Велигден 2019
ОСТРОГ- БУДВА- КОТОР
ДУБРОВНИК-ТИРАНА
Будва една од најпопуларните летни дестинации, позната по ноќниот живот, огромното културно
наследство и прекрасните плажи, е исто така привлечна преку целата година. Опишана како убавина од
која не се заситуваш, таа е мистична и недопирлива, мами и заведува да се посети одново и одново.

26.04.2019 (Сабота) Битола – Острошки манастир - Будва
Состанок на групата во 01:00 часот, на паркингот на Спотрска сала. . Пристигнување во утринските часови
во Подгорица, посета на трговскиот центар "Delta City", слободно време за шопинг.Планирано поаѓање за
Острошки манастир, еден од најпознатите манастири на тие простори кој буквално е изграден во карпа, во
него се наоѓаат моштите на Василие Острошки, за кој се верува дека има голема моќ во исполнувањето на
желбите на верниците...Во попладневните часови поаѓање за Будва.Сместување во приватни апартмани.
Слободно време за индивидуални прошетки позади тврдините каде се наоѓа стариот дел од градот, каде
има мноштво продавници, сувенирници, кафичи и ресторани. Ноќевање.

27.04.2019 (Сабота) Дубровник- Котор
Факултативно поаѓање за Дубровник, разглед на градот. Дубровник е град заштитен под УНЕСКО град кој
не ве остава рамнодушен, разглед на Страдун (главната улица во стариот дел на градот), Локрун,
Тврдината ... Патувањето продолжува за Котор, град исто со голема историја, посета на плоштадот на
оружјето, плоштадот на брашното, Катедралата Свети Трипун, како и црквите Свети Лука и
Никола....Враќање во Будва. Ноќевање.

28.04.2019 (Недела) Будва – Св. Стефан - Тирана
Одјавување. Поаѓање за Македонија со попатна посета на Свети Стефан, едно од најеклузивните
летовалиште на Медитеранот,некогаш било рибарско село, за потоа да израсне во град-хотел, кој го
посетувале многу светски познати личности. Патувањето продолжува кон Тирана, разглед на центарот на
градот, посета на плоштадот на Скендер Бег, тука е и кулата со градскиот часовник... Слободно време за
ручек. Посета на еден од најголемите трговски центри во Тирана и слободно време за шопинг...
Пристигнување во утринските часови наредниот ден

ЦЕНА НА АРАНЖМАНОТ: 3.790 денари.

Во цената е вклучено:
-

автобуски превоз на наведената релација
сместување во приватни апартмани на база 2 ноќевања
организација на аранжманот и пратител на групата

Во цената не е вклучено:
-

патничко осигурување
факултативна посета на Дубровник и Котор - 20€
Други факултативни посети

Напомена:
За реализација на аранжманот, потребни е минимум од 40 патници
За овој аранжман важат општите услови на патување ТА Бела Роза II
Агенцијата го задржува правото на измена на редоследот на програмата
Агенцијата го задржува правото за отказ на аранжманот најмалку 5 дена пред поаѓање

