
 

Tema: Öl-, vin-, snaps- och whiskeyresan i Serbien 

Datum: 15-19.  maj  2019 
  

 

Vi bor på Hotell Prag 4* i centrala Belgrad  www.hotelprag.rs, max 10 min promenad 

från gågatan. 

 

15. maj onsdag – Ankomst till Belgrad, och ”snaps tur” 
Gruppen landar kl. 12.35 från Arlanda – buss och svensktalande lokalguide Jelena 

Stankovic väntar på flygtplatsen.  

 

-Vi åker till stadscentrum (20 min färd) till ”Rakia bar”  (ordet raki(j)a på serbiska 

betyder snaps) där vi får Rakia tur som innehåller: 1 timmes föredrag på engelska (Jelena 

kan resumera/översätta), 5 olika sorters snaps och serbisk ”meze” (meze är tapas-

liknande ”munsbitar” mat). Chauffören väntar i närheten (bagaget är låst i bussens 

bagagerum).  - Möjligt att köpa snaps och andra produkter /souvenier (kreditkort 

accepteras).  
 

Med buss mot hotellet för incheckning, ca. kl. 15.00 (15.30).  

Ledig eftermiddag.  

 

  
 

19.00 – Busstransfer från hotellet till middag på fiskerestaurangen Karpen i 

stadsdelen Zemun. Med buss åter till hotellet. - Om vädret är bra, då sitter vi utomhus, i 

närheten av Donau floden).                                                                                 

 - Meny: Vitaminsallad berikad med pinjefrön och grillad getost.  Huvudrätt (att välja på plats mellan 

fisk och kötträtt): Kött- Grillad kycklingsfilet, kycklingsmedaljonger i crem brandy sås; grillade 

grönsaker / Fisk: gös filet och friterad Donau-mal filet med potatis och mangold. Efterrätt: frukt 

tartialleta. Inkluderad 1 dryck per person: 1 glas vin = 0, 125 l / öl/ snaps/ fruktjuice.  

 

 

 

 

http://www.hotelprag.rs/


16. maj torsdag - Belgrad  med mikrobryggeri 
 

Från kl. 07.00  - Frukostbuffet på hotellet. 

 

09.00  (eller 09.30) - Bussavfärd från hotellet till stadstur i Belgrad – (inkl. 

busspanorama igenom staden, promenad på fästningen. Rundvisning på den jugoslaviske 

president Titos mausoleum det s.k. Blomsterhuset. Vi passerar Skt Sava tempel – 

världens största ortodox-kristna kyrka i volym. Om det blir tid så går vi in en stund.  

 

Vid 12-tiden – Mikrobryggeri  DOGMA (i Belgrad, inte så långt från Sava sjön och Ada 

Ciganlija halvön, samt Belgrads mässa; 10 min färd från stadscentrum) – ligger i lokaler 

som tillhörde Serbiens äldsta sockerfabrik från slutet av 1800-talet. – Dogma Bryggeri 

tillverkar craft öl, har existerat sedan 2016 men har redan väl etablerats på Balkan 

område (de har internationella samarbeten och exporterar en hel del, även om de är ett 

mikrobryggeri).  

Vistelse inkluderar: Vi går in i lokalen där de har ”Tap Room” dvs. bar/öl pub, med 

barpult som är 7 m lång, trevliga bord och bänkar och genom en glassmur ser vi själva 

produktionsavdelningen, dvs. bryggeriet. - Vi får föredrag och presentation av deras  

personal på engelska (Jelena resumerar om det behövs), går in i själva bryggeriområdet 

och får smakprovning av 4 olika sorters öl (0,15  l per glas, per person) samt lunch: (det 

finns burgers, korvar, grillade revbensspjäll (ribs), kycklingspinnar, vegetarisk sallad. 

 

- Om gruppen vill dricka mera, betalar de det själva för det. 

 

Dogma ölen 

   Dogma barpulten  

 

Med buss tillbaka till hotellet eller gågatan för de som vill.  

Resten av eftermiddagen och kvällen är fri. Middag på egen hand. 

 

 

 
 

 

 



17.maj fredag –  Vojvodina provinsen– norr om Belgrad (whiskey / vin) 
Från kl. 07.00   - Frukostbuffet på hotellet.  

 

09.00 Bussavfärd från hotellet mot Vojvodina provinsen (ca. 9 mill norr om Belgrad). 

 

Ca. 1,5 times färd mot enda Whiskeydestilleri i Serbien: “Two Doves”  (Två duvor) i 

Djurdjevo byn – det ingår presentation om mini-destilleriet och provning av Two Doves 

whiskey (obegränsat att dricka; det finns bara 1 slags whiskey) samt servering av lokal 

ost från en ekologisk tillverkare och lite salta pinnar/bröd. – Möjlighet att köpa whiskey 

(fortfarande bara kontant betalning; kanske införs kreditkort till maj månad).  

 

  Whiskey flaskor Two doves 

 

- Därefter åker vi genom Novi Sad, Serbiens andra största stad, med ca. 400.000 

inv, ca. 3 mil ifrån whiskey destilleiet. – Därefter  från Novi Sad ca. 1 times färd 

mot vingård och äppelodling Deurić. 

 

Ca. 14.00 framme – Vingård och äppelodling ”Deurić”.  

Besöket inkluderar: rundvisning i vinlokalerna/vinkällaren, vi ser vingården, vi ser 

utsiktsplatsen och smakar på 6 olika sorters vin som de tillverkar  -  ( Talas - vitt, 

Sauvignon Blanc, Gewurtz traminer, Urban Rose, Talas - rött, Pinot Noir) samt får lunch: 

kalvkött med potatis och grillade grönsaker, säsongsallad och bröd.  – Möjligt att köpa 

vin (kreditkort accepteras). 
 

Vinhuset Deurić 

 

Tillbaka i Belgrad vid 18- tiden. Middag på egen hand. 



 

 

18. maj lördag – Šumadija området  (ca. 9,5 mil ena vägen, söderut) 
Från 07.00  - Frukost buffet på hotellet  

 

09.00 – Bussavfärd  från hotellet mot Šumadija området (centrala Serbien) 

 

-Besök på Avala berget, 16 km från Belgrad – vi stannar för att njuta av utsikten från 

Balkans och forna Jugoslaviens högsta byggnation: Avala TV-tornet (204,5 m), 

utsiktsplatformen är i 123 m höjd. 

 

-Besök på ”Bojkovcanka” snapsmuseum med snapsprovning (ca. 1 mil ifrån TV-tornet). 

Familjen Kuburic som driver museet är en mycket berömd snapstillverkare med mycket 

belönat  sljivovic (plommonsnaps). 

Det ingår: vid ankomsten får vi fruktgele lagad på plommon (det heter ”slatko” på 

serbiska, och är ett traditionellt sätt för att önska gäster välkomna i ens hem), där man 

hör historia om denna tradition.  - Vi ser en kort film (6 min) om olika sevärdheter i 

Serbien och om vissa berömda serber och pratar om snapsens traditioner. Sedan serverar 

man familjens berömda ”Bojkovcanka” plommonsnaps (10 år gammal!); gästerna kan 

dricka snapsen obegränsat.  

Därefter går vi in i museet där vi bl.a. ser en 250 år gammal snapskokare; en annan 

kokare som är 150 år gammal, största snapsflaskor (inskrivna i Guinness Rekordbok), vi 

ser hur snaps ”beter sig” på fat/tunna efter fler år, och därefter ser vi en del finna tunnor.  

Vi får också lite lokal ”meze” (tapas-mat): korvar, prosciutto (lufttorkad skinka), 

ost/bacon på äpple, bröd skivor med ”kajmak” – serbisk variant på färskost och ajvar – 

paprika röra och ostpaj... Som förfriskning serveras hemlagad fläder juice /saft; och som 

dessert äpplepaj.  - Man kan handla (men bara kontant pengar; de har ännu inte infört 

kreditkortmaskin i deras affär vid museet och destilleriet). 

Snapsmuseum 

 

19.40  Promenad från hotellet mot gemensam festlig avskedsmiddag på 

Skadarlijagatan, även kallad ”Belgrads Monmartre” (20 min sakta promenad).  

Där finns massor av stämningsfulla restauranger och värtshus från 1800-talet där det 

fortfarande spelas levande serbisk musik och där gästerna ofta sjunger med i musiken.  



Vi intar middag på en av de äldsta restaurangerna. Levande musik ingår, med traditionell 

serbisk musik och delvis internationella melodier.   
Meny: Förrätt: fläsk prosciutto – lufttorkat, från Zlatibor berget, biff  prosciutto - lufttorkat, ost från 

Zlatibor berget; ”kajmak” – serbisk variant på färskost, ”prebranac” – bruna bönner bakade i ugnen, 

”proja” – majsbröd; Huvudrätt: grillat kött: ”cevapcici” – småkebab och fläskkött (utan ben) med lite 

potatis. Blandad sallad. Bröd. Efterrätt: Choklad kaka och espresso kaffe inkluderat till kakan. Också 

inkluderat 1 glas vin / öl/snaps/ juice per person.   

 

 

19.maj   söndag – fritid och flygplatsen    
 

Från kl. 07.00  Frukost på hotellet 
 

Utcheckning senast kl. 11.00 – Väskorna kan bevaras vid receptionen (bagagerum). 

Tid på egen hand för att till ex. kolla Nikola Tesla museum. Eller shopping på egen hand. 

14.15 avfärd från hotellet till flygplatsen.  

Kl. 15.00 framme på flyplatsen – Flyg mot Stockholm med Air Serbia kl. 17.00 

 

I priset 7900 kr/person i dubbelrum ingår:  

- 4 nätter i dubbelrum (twinrum) på hotell Prag 4*, med frukost. -Hotellet har en 

trevlig bar som är öppen till kl. 23.00. 

- All nämnd busservice. 

- Alla entrebiljetter. 

- Alla beskrivna besök med inkluderade rundvisningar och mat. 

- Alla beskrivna måltider med nämnd drycka. 

- Guideservice på svenska med statslicensierad lokal guide.  

- Agenturservice i Belgrad.  
 

Praktiska  råd:  

Temperaturen i maj kan variera  från 18-19 grader  med lite vind och regn till ibland 30 grader 

och mycket sol. Normalt är det mellan 20 och 25 grader.  

- Paraply och jacka/kofta, samt långbyxor rekommenderas för säkerhets skull.  

Lokal valuta heter serbisk dinar (det finns gott om bankomater och växlingskontor) och man 

kan använda kort på de flesta ställena i programmet förutom ett par ställen ute på landsbygden.  

Valuta kurs (februari 2019): 1 EUR = 118 dinarer, 1 SEK = 11 dinarer   

-Kranvatten i Belgrad och på de flesta ställena är biologiskt rent men det rekommenderas åt 

utländska gäster att köpa vattenflaskor (det är billigt, ca. 4-6 SEK per 0,5 l flaska) då man inte 

är så van vid klor som används i serbiskt kranvatten (jämfört med svenskt kranvatten). 



-Mobiltelefon och mobildata: Serbien är inte med i EU (det har varit kandidatland sedan 2012) 

och därför gäller inte gemensamma EU-telefonpriser. Vid ankomsten till flygplatsen borde man 

stänga av mobildata (Mobil Internet) på sin mobiltelefon och använda bara Wi-Fi under resans 

gång. / Wi-Fi finns på hotellet, de flesta restaurangerna och en del ställen ute på landsbygden, i 

butiker, på museer, på flygplatsen och i Belgrad finns flera Wi-Fi operatörer som man kan 

koppla till mitt i staden.  

Shopping: förutom shopping av alkoholdrycker på de ställen vi besöker under resans gång finns 

det gott om shoppingmöjligheter på gågatan ”Knez Mihajlova ulica” (Prins Michaels gata) där 

man accepterar kort överallt (kläder, skor, läder/skinn, parfymer, konstverk), det finns också 

supermarketar på flera ställen i  närheten (också i närheten av hotellet), så man kan köpa lokala 

korvar, skinka, bacon, snacks, ajvar (paprika röra i burk; mild och stark), fruktgele och 

marmelad, som Serbien är berömt för, och mycket annat. – Mest tid för shopping på första och 

andra dagen på eftermiddagar. De flesta butiker och supermarketar är öppna till kl. 22.00.  

Stora shoppingcentra är också öppna till kl. 22.00 

 

 

Information och anmälan: 

Ingvar Björk 070-642 79 09 eller ingvar.bjork@krabackskogsekonomi.se 

Anmälan senast 31 mars eller när platserna är fyllda, först till kvarn…. 

 

Väl mött till en annorlunda studie-/forskningsresa. 

 

mailto:ingvar.bjork@krabackskogsekonomi.se

