Vrh Bilogore - Kamenitovac –
Bjelovar – Spomen područje Barutana –
Kulturni centar Mato Lovrak
Datum izleta: 13. lipnja 2021. - nedjelja
Program izleta:
Polazak autobusa u 8:00 sati s južnog parkirališta Gradskog poglavarstva u Zagrebu.
Ugodno putovanje do Velikog Grđevca i KUC Mate Lovraka. Šetnja parkom uz
podsjećanje na poznate knjige i filmove „Vlak u snijegu“ i „Družba Pere Kvržice“. U
navedenom parku planiran je obilazak vlaka i mlina iz filma. Slobodno vrijeme za
prijepodnevnu kavicu u obližnjem kafiću / restoranu.
Zaustavljanje na Barutani – spomen području za poginule i stradale u obrani grada
Bjelovara, dana 29.9.1991. Područje se još naziva i bjelovarskom Hiroshimom. Područje
se sastoji od središnjeg trga sa spomenikom poginulim hrvatskim braniteljima,
kapelicom, postav na otvorenom koji sadrži tenk T55 i BVP M80…
Odlazak prema gradu Bjelovaru. Šetnja gradskim korzom do katedrale sv. Terezije
Avilske (stolne barokne crkve Bjelovarsko – križevačke biskupije) – Trga Eugena
Kvaternika – Gradske vijećnice i Gradskog muzeja Bjelovar - Narodne knjižnice…
Odlazak do hrpta pitomog brežuljka Kamenitovca (242 m) na kojem se nalazi i
istoimeni planinarski dom. Mogućnost okrjepe a djeca se mogu poigrati na svježem
zraku u obližnjem parku. Šetnja (cca 20 minuta) poučnom stazom „Bilogora“ koja je
lijepo održavana i zanimljiva za sve dobne skupine. Upoznavanje s biljnim svijetom
koji se nalazi na Bilogori.
Nakon odmora i uživanja u prirodi, predviđen je polazak prema Zagrebu. Dolazak na
mjesto polaska u kasnim poslijepodnevnim satima.

CIJENA ARANŽMANA IZNOSI 150 KN
ARANŽMAN UKLJUČUJE:

PRIJEVOZ MODERNIM AUTOBUSOM PREMA NAVEDENOJ RELACIJI

POSJET SPOMEN PODRUČJU BARUTANA

ŠETNJU GRADOM BJELOVAROM

POSJET KUC MATE LOVRAKA

ŠETNJU POUČNOM STAZOM BILOGORA

TURISTIČKOG VODITELJA

JAMČEVNO OSIGURANJE TE OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI AGENCIJE

ORGANIZACIJU PUTOVANJA
NAPOMENA: Agencija zadržava pravo promjene redoslijeda programa. S obzirom na stalne izmjene epidemioloških mjera, zadržavamo
pravo otkaza aranžmana ukoliko će epidemiološka situacija to zahtijevati. Sukladno preporukama HZJZ, molimo da na izlet ponesete
maske te da ih nosite ma licu za vrijeme vožnje te u zatvorenim prostorima (muzeju i sl.). Na ulazu u autobus, potrebno je dezinficirati ruke (agencija će osigurati potrebne dezinficijense za
ruke). Min. broj putnika: 30. Ostali uvjeti prema Općim uvjetima agencije Bergman putovanja.
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