БЕЛГРА Д – ЗАГРЕБ – ЉУБЉАНА - РИЈЕКА
СПЛИТ – ДУБРОВНИК – БУДВА -Т ИРАНА
1 ден: Битола - Белград
Состанок на групата пред Спортска Сала на паркингот, во 22 часот. Поаѓање за Белград. Влез во Србија преку
граничниот премин Табановце. Ноќно возење со попатни паузи.
2 ден: Белград
Пристигнување во предпладневните часови. Организиран разглед на градот со локален водич, тврдината
Калемегдан, најголемата бесплатна атракција на градот, чии порти се нон стоп отворени. Прошетка низ Кнез
Михајлова, омиленото шеталиште на Београѓаните, улица која ги спојува Теразија и Калемегдан, наречена е и
најубавата пешачка улица во Источна Европа со згради во посебен стил и бутици од најпознатите
марки...Плоштадот на Републиката, главно место на состаноци, но и на многубројни културни случувања, концерти,
перформанси...Овде се наоѓаат две значајни културни институции, Народниот Театар и Народниот Музеј,
плоштадот Терезије, во чија близина се наоѓаат двата најпознати хотели, хотел Москва и хотел Балкан, плоштадот
Славија, најпрометниот кружен тек во градот, каде се слеваат седум булевари и улици... Посета на Храмот Свети
Сава, најголемиот православен храм на Балканот, изграден во српско-византиски стил, нејзината градба траела
повеќе од 80 години, а е толку голем што во него можат да седат 10000 луѓе во исто време..Посета на музејот на
Никола Тесла. Сместување во хотел. Вечера. Ноќевање.
3 ден: Белград – Загреб
Појадок. По појадокот одјавување од хотелот. Планирано поаѓање за Загреб. Пристигнување во Загреб во
попладневните часови. Разглед на најзначајните културно историски знаменитости на Загреб: Стариот град (Горни
Град), плоштадот Бан Јелачиќ, Музејот на културата ...Сместување во хотел. Вечера. Ноќевање.
4ден:Загреб–Љубљана-ПостојнаJама
Појадок. Поаѓање за Словенија. Разглед на Љубљана. Градот кој е идеална дестинација за сите оние кои сакаат да
почувствуваат свежина и блискост, надвор од своите родни места. Како главен град на Словенија, таа всушност се
наоѓа и во нејзиниот централен дел, помеѓу Јадранското Море и Алпите. Разглед на Љубљанската тврдина, паркот
Тиволи, Градскиот плоштад Местни. Слободно време за прошетка покрај убавите кафулиња покрај реката
Љубљаница. Поаѓање за Постојна Јама, една од најголемите туристички атракции на Словенија, која во себе крие
преубав подземен свет, преполн со необични скулптури и животни, а над неа се наоѓа преубав Дворец полн со
историја...Разглед. Сместување во хотел. Вечера. Ноќевање.
5 ден: Постојна јама - Плитвички езера - Сплит
Појадок. По појадокот одјавување од хотелот. Планирано поаѓање за Плитвичките езера кои се првиот национален
парк во Хрватска. Тие се прогласени за едно од најубавите места на светот, а пејзажите и околината се
инспиративни. Каскадните водопади кои паѓаат во едно од многуте езера заштитени од УНЕСКО, заедно со еден
прекрасен спектар на бои едноставно воодушевуваат. Патувањето продолжува према Задар, Шибеник се до Сплит.
Сместување во хотел во околината на Сплит. Вечера. Ноќевање.
6 ден: Сплит – Дубровник - Будва
Појадок.По појадокот одјавување од хотелот. Разглед на Сплит, втор по големина град во Хрватска, град заштитен
од УНЕСКО, познат по неговата Палата, стариот дел од градот, неговата средновековна архитектура, цркви и
готички палати, барокни фасади, како и модерна архитектура, град во кој има богат ноќен живот.Симбол на градот е
ридот Марјан полн со стази за пешачење, планинарење, а тука се и најубавите плажи со беспрекорна чиста вода.
Патувањето продолжува према Дубровник разглед на Дубровник , стариот град, плоштадот Страдун, Тврдината,
Саат кулата....Пoаѓање за Будва. Сместување во хотел.Вечера.Ноќевање.
7 ден: Будва - Св .Стефан – Тирана - Битола
Појадок. По појадокот одјавување од хотелот. Разглед на Будва, една од најпопуларните летни дестинации во Црна
Гора, позната по огромното културно наследство и прекрасните плажи, богатиот ноќ ен живот и прекрасни градби во
стилот на средоземноморската архитектура... Стара е околу 2.500 години, што ја прави да е една од најстарите
населени места на брегот на Јадранот. Будва плени со својата убавина од која не се заситуваш, таа е мистична и
недопирлива, мами и ве заведува да ја посетите одново и одново. Посета на Св. Стефан.... Поаѓање за Македонија,
со попатна посета на Тирана, плоштадот Скендер Бег...Пристигнување во раните утрински часови наредниот ден.

ЦЕНА НА АРАНЖМАНОТ: 36.000 денари

Во цената на аранж манот е вклучено:
- Прев оз со туристички ав тобус на нав едената релација
- Сместување в о хотел на дадените релации 5 ноќев ања со појадок и в ечера и тоа в о:
Белград, Загреб, в о околината на Постојна Јама,околината на Сплит, и Будв а
- Локален Туристички в одич
- Организирани разгледи според програмата
- Организација на аранжманот и придружник на патувањето
Во цената на аранж манот не е вклучено:
- Влезници за музеи и културно историски споменици
- Патничко и здрав ствено осигурување
Напомени:
- За реализација на аранжманот, потребен е минимум од 40 патници.
- За ов ој аранжман в ажат Општите услови за патување на Т.А. Бела Роза II
- Агенцијата го задржува прав ото на промена на програмата

