НОВА ГОДИНА 2019
ПАРАЛИЈА-МЕТEОРИ-СОЛУН
1 Ден (30.12.2018) Битола - Паралија
Состанок на групата во 07:00 часот пред Спортска сала Мадост. Поаѓање за Паралија.
Пристигнување и сместување во Хотел Ерато и Хотел Паралиа Ин кој се наоѓаат во центарот на
Паралиа, на само 150 метри од страна на морето, во многу тивка околина. Собите се опремени со
A / C, SAT / ТВ, Wi-Fi, мини фрижидер, кујна, балкон, комплетно опремени купатила и централно
греење во зимскиот период. Слободен ден за прошетка низ Паралија. Ноќевање.
2 Ден (31.12.2018) Паралија
Појадок. Организиран превоз до Катерини. Разглед на гратчето и посета на улицата со
најелитните кафулиња и ресторани, општинскиот парк. Слободно време за ручек и шопинг.
Враќање за Паралија. ДОЧЕК НА НОВАТА 2019 година во хотелот со богато мени и староградска
музика. Ноќевање.
3 Ден (01.01.2019) Метеори
Појдок. Факултативна посета на Метеори. Посета на еден од средновековните манастири кои се
изградени на високите камени карпи. На подножјето на Метеорите се наоѓа градчето Каламбака,
посета на продавницата и малата фабрика, каде се изработуваат икони од злато, можете
слободно да ги гледате како се изработуваат иконите и да си купите сувенир. Враќање во
Паралија. Прва реприза на Нова година во хотелот со богато мени и оркестар со интернационална
музика. Ноќевање.
4 Ден (02.01.2019) Паралија – Солун – Битола
Појадок.Одјавување од хотелот. Поаѓање за Солун, разглед на градот, прошетка покрај
пристаништето, Црквата Св. Димитриј, Старата Кула,... како и посета на најголемите трговски
центри Космос и Икеа, слободно време за шопинг.. Попладне поаѓање за Битола.Пристигнување
во Битола во вечерните часови.

ЦЕНА НА АРАНЖМАНОТ: 159 евра(9.860 ден)

.

Во цената е вклучено:
- 3 ноќевања со доручек и вечера (шведски стол)
- превоз на дадената релација
- свечена новогодишна вечер со богато мени(со 7 различни порции) и неограничен пијалок
- музика во живо со староградски српски оркестар

Во цената не е вклучено:
- факултативна посета на Метеори 10 евра
- патничко осигурување
Напомена:
-За овој аранжман важат општите услови на патување ТА Бела Роза II
-За овај аранжман потребни се миниму од 30 патници.
-Агенцијата го задржува правото на промена на редоследот на програмата.
- Агенцијата го задржува правото за отказ на аранжманот најмалку 5 дена пред по аѓање.

2019
СВЕЧАНА НОВОГОДИШНА ВЕЧЕРА
ПРОГРАМА
1 ПОРЦИЈА
ОРДЕВЕР СО ПРЕДЈАДЕЊЕ
Цаsики, малиџано, руска салата, чајна, пршута
2 ПОРЦИЈА
ОРДЕВЕР СО САЛАТА
Зелена, домати, пиперки, цвекло, туршија
3 ПОРЦИЈА
СИРЕЊА
Фета, похован кашкавал, крокети, пита со сирење
4 ПОРЦИЈА
МИСИРКИНО МЕСО
Прилог од пекарски компири и зеленчук со прелив од печурки
5 ПОРЦИЈА
ПРАСЕЧКО ПЕЧЕЊЕ
салата од рен и зелка
6 ПОРЦИЈА
ГРЧКИ НОВОГОДИШНИ КОЛАЧ ( ВАСИНА ПИТА) СО СЛАДОЛЕД
НЕОГРАНИЧЕН ПИЈАЛОК
УЗО, РАКИЈА, ВИНО ( бело, црвено), ШАМПАЊСКО ( чаша )
СРПКА МУЗИКА, староградска, народна, забавна, интернационална
ПРОГРАМАТА ЗАПОЧНУВА 31.12.2018 во 21 часот
01.01.2019 во 20 часот

