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Se & gJøre
Serbia er blitt kvitt Slobodan Milosevic og bom-
bene har sluttet å falle. nå lengter Beograds 
innbyggere etter påvirkningen fra resten av 
verden og tar nysgjerrig imot gjester med åpne 
armer. Men har de noe på tilby gjestene? Uten 
tvil. Beograd er en av europas eldste byer, full 
av spennende arkitektur, museer og – fremfor 
alt – en vill, hedonistisk klubbscene som  
mangler sidestykke i europa. 

En tur langs Beograds 
gater og plutselig slår det 
en: Så sent som i 1999 
bombet NATO byen i direkte- 
sendt TV, med hele verden 
som publikum. Tanken på 
den serbiske hovedstaden 
som en hyggelig helge-
reise var langt borte. Derfor 
er det ikke rart at de store 
turiststrømmene ennå ikke 
har funnet veien hit. Men 
det er bare et tidsspørsmål. 
Før sammenbruddet kom 
i Jugoslavia, var Beograd 
hovedstad i den gamle 
østblokkens mest utvi-
klede land. God service 
er normen, pågangsmotet 
dominerer, de fleste snak-
ker engelsk, og Serbia 
kjennes nærmere resten 

av Europa enn noensinne. 
I dag er Beograd en innby-
dende og hyggelig by. 

Få, ikke engang lokal-
befolkningen, vil påstå at 
den er vakker, men det 
er ingen tvil om at den er 
spennende; full av hedo-
nisme, pasjon og finesser. 
Arkitekturen er en sanseløs 
blanding av grandiose byg-
ninger og stygge sement-
klumper à la Sovjet. 

Mer enn fire årtusener 
med røff balkanhistorie 
og den strategiske belig-
genheten mellom elvene 
Danube (Donau) og Sava 
har skapt en stolt by med 
avslappede innbyggere 
som har lært seg å ta vare 
på øyeblikket – i morgen 

kan det være for sent. 
Selv om det finnes en ikke 
ubetydelig gruppe nostalgi-
kere som hevder at det var 
bedre før, er den nåvæ-
rende følelsen at Beograds 
innbyggere lengter etter 
fremtiden, etter kontakter 
med den øvrige verden. 

Beograd er en av Europas 
eldste byer og kan spore 
den første bosettingen så 
langt tilbake i tid som til år 
4500 f.Kr. En stor del av 
det siste årtusenet har vært 

dominert av et 1600-talls 
fort og med spektakulær 
utsikt over Beograd, 
Danube og Sava. Faktum 
er at Kalemegdans middel-
aldergater og smug, orto-
dokse kirker og muslimske 
minner på mange måter 
symboliserer Beograds  
blodige historie som 
fortsatte gjennom hele 
1900-tallet. 

Den TV-sendte krigen på 
1990-tallet var den fjerde 
på ett århundre. 

 BeograD er en 
av eUropaS elDSte 
Byer og kan Spore 
Den førSte BoSet-
tingen SÅ langt til-
Bake i tiD SoM til År 
4500 f.kr. 

preget av Beograds  
beliggenhet midt mellom  
to betydningsfulle imperier,  
det habsburgske og det 
ottomanske. Styrkene 
deres møttes der de to 
elvene forenes. 

Beograds opprinnelige 
boplasser er funnet på  
den strategiske høyden 
som kalles Kalemegdan, 
nå et imponerende park-
kompleks i hjertet av  
gamlebyen (Stari Grad) 
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noEn ord om å oriEn-
tErE sEg i BEograd: 
Sentralstasjonen og to 
busstasjoner ligger sør for 
bykjernen. Noen kvarta-
ler nordøst for dette knu-
tepunktet starter Terazije 
som fører direkte opp til 
Beograds hjerte – Trg 
Republike – hvorfra man 
kan følge den livlige  
gågaten Knez Mihailova  
til Kalemegdan-fortet. 

kaleMegDan MeD 
fortet
En ekstremt viktig strategisk 
plass i en strategisk region. 
Det er forklaringen på de 
115 stridighetene som har 
funnet sted på Kalemegdan 
de siste 2300 årene. Og 
det er, i sin tur, årsaken til 
at området mer eller mindre 
ble totalt rasert 44 ganger, 
mens ulike erobrere erstat-
tet hverandre. Den bebyg-
gelsen man ser i området i 
dag, skriver seg fra 1700-
tallet. Her ligger Beograds 
zoo og fortet, som blant 
annet rommer militærmu-
seet med Jugoslavias histo-
rie. Med stolthet vises også 
beslaglagte våpen fra KLA 

(Kosovo Liberation Army) 
og deler av det  
amerikanskje krigsflyet  
som ble skutt ned i 1999. 

Størstedelen av det 
øvrige fortet er parkområde 
og favorittsted for avstres-
sende spaserturer. 
Pris: 100 din (militærmu-
seet)
Tlf. +381 (0)11 334 4408

Stari graD
Sør for fortet ligger Beo-
grads gamle by (Stari 
Grad), til en stor grad 
bygget i perioden da habs-
burgerne erobret Beograd 
fra et ottomansk rike i for-
fall. Her finnes blant annet 
Nasjonalmuseet med verk 
av Picasso og Monet, men 
det virkelige høydepunktet 
er Det etnografiske museet 
med den imponerende 
samlingen av gjenstander 
og tekstiler fra det serbiske 
folkets historie. 

naSJonalMUSeet
Pris: 200 din, gratis søndag
Adresse: Trg Republike
Tlf. +381 (0)11 330 6000
http://www.narodnimuzej.rs

 Sør for 
fortet ligger 
BeograDS gaMle 
By (Stari graD), 
til en Stor graD 
Bygget i perio-
Den Da haBSBUr-
gerne eroBret 
BeograD fra et 
ottoManSk rike i 
forfall. 

Det etnografiSke 
MUSeet
Pris: 150 din
Adresse: Studentski Trg 13
Tlf. +381 (0)11 328 1888
www.etnografskimuzej.rs

nikola teSla 
MUSeUM
En av Serbias få helter 
er den verdensberømte 
oppfinneren Nikola Tesla. 
Museet viser flere av opp-
finnelsene hans og er vel 
verdt et besøk. 
Pris: 50 din
Adresse: Krunska 51,
Tlf. +381 (0)11 433 886
www.tesla-museum.org

teMpelet Sveti Sava
Den største, eller muligens 
nest største, ortodokse 
kirken i verden er bygget 
på det stedet der tyrkerne 
sies å ha brent Sava. Han 
var sønnen til en 1100-talls-
hersker og grunnla den 
uavhengige, serbiske orto-
dokse kirken. 
Adresse: Svetog Save

titoS MaUSoleUM
Plassen der Jugoslavias 
tidligere kommunistleder 

hviler, står det sjelden noe 
om i guidebøkene, men 
mange er interesserte i 
et besøk i Kuca Cveca 
(House of the Flowers) 
som plassen også kalles. 
Adresse: Dedinje district

SkaDarSka
Kalles ofte Beograds  
Montmartre. Skadarska  
er bohemkvartalet der 
poeter og kunstnere  
festet på begynnelsen  
av 1900-tallet. I dag er de 
brosteinsbelagte gatene 
mest kjent for tavernaene 
sine og for gatemusikanter, 
kafeer og kunstgallerier. 
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BiBlioteka
Kombinert bar, restaurant 
og bibliotek med nydelig 
bakgrunnsmusikk. Her tref-
fes kompisgjengen etter 
jobben, men Biblioteka 
er like bra for den som i 
ensomhet har lyst til å lese 
en bok eller avis til en øl 
eller et måltid mat. 
Adresse: Terazije 27

tri SeSira
En av Beograds eldste og 
mest populære restauran-
ter som serverer serbisk 
mat i en autentisk atmos-
fære. 
Adresse: Skadarska 27
Tlf. +381 (0)11 324 75 01

Big BUll
Det er en kul opplevelse å 
gå gjennom slakterbutikken 
før man entrer den robuste 
restauranten med herlige, gril-
lede serbiske delikatesser.

Mat & Drikke/ 
reStaUranter
Serbia er kjent for grillet kjøtt i forskjellige former. 
Mange av de beste restaurantene (og de er  
virkelig gode) ligger tett ved hverandre omkring 
gatene knez Mihailova, 29 novembra, Make-
donska og Skadarska. 

Adresse: Vasina 9
Tlf. +381 (0)11 18 30 88

verDi
Verdi, midt i sentrum, har 
Beograds kanskje beste 
internasjonale meny med 
vektlegging av det italien-
ske. Men også gode ser-
biske klassikere. 
Adresse: Terazije 5 
Tlf. +381 (0) 11 3222 401
www.restoran-verdi.com/

JevreM
Jevrem ligger i et restau-
rert gammelt Dorcol-hus og 
er møblert som om tiden 
skulle ha stått stille siden 
1920-tallet. Inntrykket  
forsterkes av de gamle 
svart- hvitt-fotografiene  
av Beograd som henger  
på de solsikkegule veg-
gene. Maten er tradisjonell 
og enkel. Når man er mett  
og forsynt, bestiller man 

krydret brandy med bak-
lava og serbisk kaffe. 
Adresse: Gospodar  
Jevremova 36
Tlf. +381 (0)11 328 4746
www.restoran-jevrem.com/

Mika alaS
En enkel fiskerestaurant 
med de beste fiskerettene. 
Har en koselig bakgård 
for varme sommerkvelder. 
Adresse: Stari Obrenovački 14
Tlf. + 381 11 254 44 48
www.mikaalas.co.rs

MakroBiotiko 
VSiden man spiser mye 
kjøtt i Serbia kan det være 
vanskelig å finne rime-
lig vegetarmat. En restau-
rant som har vegetarmat 
på menyen er Makrobio-
tiko – supper, smørbrød og 
enklere retter gjør det til et 
bra lunsjsted. 
Adresse: Bulevar kralja 
Aleksandra 17
Tlf. + 381 64 417 41 07
www.makrobiotikaslasta.com/

peking 
Blir du lei den litt tunge, 
serbiske maten er Peking 
en kinesisk perle å begi 
seg til. Ligger midt i sen-
trum og har plass til 120 

gjester. Har en stor meny 
full av rimelige lekkerbis-
kener fra ulike, kinesiske 
kjøkken. 
Adresse: Vuka Karadžica 2, 
Tlf: + 381 2 181 931

kafeer
aMphora
Kle deg pent før du entrer 
denne oasen på en pram 
på Donau. Her samles de 
unge, de rike og de vakre 
fra lunsj til sen kveld over 
en islatte på prammens store 
veranda. Vannmopeder og 
motorbåter glir forbi, mens 
prammen gynger og perso-
nalet tar opp bestillinger på 
internasjonale småretter. 
Adresse: Bulevar Nikole 
Tesle

the tea hoUSe
En av Beograds mest 
populære møteplasser, 
som serverer fransk  
bakverk, is, kaffe og te.  
Pianomusikk om kveldene. 
Adresse: Milentija Popo-
vica 5

Beograds klubbscene er hedonistisk og vill og 
blant europas beste. Mange av byens barer og 
klubber ligger unnagjemt i kjellere eller i tilsynela-
tende beskjedne leilighetshus, og om sommeren 
flytter mange av de beste stedene virksomheten  
sin til båter og brygger langs Sava og Donau. 
klubber kommer og går i høyt tempo, og avisen 
yellow Cab er en god informasjonskilde for den 
som vil ha greie på siste nytt.

Barer & natteliv

Ben akiBa
Bar som i begynnelsen  
var et hemmelig vannhull 
for liberale og Milosevic-
motstandere. I dag er  
Ben Akiba en virkelig perle 
i Beograds barliv, unna-

gjemt i en stor bygning.  
Gå til baksiden av hoved-
bygningen, opp til første 
etasje og bank på døren. 
Adresse: Nusiceva 8 
Tlf. +381 (0)11 323 7775

http://bestille.hotell.no/?affiliateid=30112
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Beograd er ennå ikke blitt forvandlet til et suvenir-
mekka. her dominerer i stedet variert, tradisjonelt 
håndverk, som blonde- og bomullsproduktene 
som selges i kalemegdan-parken. 

KnEz mihailova og 
Terazije er to andre  
plasser der du sikkert 
finner noe å kjøpe med 
deg hjem fra reisen.  
Knez Mihailova, gågaten 
som strekker seg fra  
Trg Republike til Kale-

megdan, er forøvrig Beo-
grads mest kjente shop-
pingområde. 
City Passage shopping 
centre på Obilicev Venac 
18–20 er et must, liksom 
kjøpesenteret New Mille-
nium på Spasicev Prolaz. 

exClUSive
Beograds svar på Tysk-
lands ølhaller er dette 
stedet i en kjeller som,  
i tillegg til øl, serverer 
pølse, brød og chips som 
snacks. Macho, men  
hyggelig. 
Adresse: Knez Mihailova 
41–45
Tlf. +381 (0)11 328 2288

plaStiC
Forbered deg på å stå en 
stund i kø. Plastic, med 
en døgnet-rundt-blanding 
av house, techno og 
drum´n´bass, er populær 
blant Beograds nattugler. 
Adresse: cnr Dalmatinska & 
Takovska
Tlf. +381 (0)11 328 5437

anDergraUnD
Noen av Europas beste 
DJ-er spiller på denne natt-
klubben som har en spesiell 
historie. Først var stedet 
tilfluktsrom ved flyangrep, 
deretter ble det dyrket sopp 
her (lukter fremdeles litt 
av sopp...) og nå er stedet 
et av de heteste nattklub-
bene i byen. Som navnet 
antyder, er Andergraund et 
mylder av grotter. 

Live-musikk hver lørdag 
og storskjerm-TV som viser 
alle de store idrettsevene-
mentene. 
Adresse: Pariska 1a
Tlf. +381 (0)11 625 681

BlaywatCh
Laserkanonen på nattklub-
båten Blaywatch (bare et 
steinkast fra Amphora, se 
kafeer) lyser opp himmelen 
mens de siste eurohitsene 
pumper fra høyttalerne. På 
stativer overfor bassenget 
danser halvnakne jenter 
vanvittig med rullende 
hofter. Trendy sted som 
lokker til seg rike og trendy 
mennesker samt alle som 
gjerne vil bli rike og trendy. 
Dyrt til å være Beograd.
Adresse: Obala Dunava
Tlf. +381 (0)11 319 12 28

Shopping

som reiste med Orient-
expressen til Istanbul. 
Pris: Dobbeltrom: 132 euro
Adresse: Prizrenska 2
Tlf. +381 (0)11 363 0000
www.balkanhotel.net

hotel royal
Jo visst er dette hotellet 
nedslitt og velbrukt, men 
samtidig rent og pålitelig. 
Hotel Royal er fremdeles 
det beste alternativet for 
lavprisreisende som ønsker 
å bo sentralt. 
Pris: Dobbeltrom: fra €32
Adresse: Kralja Petra 56
Tlf. +381 (0)11 263 4222
www.hotelroyal.co.yu

hotel Mr preSiDent
Et lite, vennlig boutiqueho-
tell cirka 10 minutter til fots 
fra sentrum. Rene rom med 
passende designet innred-
ning. Rimelig for hva man 
får og en meget populær 
frokost. 
Adresse: Karadjordjeva 75
Tlf: +381 11 360 2222
www.hotelmrpresident.com/

alekSanDar palaS
Hjemmekino med seks 
høyttalere, cd- og dvd-spil-
lere, dusjkabinetter direkte 
fra romalderen og smakfull 
møblering utgjør basisele-
mentene i de herlige leilig-
heten til dette femstjerners 
hotellet. 

Beliggenheten i hjertet av 
Gamlebyen, to restauranter 
i toppklasse og nærheten  
til mange av byens sever-
digheter gjør ikke saken  
dårligere
Pris: Dobbeltrom: fra 
200–260 euro
Adresse: Kralja Petra 13–15
Tlf. +381 (0)11 330 53 00
www.aleksandarpalas.com

hotel Balkan
Etter en gjennomtenkt hel-
renovering symboliserer 
Hotel Balkan nå det nye 
Beograd med våget kunst 
og plasmaskjermer på  
veggene. Restaurant  
Orientexpressen har fått 
navn etter den perioden  
i historien da hotellet  
virkelig tok imot over- 
nattende passasjerer  

Boalternativer

 noen av 
eUropaS BeSte 
DJ-er Spiller 
pÅ Denne natt-
klUBBen SoM 
har en SpeSi-
ell hiStorie
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EKONOMIK TAKSI
Tlf. +381 (0) 11 397 33 27

poSt
Postkontorene er åpne 
mellom 08.00 og 20.00.

POST OFFICE 01
Adresse: Takovska 2
Tlf. +381 (0) 11 323 8481

POST OFFICE 06
Adresse: Slobodana  
Penezica Krcuna 2
Tlf. +381 (0) 11 646 657

POST OFFICE 08
Adresse: Sumadijski Trg 2A
Tlf. +381 (0) 11 554 930

apotek
SVETI SANA
Nemanjina 2
Tlf. +381 (0) 11 643 170

ZEMuN
Glavna 34
Tlf. +381 (0) 11 618 582

tannleger
STARI GRAD
Adresse: Obilicev Venac 30
Tlf. +381 (0) 11 635 236

fakta
innByggere
1.6 millioner

valUta
1 dinar (DIN) = 100 
para

ÅpningStiDer
Normale åpningsti-
der er 09.00–20.00 på 
hverdagene og 10.00–
16.00 på lørdager.

aviSer
Beograde News byr på 
nyheter om Serbia på 
engelsk
www.Beogradenews.com
De serbiske avisene 
Blic and Demokratska 
har også nyheter på 
engelsk. 
www.blic.co.yu
www.demokratska.org.yu

nøDnUMre
Politi: 92
Brann: 93
Ambulanse: 94
urgentni Centar (emer-
gency centre) +381 (0) 
11 3618 444

greit Å vite 
VRACAR
Adresse: Kneginje Zorke 15
Tlf. +381 (0) 444 1413

telefon
Landskode: +381
Retningsnummer: (0)11

elektriSitet
220 V

internett
www.belgradetourism.org.yu
www.beograde.org.yu
www.serbia-tourism.org

tUriStByrÅ
Adresse: Decanska 1
Tlf. +381 (0)11 3248 404

kart
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COPYRIGHT EMMA PuBLISHING AB.

flyplaSS
Beograds flyplass ligger 
18 kilometer fra sentrum. 
Reisen tar cirka 30 minut-
ter. Flere forskjellige fir-
maer tilbyr transport. Det 
billigeste alternativet er 
GSPs busslinje 72 som tar 
40 minutter og koster 40 
din. LASTA tilbyr samme 
service for 80 din, men gjør 
turen ti minutter raskere. 
Taxibiler er å finne på fly-
plassen, men vær nøye 
med taksameteret. En taxi-
tur skal ikke koste mer enn 
700 din. 
www.beg.aero.

lokaltrafikk
Beograd har et godt utbygd 
nett av busser og trikker. 
En enkeltbillett på dagtid 
koster 30 din for sone 
1 eller 2, eller 45 din for 
begge sonene. Prisen er 
høyere om natten. 
www.gspbeograd.com

taxi
Noen pålitelige taxiselskaper: 
AuTOTAKSI
Tlf. +381 (0) 11 107 290
AKADEMAC TAKSI
Tlf. +381 (0) 11 417 022

 BeograD har et goDt UtBygD nett 
av BUSSer og trikker. en enkeltBillett 
pÅ DagtiD koSter 30 Din for Sone 1 eller 
2, eller 45 Din for Begge Sonene. priSen 
er høyere oM natten. 


