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1. Kaj morate vedeti o Srbiji
Srbski dinar
Valuta Srbije je dinar (RSD) in je ena izmed tistih, ki imajo razmeroma visok tečaj. V
času pisanja je bilo za evro 118 dinarjev, zato
pričakujte, da boste z bankomatov vzeli na
tisoče in tisoče bankovcev. Bankomati so
povsod po mestu, tako da je zelo malo koristi,
da namesto njih uporabljamo menjalnice.
Denarja

za

zamenjavo

ni

izobilju,

zato

pričakujte, da ne bodo preveč navdušeni, če
poskusite plačati za eno pivo z bankovno noto
od 5.000 RSD.
Cirilična abeceda (azbuka)
Srbija je narod dveh abeced, zato ne bodite presenečeni, če boste opazili cestne znake
in menije v latinici in cirilici (Cyrillic script). Črke obeh abeced niso tako težke kakor se
na prvi pogled zdijo, a fonetičnost srbskega jezika povzrokuje da je branje istega
izjemno enostavno. Če si želite razvozlati besede, med letom pa le malo preberite
različne vsebine, kot so пиво (pivo ali beer) in ресторан (restoran ali restaurant). Kot
pri večini evropskih narodov, se v večjih mestih pogosto govori angleščina, nekaj manj
pa tudi v vaseh.
Srbščina
Srbščina je slovanski jezik, zato lahko vsakdo, ki med drugimi pozna rusko, poljsko,
češko, opazi nekaj podobnosti na beograjskih, niških, kragujevskih in drugih ulicah.
Jejte in pijte lokalno hrano
Burna devedesta leta so bila precej težka za srbsko gospodarstvo, država pa je bila
preplavljena z uvozom iz preostale Evrope. Srbska podjetja so se začela odzivati, saj
so na področju hrane in pijače (drink) dosegli impresivne rezultate. Država ima
impresivno število neodvisnih pivovarn in kavarn, da ne omenjam zavedanosti k
nacionalni kuhinji, ki si jo to potovanje res zasluži. Lokalna dobra so precej cenejša od
uvoženega, zato ne samo, da pomagate lokalnemu gospodarstvu, ampak si sami
naredite uslugo glede porabe vašega denarja.

Narava je prekrasna
Beograd je eno izmed najbolj znanih mest na tem balkanskem kontinentu in Novi Sad
se hitro izpostavlja kot naslednja destinacija vredna ogleda. To je vse že splošno
znano, ampak neverjetna narava v Srbiji (incredible nature in Serbia ) je malo manj
omenjana. Državi je dom spektakularnim dolinam, rekam, goram, soteskam in še več
od tega, vključno z nizom različnih skalnih tvorb.
Vojna se je končala, tako je pa že precej vremena
Težko je kritizirati ljudi, da nimajo podrobnejega poznavanja vsake države na planetu,
vendar je prepričanje, da v Srbiji še vedno traja vojna, malo preveč nevedno. NATO-va
kampanja bombardiranja se je končala leta 1999, pred čem se je nekaj let prej končala
jugoslovanska vojna. Tu in tam še vedno obstajajo dokazi o uničenju, vendar država že
dolgo ni bila "nevarno" mesto.

Kajenje je dovoljeno
Pogosto se lahko občuti, da kajenje ni dovoljeno samo v Srbiji, ampak da je morda celo
obvezno. Zdi se, da večina ljudi cigarete namerno puha, a bari in kavarne pa lahko še
posebej postanejo nevarni za tiste, ki so občutljivi na dim. V Beogradu se pojavlja vse
več kavarn, kjer kajenje ni dovoljeno, vendar so to še vedno redkost. Kadilci bodo v
raju, vendar bodite pripravljeni, da bodo vaša oblačila po nočni avanturi vnekolikor
smrdela.

Nekaj več o Srbiji:
http://www.serbia.com/10-things-know-traveling-serbia/

2. Kaj obiskati in kam iti ko v Beogradu
Turistična Organizacija Beograda (TOB)
ustanovljena

za

izvajanje

je javna služba Skupščine Beograda,

dejavnosti,

povezanih z razvojem, ohranjanjem in
varovanjem
celotnem

turističnih
območju

vrednot

Beograda.

na
TOB

obiskovalcem Beograda nudi turistične
informacije, organizira oglede z avtobusi
in čolni, sprehode s turističnimi vodiči.
http://www.tob.rs/
The Beat of Belgrade - popoln vodnik po Beogradu, ki vključuje vse potrebne
informacije, novice, ocene, izglede nočnega življenja, kaj je treba videti in kaj početi
med bivanjem.

https://belgrade-beat.com/
Serbian Adventures je rezervacijski portal za turistične oglede, križarjenja in izlete po
Srbiji. Spletna stran je ustvarjena z namenom, da na enem mestu predstavijo vse
oglede po Srbiji.
https://www.serbianadventures.com/en
Ogledi Srbije in Beograda z vodiči, iz osebnih avtomobilov so odličen način, kako
občutiti čar Beograda in njegovih ulic, glavnih znamenitosti, spomenikov in nočnega
življenja. Če želite Beograd odkriti z avtomobilom in se seznaniti z njegovo zgodovino,

kulturo in življenjskim slogom, se pridružite beogradskemu mestnemu ogledu. Izbirate
lahko med več edinstvenimi potmi, organiziranimi v treh glavnih turističnih skupinah:
jutranje, popoldanske in nočne ture.
https://www.serbiacartour.com/

3. Kje prespati ko v Beogradu
V bližini naše klinike je nekaj hotelov, ki vam jih lahko priporočimo in kjer lahko naši
pacienti dobijo posebno ceno!
Prime Hotel 4**** nahaja se v središču mesta (okrožje Vracar) ima 39 zelo prostorne in
udobne sobe-5 standardnih, 23 1-sobno Apartmaji in 11 2-spalnica apartmajev. Vsi
apartmaji imajo balkon in manjšo kuhinjo.

http://hotelprime.rs/home.php

Garni hotel Nota zgrajena na mestu nekdanje tovarne glasbil, je v družinski lasti in
predstavlja mestno mešanico modernega oblikovanja in tradicionalne gostoljubnosti.
Nahaja se v mirnem delu Vračarja, enega najlepših delov Beograda, idealno se nahaja
kot začetna točka za ogled znamenitosti, pa tudi za dopust, glede na bližino zelenih
oaz in mestnih letovišč.

https://garnihotelnota.com/
Garni hotel Vozarev se nahaja na mirnem in lepem območju v bližini centra mesta.
Nahaja se na meji občin Zvezdara in Vračar, v središču številnih prireditev in je idealna
izbira za poslovneže, športnike in vse turiste, ki obiščejo Beograd.

http://hotelvozarev.rs/en
Garni hotel Dum je moderna nastanitev v Beogradu. Njihov končni cilj je, da se
počutite udobno in prijetno bivate v prvovrstni nastanitvi z vrhunsko storitvijo. Hotel se
nahaja v središču mesta v bližini nakupovalne ulice "Bulevar kralja Aleksandra", ki se
usmeri neposredno v samo mestno središče Beograda.

http://hotel-belgrade.com/indexe.php

Xenon Hotel je hotel s 4-mi zvezdicami v Beogradu. Vas navduši s svojim intimnim
vzdušjem in klasičnim šarmom. To je mesto, kjer se bo strokovno in prijazno osebje z
veseljem udeležilo vseh vaših potreb; in kjer je pozornost do podrobnosti zelo
pomembna.

http://www.hotelxenon.com/

4. Kje jesti ko v Beogradu
Najprej bi vam radi priporočili nekaj restavracij v bližini naše klinike:
Restaurant & Pizzeria Cuoco
https://www.tripadvisor.com/Restaurant_Review-g294472-d7285134-ReviewsRestoran_Picerija_Cuoco-Belgrade.html

Ćevap
V primeru, da želite poskusiti kakšno od naših znanih tradicionalnih jedi, je Čevap ta pravo
mesto za vas (se nahaja prav poleg Cuoca).

Druge restavracije v Beogradu najdete tukaj:
https://www.tripadvisor.com/Restaurants-g294472-Belgrade.html
ali pa kakšne beograjske poceni zalogajčke:
https://www.tripadvisor.com/Restaurants-g294472-zfp16-Belgrade.html .

