
Еколошко  друштво   Драгачево   –   Гуча и  Удружење пољопривредника Драгачева – Гуча у сарадњи 
са водећим организацијама из Словеније и овлаштеном туристичком агенцијом, организују путовање: 

СЕЛО И ПОЉОПРИВРЕДА У СЛОВЕНИЈИ 

БОХИЊ – ШКОФЈА ЛОКА – ГОРЕЊСКА РЕГИЈА СА ОКОЛИНАМА 
 

СЕЛО – ПОЉОПРИВРЕДА – ЕКОЛОГИЈА – КУЛТУРА – ТУРИЗАМ 

ОСНОВНЕ И ДОПУНСКЕ ДЕЛАТНОСТИ НА СЕЛУ И ПОЉОПРИВРЕДИ 

ПРОИЗВОДЊА, ПРЕРАДА, КВАЛИТЕТ, ПРОМОЦИЈА И ПРОДАЈА СЕОСКИХ ПРОИЗВОДА 

НАЈВЕЋИ ТРАДИЦИОНАЛНИ И КУЛИНАРСКИ БОХИЊСКИ ВИКЕНД: 

6. МЕЂУНАРОДНИ ПРАЗНИК СИРА И ВИНА  

62. КРАВЉИ БАЛ – НАЈСТАРИЈИ ПРАЗНИК  БОХИЊСКИХ СТОЧАРА  

од 13. – 17. септембра 2019. године 
 

 

 
 
Путовање је намењено пољопр   ивредницима, сточарима, млекарима, сеоским женама, домаћицама, 

власницима и члановима пољопривредних газдинстава и туристичких домаћинстава, 

произвођачима органске хране, члановима пољопривредних удружења и земљорадничких задруга, 

стручњацима у пољопривреди, пољопривредно – саветодавним службама, општинским и градским 

канцеларијама за локално – економски развој, туристичким организацијама, развојним агенцијама и 

свима остали  ма к оји су з  аинтересовани за овакво путовање. 



 

П Р О Г Р А М П У Т О В А Њ А 

 
1. дан – петак, 13. септембар 2019. – СРБИЈА – ХРВАТСКА. 

 Полазак у вечерњим – ноћним сатима из Чачка и Београда. Ноћна вожња са одмором према потреби. 
 

2. дан – субота, 14. септембар 2019. – СЛОВЕНИЈА – ГОРЕЊСКА РЕГИЈА – БОХИЊ. 
 Долазак у преподневним сатима и посета Манифестацији 6. ПРАЗНИК  СИРА И ВИНА. 

Сир и вино, шта бисте боље могли пожелети?  
Бохињ је већ дуги низ година познат по сточарству и по свом сиру а сир воли вино!                         
Ове године, организује се  Шести фестивал сира и вина. Високо у планинама, као и у локалним 
гостионицама, сир је оно што ће надалеко проносити добар глас. У Бохињу гостима нуде догађај, 
који је одлична прилика за гурмански викенд одмор.  
Госте очекује: разноврстан целодневни програм, дегустација и продаја сира,                              
млечних производа и вина, специјалитети припремљени са сиром, наступи разних певача, 
плесача, фолклорних група из Бохиња, радионице за децу... Живели и пријатно! 
 

 Одлазак на смештај у пољопривредно газдинство и туристичко домаћинство у                       
Горењској  регији Словеније. Вечера. Ноћење. 

 

3. дан – недеља 15. септембар 2019. – СЛОВЕНИЈА – ГОРЕЊСКА РЕГИЈА – БОХИЊ. Доручак. 
 Посета Манифестацији 62. КРАВЉИ БАЛ, који је најстарији културни догађај, који је до педесетих 

година превасходно био празник за мештане, који су заједно са сточарима и угоститељима 
прослављали крај туристичке сезоне и повратак са летње планинске испаше. Ове године, 
Крављи бал се организује по 62. пут.  У приредби учествују сточари и млекари који се са високих 
пашњака враћају са украшеним крдима стоке и на раменима носе ''басенгу'' – све што им је 
потребно за израду сира, као и остале ствари неопходне за живот на пашњаку.                                                      
У идиличном месту Уканц, организује се богат програм са добрим народним ансамблом, 
фолклором и трубачком музиком, представљање бохињских млекара и млекарица са домаћом 
бохињском храном и пићем. 

 На догађају, у оквиру представљања LesEnDemo2019.,  биће приказана савремена припрема и 
употреба дрвета за ложење ( тестере, витла, цепачи, котлови...). 

 

 Одлазак на смештај у пољопривредно газдинство и туристичко домаћинство у Горењској  регији 
Словеније. Вечера. Ноћење. 

 
4. дан – понедељак, 16. септембар 2019. – ГОРЕЊСКА РЕГИЈА  СА ОКОЛИНОМ. Доручак. 

 Посета пољопривредним газдинствима са производњом и прерадом хране. 
 Туристичке посете. 
 У вечерњим сатима полазак за Србију. Ноћна вожња преко Хрватске са одмором према потреби. 

 

5. дан – уторак, 17. септембар 2019. – СРБИЈА.  

 Долазак у Београд и Чачак у јутарњим – преподневним сатима по необавезној сатници.                                
Крај програма. 

 

У цену аранжмана урачунато је: превоз са таксама, два ноћења са доручком и вечером у сеоском 
пољопривредно - туристичком домаћинству у 1/2 , 1/3 и 1/4 собама, полиса међународног здравственог 
осигурања путника, трошкови стручних посета и улазница, трошкови организације путовања. 

У цену аранжмана није урачунато: доплата за једнокреветну собу на упит и лични трошкови. 

 

Пријаве на тел. 063/416-614    Е-адреса: dragacevskisabortrubaca@gmail.com 

ПУТОВАЊЕ ЈЕ  УЖИВАЊЕ И НАЈБОЉЕ ОБРАЗОВАЊЕ ! 

Цена аранжмана по особи је 210 евра у динарској противвредности по средњем курсу пословне 

банке на дан плаћања. Рок плаћања: до почетка коришћења путовања. 

Рок за пријаву: што пре а најкасније до 9. септембра 2019. г. или до попуне слободних места. 

Број места је органичен ! 

mailto:dragacevskisabortrubaca@gmail.com

