjekk

Ved ankomst hotell sjekker vi inn og finner
rommene våre.

20:00 - 23:00 Middag på Manufacture
Restaurant

Manufacture har fått navnet sitt av sin
historiske betydning, nemlig det å produsere
sitt materiale på egenhånd. Restauranten er
blitt ikonisk i Beograd siden den står i sterk
kontrast til den raske utviklingen byen
opplever.

Her serveres nydelige retter fra grillen med
spesialiteter som "meat on the spit", "desserts
from the grandma's kitchen", "secrets of the
Bulgarian cuisine" med mer.

Torsdag
08:00 - 10:00 Frokost

Vi nyter en god frokost og gjør oss klar for en
flott dag!

10:00 - 13:00 Faglig utflukt til BioSens
(digital gårdsdrift)

Den digitale gården "BioSens" representerer i
høyeste grad teknologisk innovasjon i
landbruket, og er et foregangseksempel på hva
man kan kalle den tredje grønne revolusjonen.
BioSens er et prosjekt støttet av EU midler, og
gården gir bonden sanntid informasjon om
avling og status på utstyr og roboter.

BioSens integrerer ledelsesbaserte systemer,
automatisering av landbruket med roboter,
trådløse sensorer, satelitt-teknologi, droner,
ulike gjødselssystemer og overvåkning.

I dag benytter ca 10% av gårdene i Europa en
eller annen form for teknologi innenfor digital

gårdsdrift. At dette vil endres, er det liten tvil
om.

13:00 - 14:30 Besøk på en tradisjonell
serbisk gård med lokal lunsj

Med en imponerende hage og stall er denne
serbiske gården like utenfor byen Novi Stad et
utmerket sted for alle som ønsker å oppleve
ekte serbisk kjøkken og gjestfrihet. Her tilbys et
stort utvalg av både nasjonale og
internasjonale viner.

Inkludert er 3 retter. Drikke kommer i tillegg.

15:30 - 17:00 Besøk på Nikola Tesla
Museum

Nikola Tesla anses globalt som en av de
største oppfinnerne av moderne tider. Berømt
for sine revolusjonerende prestasjoner, fant

han et system for ubegrenset overføring av
trådløs energi som var ment å bli gjort
tilgjengelig for alle, gratis. Thomas Edison likte
ikke dette, så han klarte å stoppe denne
innovasjonen fra å bli publisert.

Hvorfor klarte ikke samfunnet å støtte en mann
som hadde så mye å bidra med i verden? Hva
skjedde med oppfinnerens planer om et
spektakulært verdensomspennende trådløst
system, og hva var hans serbiske
oppdragelse? Dette kan du finne ut gjennom et
interaktivt foredrag om Nikola Teslas liv og arv,
hvor du også kan prøve et helt nytt VR-headset
og la forskeren selv lede deg gjennom de mest
spennende sekvensene i livet hans.

20:00 - 23:00 Middag på Riverbank
Restaurant
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Riverbank Restaurant er en oase for alle som
verdsetter den gode, gamle Beograd kulturen
og god mat. Dette stedet er også et
landemerke, kjent for sin sjarm og atmosfære.
Stikkord er autentisk interiør og levende
underholdning. Riverbank gir deg noe av det
beste av man kan oppleve langs Danube.

Fredag
08:00 - 10:00 Frokost

Vi nyter en god frokost og gjør oss klar for en
flott dag!

10:00 - 14:00 Faglig utflukt til Continental
(AI og automasjon)

I mars 2018 åpnet det tyske selskapet
Continental AG Worldwide sitt nye og
banebrytende forsknings- og utviklingssenter i
byen Novi Sad, mindre enn en times kjøretur
fra Beograd. Her jobber de sammen med 5
andre bedrifter som er banebrytende på
kunstig intelligens og automasjon. Målet er å
utvikle teknologi som gir trygg automatisert
kjøring.

Her jobbes det blant annet med
informasjonsadministrasjon i kjøretøyer,
smarte bremsesystemer, kjøretøyelektronikk,
dekk, tekniske elastomerer, drivaggregat og
infotainment-løsninger.

15:00 - 17:30 Faglig utflukt til Belgrade
Waterfront

Mer enn 50 milliarder kroner investeres i
Belgrade Waterfront (BW) - et nytt distrikt ved
Donau som blir ytviklet av et Abu Dhabi basert
entreprenørfirma, Eagle Hills.

BW erstatter et tidligere industriområde med
moderne kontorer, luksusleiligheter og et
140.000 kvm stort kjøpesenter. Resultatet vil bli

et topp moderne bygg med imponerende
arkitektur i typisk Dubai stil.

Vi besøker byggeplassen for å få innsikt i
hvordan de tenker, hvordan de benytter
teknologi i deres arbeid og hvilke utfordringer
de står ovenfor sammen med en Ingeniør og
en representant fra det offentlige.

20:00 - 23:00 Serbian fusion restaurant

Serbian fusion blander tradisjonell og moderne
kokkekunst og design. Resultatet er en
uforglemmelig erfaring som vekker alle sanser
med nydelig mat, utrolig gode drinker og en
atmosfære som blander komfort og eleganse.

Inkludert er et imponerende måltid du garantert
blir mett av. Drikke kommer i tillegg.

Lørdag
08:00 - 10:00 Frokost

Vi nyter en god frokost og gjør oss klar for en
flott dag!

10:00 - 13:00 Konferanse på hotellet

Vi har halvdagskonferanse på hotellet.
Inkludert er leie av konferanserom med
standard AV utstyr.

Resten av dagen til fri disposisjon.

18:15 - 18:30 Avreise til flyplassen

Vi møter opp i hotellets lobby for felles avreise
til flyplassen.

21:00 - 21:15 Avreise Beograd

23:45 - 00:00 Ankomst Oslo lufthavn

Pris
Forslaget tar utgangspunkt i en gruppe på 40
personer og er inklusive skatter og avgifter.

Vennligst merk at forslaget tar utgangspunkt i
dagens valutakurs samt skatter og avgifter.
Kronekursen er ustabil for øyeblikket, og det
tas derfor forbehold om feil samt at kurs,
skatter og avgifter forblir uendret per
tilbudsdato. Skulle kursen endres innen deres
avreise så kan pakkeprisen måtte endres
tilsvarende.

Hotell og fly er reservert, mens øvrig program
kun kan bekreftetes etter en evtentuell
bestilling.

Mama Shelter Hotel 4* 
Kr 11.290. p.p. i enkeltrom.

Pakkeprisen inkluderer alt som er nevnt i
programmet samt buss tur/retur Gardermoen
fra Gudbrandsdalen.

Det gleder oss å være deres
samarbeidspartner, og ser frem til en flott tur til
Beograd.

Med vennlig hilsen

Stig Selås 
Firmatur.no AS
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