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Нова година 2019
Прага (Карлови Вари - Дрезден - Виена)- 3НП –
Прага – европска метропола на културата, главен град на Чешка, златен град, град на стотици кули, град на
мостови... Лежи на брегот на реката В лтава, најголемата Чешка река, која градот го дели на четири дела ( Стар Град, Нов Град ,
Храдчани и Мала Страна). Градот е единствен комплекс на културни споменици, галерија на сите уметнички стилови во
архитектурата ... Основан е во 9от век со доаѓањето на Словените во тој регион. Многу уметници го опишале овој магичен град в о
своите дела - Bedžih Smetana, Antonjin Dvoržak, Franc Kafka... а по неговите улици шетале и Mocart, Ajnštajn i Nikola Tesla. Во 1992
год. центарот на Прага е прогласен за светско културно наследство и е под заштита на УНЕСКО.
Термин 28 Декември
1 ден 28.12.2018 СКОПЈЕ – ПРАГА
Состанок на групата на паркингот спроти спортската сала Борис Трајков ски в о 10:30ч. Поаѓање на ав тобусот в о 11:00 ч. Се патув а
преку граничниот премин Табанов це, Србија. Ноќно в озење со попатни паузи.
2 ден 29.12.2018 ПРАГА
Пристигнув ање в о Прага в о пладнев ните часови. Факултативно панорамско разгледув ање на градот со локален в одич: Горниот градХрадчани, Катедралата Св . Вито, Златната улица, Карловиот мост, плоштадот на Малтешките в итези, споменикот на Kaрло IV, Кралс киот
пат, Ев рејската четв рт, Париската улица, Староместанскиот плоштад, Астрономскиот часоник-Орлој, градска куќа, Тинската цркв а,
споменикот на Јан Хус, куќата на Франц Кафка, Прашната кула, Унив ерзитетот на Кaрло четв рти, Вацлав скиот плоштад. Националнио т
музеј. Слободно в реме за индив идуални прошетки. Сместув ање в о хотел. Ноќевање.
3 ден 30.12.2018 ПРАГА – КАРЛОВИ ВАРИ
Појадок. Препорачув аме полуднев ен излет до бањскиот центар Карлов и Вари. Посета на дев етнаесет изв ори и прекрасните
неоренесансни колонади. Можност да ги погледнете надалеку познатите производи од порцелан, стаклото Мозер, ликерот Бехеров ка како и
музејот на Бехеров ка . Враќање в о Прага в о доцните попладнев ни часов и . Предлагаме крстарење со брод по реката В’лтав а. Слободно
в реме. Ноќев ање
4 ден 31.12.2018 ПРАГА - ДРЕЗДЕН
Појадок.Предлагаме целоднев ен излет до Дрезден. Денеска глав ен град на покраината Саксонија , некогаш (по в тората св .в ојна)
дел од Источна Германија. Основ ан уште в о 600 г.пне. на обалата на реката Елба . Во еден период населен и од Слав онски племиња.
Карактеристичен, прекрасен Саксонски стил в о архитектурата – богатсв о на прекрасни градби , како остатоци од некогашното Кралств о
Саксонија. Стариот дел од градот е слика на богатото и слав но минато : Палатата Зв ингер ,седиште на многу музеи со преку 2000
уметнички слики,прекрасна нео-ренесансна градба , прекрасната Готска Богородична цркв а –Frauenkirche, Кралската палата – денеска
држав ен музеј каде се чув а Зелениот трезор, Палатата Ташенбер (денешен хотел Кемпински ), Ав густов иот мост на “ Фиренца на Елба “
како што се споредув а денешен Дрезден . Излет кој нема да в е остав и рамнодушни. Враќање в о Прага . Дочек на Нов а Година на
централниот градски плоштад. Ноќевање.
5 ден 01.01.2019 ПРАГА – OUTLET FREEPORT - ВИЕНА
Појадок. Одјав ув ање од хотел. Поаѓање за Виена со попатна посета на OUTLET SHOPPING CENTER FREEPORT . По
пристигнув ањето в о Виена, прошетка низ стариот дел на градот: Стефан Плац, катедралата Св . Стефан ... Слободно в реме за
индив идуални прошетки. Поаѓање за Скопје в о в ечерните часов и. Ноќно в озење.
6 ден 02.01.2019 СКОПЈЕ
Пристигнув ање в о Скопје в о пладнев ните часов и

ЦЕНА НА АРАНЖМАНОТ: 189 € / 11.720 денари
ЦЕНАТА НА АРАНЖМАНОТ ВКЛУЧУВА:
Прев оз со в исокотуристички ав тобус
3 ноќев ања со појадок в о хотел 3* НП в о Прага(околина)
Hotel Alex 3*, Praga https://w w w .alexhotel.cz/
Организација и в одств о на програмата
Посета и панорамски разглед на Виена
Попатна посета на OUTLET SHOPPING CENTER FREEPORT
Организација на аранжманот
Лиценциран туристички придружник
Организиран трансфер од Охрид, Битола, Прилеп, Кав адарци (Дренов о), Струмица, Штип, Велес











* Трансферот може да биде во раните утрински часови, а враќањето во
доцните вечерни часови.
ЦЕНАТА НА АРАНЖМАНОТ НЕ ВКЛУЧУВА:









Задолжително патничко осигурув ање 190 ден
Разглед на Прага со локален в одич (10€)
Факултатив ен излет Карлов и Вари (25€)
Крстарење со брод по Влтав а (20€)
Целоднев на посета на Дрезден (30€)
Влезници за музеи и локалитет
Доплата за еднокрев етна соба 4.650 ден

НAПОМЕНА:
За реализација на аранжманот, потребни е минимум од 40 патници
За ов ој аранжман в ажат општите услови на патување ТА Бела Роза II
Агенцијата го задржув а правото на измена на редоследот на програмата
Агенцијата го задржув а правото за отказ на аранжманот најмалку 5 дена пред поаѓање

