
Guča 2016-posebna ponudba 
56. ZBOR DRAGAČEVSKIH TRUBAČEV 

začetek avgusta 

ŠE NE VESTE KAJ JE GUČA? 

Največji festival etno glasbe na svetu. Letos 56. obljublja nepozabno doživetje v neverjetni atmosferi z 200 trubaškimi 

orekstri in več kot 1200 tekmovalci, ki se potegujejo za naziv najboljšega. 

Dobiti namestitev je v Guči velik problem, saj Gučo v času festivala obišče tudi več kot 500.000 ljudi. Hotel je

rezerviran že daleč v naprej za znane osebe, politike, izvajalce. Vaša najboljša izbira je namestitev pri domačinih.

Zakaj? Zato ker vam po napornem večeru ni treba pešačiti 2 km do avtobusa (avtobusom ni dovoljen vstop v

center Guče) in se peljati še 20 km do hotela, ampak se enostavno sprehodite do svoje postelje! 

Odhoda: začetek avgusta (ponavadi prvi 

vikend) Čas za prijavo: do zapolnitve prostih

mest Minimalno število potnikov: 45 

Čas potovanja: 4 dni/ 3 nočitve -  

                       3 dni/ 2 nočitvi  -  

Plačilo na 6 obrokov (februar-julij), zadnji pred odhodom 

Program: 

1.dan: LJUBLJANA - GUČA 

Odhod  z dogovorjenega mesta v zgodnjih jutranjih urah (00:15h). Pot nas bo peljala mimo Zagreba in

Slavonskega Broda, Sremske Mitrovice mimo Beograda in Čačka proti Guči. Prihod in namestitev.

Nočitev. 

2.dan: GUČA  

V prostem času vam bomo ponudili možnost fakultativnih izletov kot je rafting na reki Ibar*, ogled

Zlatibora s kosilom v etno vasici Sirogojno*. Kot bi stari Dragačevci rekli vsak lahko najde nekaj ''ZA

SVOJO DUŠO IN SVOJ GROŠ''. Nočitev. 

3.dan: GUČA 

Tudi to jutro se bo začelo z topovsko budilko nadaljevala pa z okusnim zajtrkom (kajmak, sir, domači 

pršut, jogurt...) v lokalnih restavracijah.  

4.dan: GUČA - LJUBLJANA 

Prosto do odhoda iz Guče (09:00h), planiran prihod v Ljubljano je v poznih večernih urah. 



Program 56. Guče* 

 

ČETRTEK 

10,00-16,00* Kulturno umetniški program: kulturno umetniški pevski zbori, orkestri trubačev iz države in 

tujine – oder pred „Domom kulture“ 

20,00* Priredba „Pobedili su – zaslužili su“ – oder pred „Domom kulture“ 

21,00* Koncert Miroslava Ilića 

 

PETEK 

07,00* „Trubačka budilica“ – ulice Guče 

10,00* Kulturno umetniški program: kulturno umetniški pevski zbori, orkestri trubačev iz države in tujine 

13,00* Tekmovanje „zdravičara", izbor najlepše narodne noše – oder pred „Domom kulture“ 

14,00* Narodni (športni) mnogoboj – na stadionu 

17,00* Defile nastopajočih v programu – ulice guče 

19,00* Kulturno umetniški program: kulturno umetniški pevski zbori – oder pred „Domom kulture“ 

20,00* Tekmovanje orkestrov trubačev iz tujine – oder na stadionu 

23,00* Polnočni koncert trubačev – oder na stadionu 

 

SOBOTA 

07,00* „Trubačka budilica“ – ulice Guče 

10,00* Kulturno umetniški program: kulturno umetniški pevski zbori, orkestri trubačev iz države in tujine 

11,00* Defile nastopajočih v programu – ulice guče 

12,00* Improvizacija stare dragačevske svadbe (poroke) – oder na stadionu 

13,00-20,00* Kulturno umetniški program: kulturno umetniški pevski zbori, orkestri trubačev iz države in 

tujine 

20,00* Finalno tekmovanje orkestrov trubačev seniorjev – oder na stadionu 

            -koncert Bobana in Marka Markovića 

 

NEDELJA 

07,00* „Trubačka budilica“ – ulice Guče 

09,00* ODHOD PROTI DOMU, KAMOR BOMO PRISPELI V VEČERNIH URAH 

 

Cenik 

STORITEV 3 dni / 2 nočitvi 4 dni / 3 nočitve 

Aranžma   135 eur   155 eur 

*program je okviren, uradni program dobite neposredno pred odhodom 

V ceno je aranžmaja je vključeno: 

• 2 oz. 3 nočitve v večposteljnih sobah pri domačinih v Guči 

• avtobusni prevoz na relaciji Ljubljana-Guča-Ljubljana 

• ogledi (brez vstopnin) 

• slovensko spremljanje in organizacijo 

• posebno presenečenje 

 

Možna doplačila 

• 1/2 soba - 10 eur/os. (2 noč.); 15 eur/os. (3 noč.) 

• rafting na reki Ibar - 40 eur 

• poldnevni izlet na Zlatibor s kosilom v Drvengradu (Mokra Gora)-30 eur 

• Coris zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini-3 dni= 6,30 eur/os., 5 dni= 9,20 eur/os. 

Opis namestitve 

PRI DOMAČINIH V GUČI. Domačini v Guči v času festivala trube svoje hiše oddajajo za obiskovalce 

festivala 

Lokacija: Guča 

Sobe: 1/2 in več posteljne sobe 


