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30.12.2016  Ден 1. Состанок на групата во 21 часот заминување за Црна Гора 

со попатни паузи и царински формалности.  

31.12.2016  Ден 2. Пристигнување во Црна Гора во утринските часови и посета 

на Манастирот Острог. Во пладневните  часови пристигнување во Будва. 

Сместување . Слободно време. Вечерта дочек на Новата Година на плоштадот 

во Стариот Град со ЖЕЉКО ЈОКСИМОВИЧ!! . Ноќевање!  

01.01.2017  Ден 3.  Слободно време за разглед на Будва или факултативна 

целодневна посета на Котор и Дубровник . Заминување за Дубровник  и посета 

на Стариот град и разглед на истиот со локален водич. Во попладневните 

часови враќање во Будва.  Проследување на првата реприза на 

Новогодишната програма со Сергеј Четкович  и ПАРНИ ВАЉАК!!. Ноќевање. 

02.01.2017  Ден 4. Слободно време за разглед на Будва, Стариот  град, 

Црквата Св. Марија Плоштадот...  Проследување на програмата на втората 

реприза  со ФРАЈЛЕ!  Во вечерните  часови заминување за Македонија, со 

попатни паузи и царински формалности. 

03. 01.2017  Ден 5. Пристигнување во Македонија во раните утрински часови.  

Цена на аранжманот : 3700.оо денари (сместување во апартмани)  

Цена на аранжманот : 4300 (сместување во хотел - BB услуга  ) 

ЦЕНАТА ВКЛЧУВА  

- Превоз на дадената релација  

- Сместување во апартмани со 3*** / 4 ****  

- Организација и водство на групата 

ЦЕНАТА НЕ ВКЛУЧУВА  

- Факултативна посета на Котор и Дубровник со локален водич 1240 денари  ( 

20 ерва) 

- Се она што не е наведено во програмата  

- Свечена вечера во расторан 1550 денари  (25  евра ) 

- Посета на Острошки Манастир  - 0 евра   



 

 

 

 

30.12.2016 Ден  1   Поаѓање од Битола во  21.00 часот и заминување за 

Подгорица, со попатни паузи и царински формалности.  

31.12.2016  Ден 2 Пристигнување во Подгорица и краток одмор . Во 

пладневните часови заминување за Острог . Посета на Манастирот Василие 

Острошки . Во попладневните часови заминување за Тиват. Сместување во 

хотел/апартмани  .. Одмор...  Дочек на новата година на плоштадот во Тиват со 

Прљаво Казалиште !  

01.01.2017 Д ен 3 Среќна нова Година !  Во предпладневните часови  - 

факултативна посета на Дубровник. Разглед на стариот град и слободно 

време. Враќање во Тиват  во вечерните часови.Слободно време за 

проследување на новогодишната програма со Ана Ручер и Харис Џинович!   

02.01.2017  ден 4 Одјавување од хотелот и посета на Котор ...  Потоа 

заминуавње за Будва слободно време за разглед .. Посета на локалите  ....  

Проследување на просавата на третата ноќ на плоштад во будва... 

Заминување во за Битола во раните утрински часови .. . 

03.01.2017 ден 5  Пристигнување во Македонија во пладневните часови . 

Цена на аранжманот : 4300.оо денари  

ЦЕНАТА ВКЛЧУВА  

- Превоз на дадената релација  

- Сместување во апартмани со 3*** / 4 ****  

- Организација и водство на групата 

ЦЕНАТА НЕ ВКЛУЧУВА  

- Факултативна посета на Котор и Дубровник со локален водич 1240 денари  ( 20 ерва) 

- Се она што не е наведено во програмата  

- Свечена вечера во расторан 1550 денари  (25  евра ) 

- Посета на Острошки Манастир  - 0 евра   



 

НОВА ГОДИНА ВО АТИНА 
1 ден 30.12.2016 Поаѓање во 21.00 часот од Прилеп, преку Гевгелија, ноќно 

возење со попатни паузи. 

2 ден 31.12.2016 Пристигнување во Атина во утринските часови. Панорамско 

разгледување на градот со водич: плоштадите Омонија и Синтагма, 

Парламентот, Евзоните, Олимпискиот Стадион, Храмот на Зевс, Адријановата 

Порта, Акропол... Сместување во хотел во центарот на Атина. Дочек на новата 

2017 г. на плоштад или во Таверна на Плака. Ноќевање. 

3 ден 01.01.2017 Појадок. Полудневен излет со посета на најголемото 

пристаниште на Балканот - Пиреја со нејзините Марини, каде се стационирани 

најмодерни јахти од целиот свет, па се оди до Глифада - најпознато 

излетничко место на Атињани, со убави плажи и вили. Продолжување до 

најјужниот Рт на Балканот Сунион – каде се најдува храмот на богот Посејдон 

(ќе се види надворешно - без влез). Враќање во Атина. Вечерта факултативна 

вечера во Таверна на Плака со богато мени и програма на грчки песни и игри 

Ноќевање. 

4 ден 02.01.2017 Појадок. Факултативен целодневен излет до Пелопонез со 

локален водич. Посета на Коринтскиот канал, најакустичниот амфитеатар од 

Античка Грција - Епидаурус, Микена - Античкиот град на Кралот Агамемнон и 

гробницата на Агамемнон. По посетата, преку Атина патувањето продолжува 

за Македонија, покрај Камена Вурла, кланецот Термопили каде се наоѓа 

споменикот на Кралот Леонидас, ноќно возење со попатни паузи. 

5 ден 03.01.2017 Пристигнување во Прилеп во раните утрински часови. 

ЦЕНА: 5990 денари 
 

ЦЕНАТА ВКЛУЧУВА: 

- Автобуски превоз на наведената релација 

- Сместување на база  2 НП во хотел со 3* во центарот на Атина 

-  Разглед на Атина со локален водич 

- Организација на аранжманот и лиценциран придружник на групата 
    ЦЕНАТА НЕ ВКЛУЧУВА: 

- Задолжително патничко осигурување - без франшиза (200ден.)  

- Факултативен излет до Пиреа , Глифада и Сунион -10 еур 

- Факултативен целодневен излет до Пелопонез со водич -20 еур 

- Вечера во Таверна со програма (01.01=30 еур) 

- Влезници за локалитетите 

 

 



 

 

 
1ден 30.12.2016 Поаѓање за Белград во 23.00 ч. Патот води преку граничниот 

премин Табановце со попатни одмори.  
2 ден 31.12.2016 Пристигнување во Белград во утринските часови, разгледување 

на градот со локален водич: плоштадите Теразије, Славија, храмот Свети Сава, 

булеварот на Револуцијата, тврдината Калемегдан каде ќе се посетат Римскиот 

бунар, Воениот музеј, Споменикот на победникот итн. Слободно време за 

индивидуални прошетки низ центарот на градот по улицата Кнез Михајлова и 

Калемегдан. Сместување во хотел. Вечерта дочек на Новата 2017 година на 

плоштад. Ноќевање. 

3 ден 01.01.2017 Појадок. Факултативен целодневен излет до Нови Сад- 

разгледување со локален водич: улицата на Јован Ј. Змај, Дунавската улица - 

пешачка трговска зона, Владичанскиот двор, плоштадот со Градското собрание и 

католичката црква, Петроварадинската тврдина... Продолжување за Сомбор, 

кратка обиколка на центарот на градот па потоа се оди на “Салаш” - пречек со 

домашна ракија и богат салашки ручек со специјалитети на Војводинската кујна и 

домашни неограничени пијалоци во незаборавен амбиент придружуван од 

тамбурашка музика. Враќање во Белград во вечерните часови. Ноќевање. 

4 ден 02.01.2017 Појадок. После појадокот посета на трговскиот шопинг центар 

Ушче како и слободно време во центарот на Белград. Можност за факултативно 

крстарење со сплав по Сава и Дунав. Попладнето поаѓање за Македонија и 

пристигнување во ноќните часови.    

 

 

 

 

ЦЕНА: 5600.oo денари 
 

 Во цената се вклучени следните услуги: 

 - автобуски превоз на дадената релација 

 - сместување во хотел со 3* - 2 ноќевања со појадок 

 - разгледување на Белград со локален водич 

 - организација и водстство на аранжманот 

 Во цената не се вклучени следните услуги 

- здравствено патничко осигурување - 200 денари 

- целодневен излет до Нови Сад, Сомбор и ручек со тамбурашка музика на 

Салаш со неограничено пиење и јадење - 30 еур 

- крстарење по Сава и Дунав – 10 еур 

- влезници за посетите во локалитетите и другите културни споменици 



 

  . 

Венеција град чудо, град од соништата кој плени со своите разнобојни палати, 

канали, тесни улички, безброј мовчиња, мали плоштади... Волшебниот Венецијански 

карневал и гондолата се симболи на Венеција. Верона... асоцијација на љубовта 

позната по Шекспировата Ромео и Јулија. Падова – град на цркви и палати, под 

заштита на УНЕСКО. 

30.12.2016 Поаѓање во 16.оо часот од Битола  со туристички автобус. Патот 

води преку Србија, Хрватска и Словенија со попатни одмори. 

31.12.2016 Пристигнување во Трст во утринските часови, прошетка низ 

центарот на градот. Се продолжува за Лидо Ди Јесоло сместување во хотел. 

Слободно попладне во Лидо Ди Јесоло. Вечерта се оди со брод од Punto 

Sabione до Венеција и вечерно разгледување на градот: плоштадот и црквата 

Сан Марко, Дуждевата палата, мостот на воздишките, мостот Риалто, каналот 

Гранде. Дочек на Новата 2017 на плоштадот Сан Марко. По полноќ враќање 

со брод од Венеција до Лидо ди Јесоло. Ноќевање. 

01.01.2017 Појадок. Факултативен целодневен излет до Верона - градот на 

Ромео и Јулија. Панорамско разгледување на градот: големата арена, куќата 

на Јулија, плоштадите Бра, Ербе и Дел Сињори, замокот Векио ... Потоа посета 

на Падова – град со многу цркви и палати па затоа е под заштита на УНЕСКО, 

каде може да се видат: плоштадот Прато, црквата св. Антониј, палатата Ди 

Капетано... Враќање во Лидо Ди Јесоло. Ноќевање.  

02.01.2017 Појадок. Посета на трговскиот шопинг центар Палма Нова. 

Поаѓање за Македонија преку Словенија и Србија, ноќно возење со попатни 

паузи.  

03.01.2017 Пристигнување во Македонија во утринските часови. 

 

ЦЕНА: 8400.оо денари 

 
Во цената се пресметани следните услуги:  
- автобуски превоз на дадената релација 
- 2 ноќевања со појадок  во хотел со 3* во Лидо Ди Јесоло (Венеција) 
- вечерен разглед на Венеција 
- придружник на екскурзијата 

 

Во цената не се пресметани следните услуги:  

-  задолжително патничко здравствeно осигурување без франшиза (200 ден)                        
-  превоз со брод:Лидо Ди Јесоло - Венеција - Лидо Ди Јесоло – 15 еур                                                                                                                                                                                   

-                                                                                                                                                                                     
  -  целодневен излет до Верона и Падова -15 еур                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

-  влезници за културно историските споменици 
 
Напомена:  Рок на пријавување  до 23.12.2016 година 



 

 

ИСТАНБУЛ 

Истанбул е единствен град во светот сместен на два континента. Европа 
и Азија, чија историја започнува пред 2600 години. Истанбул ги чува 
скапоцените богатства на трите империи на кои некогаш им бил главен 
град. 
1 ден 30.12.2016 Поагање на групата во 18.00 часот, ноќно возење со попатни 
одмори. 
2 ден 31.12.2016 Пристигнување во Истанбул во утринските часови. 
Сместување во хотел. Факултативна посета со локален водич на палатата 
Долма Бахче - последна резиденција на Отоманската Империја. Слободно 
попладне за прошетка и шопинг низ прочуените Капали и Аксарај чаршија. 
Вечерта организиран дочек на новата 2017 год. во  национален ресторан со 
музика и мени на турската кујна или на плоштад. Ноќевање. 
3 ден 01.01.2017 Појадок. По појадокот факултативно крстарење со брод со 
локален водич по Босфорот - со единствена можност за запознавање на 
палатите од двете страни на каналот и пловење под мостовите кои ги 
поврзуваат Европа со Азија. Потоа разглед на градот со водич: Патријаршијата, 
мостот Галата, Султанахмед (Сината) џамија, хиподромот, плоштадот Таксим со 
споменикот на Ататурк, потоа преку мостовите на Босфорот посета на азискиот 
дел Чамлиџе од каде има најубава панорама на Истанбул. Слободно време за 
индивидуални посети на Топ Капи палатата и Аја Софија. Вечерта факултативна 
посета на национален ресторан со програма и мени на турската кујна - втора 
вечер. Нокевање 
4 ден 02.01.2017 Појадок. Слободно време за индивидуални активности како и 
можност за шопинг, а потоа посета на трговскиот шопинг центар ФОРУМ. 
Вечерта поаѓање за Македонија преку Грција, ноќно возење со попатни 
одмори. 
5 ден 03.01.2017 Пристигнување во Македонија  во раните утрински часови. 

ЦЕНА:  5600.oo денари 
           Во цената е пресметано: 
          - автобуски превоз на дадената релација,  
          - 2 ноќевања со појадок во хотел со 3*  
          - разгледување на Истанбул со локален водич 
          - организација и придружник на патувањето 
 Во цената не е пресметано: 
          - патничко здравствено осигурување - задолжително - (200 денари) 
          - свечена новогодишна вечера во ресторан - (60 еур) 
          - свечена вечера во национален ресторан втора вечер - (30 еур)  
          - крстарење со брод по Босфорот - (15 еур) 
          - факултативна посета на палатата Долма Бахче со водич - (25еур) 
          - индивидуални факултативни посети на Топкапи музејот, Аја Софија   
          - други не споменати услуги    
 



 

 
 

СОЛУН - ЛУТРАКИ – ВОДЕН 
 

ЛУТРАКИ е мало туристичко место. Местото со своите минерални лековити 

извори е познато уште од времето на Александар Македонски. Овде 

посетителот може да ги  комбинира минералната топла вода во базените со 

планинарењето, посетата на уникатната по својот вид пештера или скијање на 

планината Ворас (Кајмакчалан). Температурата на водата е од 37-38 степени. 

Водите се лековити и се препорачуваат за болни од реума, ишијас, бронхит, 

нервоза, дерматолошки и гинеколошки проблеми, како и циркулативни и 

респираторни нарушувања. 

31.12.2016 год. Поаѓање во 04.00 часот  за Грција преку Гевгелија за Солун, 

кратка обиколка на центарот на градот при што можат да се видат: Црквата Св. 

Димитрија, Белата Кула, плоштадот Аристотелос, улицата Виа Игнациjа... 

Слободно време за шопинг во трговскиот центар “Космос”. Продолжување за 

Лутраки, сместување во студиа и апартмани и одмор. Вечерта факултативен 

дочек на Новата 2017 година  во национален ресторан – Таверна со музика. 

Ноќевање. 

01.01.2017 год. Ден за идивидуални активности низ Лутраки, посета на 

пештерата како и  можност за капење во бањите (се носат патниците со 

автобус). Ноќевање. 

02.01.2017 год Поаѓање за Македонија со попатна посета на градот Воден и 

водопадите. Продолжување  за  Македонија и пристигнување во вечерните 

часови.                             

 

ЦЕНА: 3600.оо денари 
 

Во цената на аранжманот се вклучени следните услуги:                       

- превоз со туристички автобус 

- сместување во Лутраки во студиа и апартмани - 2 ноќевања  

- посета на Солун и водопадите во Воден  

- организација и придружник на патувањето 

 

 Во цената не се вклучени следните услуги: 

- здравствено патничко осигурување - 150 ден (зaдолжително) 

- свечена новогодишна вечера во Таверна со музика - (30 еур - пријава при 

резервација) 

 

 



 

 

 

СОЛУН - ПАРАЛИЈА - МЕТЕОРИ 
 

31.12.2016 Поаѓање во 04.00 часот  за Грција преку Гевгелија за Солун, кратка 

обиколка на центарот на градот при што можат да се видат: Црквата Св. 

Димитрија, Белата Кула, плоштадот Аристотелос, улицата Виа 

Игнациjа...Слободно време за шопинг во трговскиот центар 

“Космос”.Попладнето пристигнување во Паралија, сместување во хотел и 

слободно време за прошетка во Паралија. Вечерта дочек на Новата 2017 

Година во ТАВЕРНА со уметничка програма на Грчки песни и танци со 

специјалитети на Грчката кујна. Ноќевање. 

01.01.2017 Појадок. Факултативен излет до Метеорите со посета на еден од 

многуте средновековни Манастири подигнати на високи камени карпи. 

Попатно посета на клисурата Темби каде се посетува црквата Св. Петка. 

Враќање во Паралија. Ноќевање. 

02.01.2017 Појадок. Поаѓање за Македонија со попатна посета на градот 

Воден и водопадите. Пристигнување во Македонија во вечерните часови. 

 

ЦЕНА: 3990  денари 
 

Во цената на аранжманот се вклучени следните услуги: 

- превоз со туристички автобус  

- сместување во хотел - 2 ноќевања со појадок 

- разгледување на Солун и посета на Воден и водопадите 

- организација и придружник на патувањето. 

 

Во цената не се вклучени следните услуги: 

- патничко здравствено осигурување - 150 ден 

- свечена новогодишна вечера во Таверна - 30 еур 

- целодневен излет до Метеорите - 10 еур по лице    

 - влезници за културно историските споменици  

 

 

 

 

 



 

 

САРАЕВО 
Мостар – Дубровник 

 
1 ден 30.12.2016 Поаѓање за Сараево во 20.00 ч. преку граничниот премин 
Табановце па низ Србија со попатни паузи. 
2 ден 31.12.2016 Во утринските часови пауза и посета на Мокра Гора - каде 
се најдува Музејот на отворено - Дрвениот град на Емир Костурица, како и 
единствената туристичка - музејска железница “Шарганска Осмица” ремек 
дело меѓу пругите со тесен колосек. Пристигнување во Сараево и сместување 
во  хотел. Попладнето прошетка во центарот на градот - Башчаршија. 
Вечерта факултативно дочек на новата 2017 год. на плоштад или во 
ресторан. Ноќевање. 
3 ден 01.01.2017 Појадок. После појадокот разгледување на градот со 
локален водич: Врело Босне, Грбавица, народниот театар, градското 
собрание, па се оди пеш по Башчаршија, Којунџилук, Еврејскиот Храм 
Величенствената Газихусербегова џамија, Катедралата... Слободно попладне 
во центарот на Сараево. Факултативна вечера во ресторан со музика. 
Ноќевање. 
4 ден 02.01.2017 Појадок. Поаѓање за Дубровник со попатни посети на 
Мостот на Неретва и Стариот мост во Мостар. Продолжување за 
Дубровник преку Неум. Пристигнување во Дубровник и прошетка во стариот 
дел на градот каде ќе се видат: Страдун, Орландовиот столб, Градскиот 
звонарник, Палатата Спонза, Црквата Св. Влах, Катедрала итн. Поаѓање за 
Македонија, ноќно возење со попатни паузи. 
5 ден 03.01.2017 Пристигнување во Македонија во утринските часови.  
 

ЦЕНА: 5990.oo денари 

 
                                             

Во цената се пресметани следните услуги:    
 - превоз со туристички автобус  
 - сместување во хотел со 3* на база 2 н/п 
-  разглед на Сараево со локален водич 
 - попатни паузи на Мокра Гора, Мостар и Дубровник  
 - организација и придружник на патувањето 
 

Во цената не е пресметано: 
- патничко и здраствено осигурување - без франшиза - 200 ден 
-  факултативна вечера со музика во ресторан 01.01.2017 - 20 еур 

- влезници за културно историските споменици 
 
Напомена: Рок на пријавување до 23.12.2016 година.  
 
 



 

 
 

СПЛИТ - 
ДУБРОВНИК – ШИБЕНИК – ТРОГИР - ХВАР 

 

1 ден 30.12.2016 Поаѓање од пред агенција во 20.3о часот со туристички 
автобус, преку Албанија, Црна Гора за Хрватска, ноќно возење со попатни 
паузи. 
2 ден 31.12.2016 Преку Тиват со траект пристигнување во Дубровник во 
утринските часови, разгледување на стариот дел на градот: Плаца, 
Онофриевата чешма, Орландовиот столб, Градскиот звонарник, Палатата 
Спонза, цр. Св. Влах, Катедралата и прошетка во  стариот дел на Дубровник. 
Се продолжува за Сплит, сместување во хотел. Попладнето разгледување на 
Сплит: Диоклецијановата Палата, Катедралата на Свети Дује, плоштадот, 
Променадата - Рива... Вечерта дочек на Новата 2017 год. на плоштадот на 
Сплитската променада - Рива (најавен е настап на Петар Грашо), со 
традиционален спектакуларен огномет. Ноќевање. 
3 ден 01.01.2017 Појадок. Целодневен факултативен излет до: Трогир каде ќе 
се видат: Катедралата Свети Ловре, палатата Чипико, тврдината Камерленго, 
кулата св. Марко... Примоштен едно од најубавите туристички места во 
Хрватска познат по прекрасни плажи, винови насади... Шибеник при што ќе се 
видат: Катедралата св. Јаков - која е под заштита на УНЕСКО, 4-ри Тврдини: св. 
Михаил, св. Иван, Барони и св. Никола, Музејот на градот, Далматинското етно 
село во Соларис, 4 - рите средновековни бунари, а на 10 км. се најдува 
Националниот парк *Крка* со познатите слапови на реката Крка и нивна посета 
со вклучена влезница. Враќање во Сплит. Ноќевање. 
4 ден 02.01.2017 Појадок. Слободно предпладне во центарот на Сплит. 
Поаѓање за Македонија со попатни паузи во Гусарскиот град Омиш, па долж 
ривиерата поминувајќи покрај многу убави летувалишта, посета на Макарска: 
Кацичевиот плоштад, црквата св. Марко и прошетка по преубавото шеталиште - 
Рива... Потоа се продолжува преку Црна Гора и Албанија, ноќно возење со 
попатни паузи. 
5 ден 03.01.2017 Пристигнување во Македонија во утринските часови.  

ЦЕНА: 7400.oo денари 
Во цената се пресметани следните услуги:    
- превоз со туристички автобус  
- сместување во хотел со 3* на база 2 н/п 
- посети и разгледи на: Дубровник , Сплит, Макарска...  
- организација и придружник на патувањето. 
 
Во цената не е пресметано: 
- патничко и здравствено осигурување - без франшиза - 200 ден 
- факултативен целодневен излет до: Трогир, Примоштен, Шибеник и влез во 
Крка - 20 еур 
- влезници за културно - историските споменици 
 



 

 

 

ZAGREB i Qubqana 
 

 

1 ден 30.12.2016 Поаѓање за Загреб од пред агенција во 19.00 ч. Патот води 

преку граничниот премин Табановце, Белград, ноќно возење со попатни 

одмори.  
2 ден 31.12.2016 Пристигнување во Загреб во утринските часови. 

Разгледување на Загреб со локален водич: Плоштадот Бан Јелачич, 

Катедралата, Горни Град, Прашка улица, Петрова црква, Света Порта, 

Калчичева улица Жичара Слеме итн... сместување во хотел. Вечерта дочек на 

новата 2017 год. на плоштад или во национален ресторан со музика. 

Ноќевање. 

3 ден 01.01.2017 Појадок. Факултативен целодневен излет до Љубљана и 

негово  разгледување со локален водич: споменикот и плоштадот на Франц 

Прешерн, Трите Мостови на реката Љубљаница, црквата св. Марија, 

Љубљанскиот дворец... Враќање во Загреб. Ноќевање. 

4 ден 02.01.2017 Појадок. Слободен ден за индивидуални активности низ 

центарот на Загреб со можност за посета на трговски шопинг центар. 

Попладнето поаѓање за Македонија, ноќно возење со попатни  одмори. 

5 ден 03.01.2017 Пристигнување во Македонија во раните утрински часови.  

 

ЦЕНА: 7400 денари 
 
Во цената се вклучени  следните услуги: 
 - превоз со туристички автобус на дадената релација 
 - сместување во хотел со 3* - 2 ноќ/појадок 
 - разгледување на Загреб со локален водич 
 - организација и придружник на патувањето 
 

Во цената не се вклучени следните услуги 
- патничко здравствено осигурување 200 ден. 
- целодневен излет до Љубљана и разгледување со водич - 20 еур 
- влезници за посетите на културно историските споменици 
 
Напомена: Пријавување до 23.12.2016 год. 
 


