
 

 

 

АТИНА ЕГИНА - 8ми МАРТ програма во  
 

1 ден  05.03.2020                                             Македонија-Атина 
Спстанпк на групата вп 20,30 шаспт, ппадаое вп 21:00 шаспт пд пред Сппртската сала Бпрп 
Чурлевски. Нпќнп впзеое низ Грција сп пппатни паузи за пдмпр. 
 
2 ден  06.03.2020                                             Атина 
Пристигнуваое вп Атина вп утринските шаспви. Заминуваое на панпрамскп разгледуваое на 
градпт (Плпщтадите Омпнија и Синтагма, Парламентпт,  Олимпискипт стадипн, Зевспвипт храм, 
Хадријанпвата врата, Бајрпнпвипт сппменик, Наципналната библиптека, универзитет…) 
Акрпппл (Прппилеј, Партенпн, Ерчтејпн…). 
Сместуваое вп хптел. Слпбпднп пппладне. Вешерта мпжнпст за нпќна прпщетка вп центарпт на 
Атина и Плака. Нпќеваое. 
 
3 ден  07.03.2020                                             Атина-Егина 
Ппјадпк. Факултативна – еднпдневна екскурзија на пстрпвпт Егина (25 Еур). Овпј пстрпв е дел пд 
Сарпнските пстрпви и се напда на пкплу 30 килпметри пд Атина. Егина е дпм на антишки урнатини 
(вклушувајќи гп и ппзнатипт храм Афаја), неверпјатни плажи, щармантни селца и пристанищта. 
Плус, вп минатптп градпт Егина краткп бил престплнина на Грција. Ќе ја ппсетиме црквата 
ппсветена на Свети Нектариј Егински, ппдигната пд старец Нектариј Виталис сп ппмпщ на вернптп 
население, и каде щтп старецпт за време на свпјпт земен живпт служел и живеел. Пптпа пдиме да 
се ппклпниме на грпбпт на скпрпуппкпенипт старец Нектариј Виталис. Ппсле ппсетата на Камариза 
тргнуваое кпн пристанищтетп вп Пиреја. Враќаое вп Глифада. Слпбпдна вешер. Нпќеваое. 
 
4 ден  08.03.2020                                             Атина-Македонија 
Ппјадпк. Организиранo заминуваое за Сунипн-најјужната тпшка на Балканскипт пплупстрпвп сп 
ппсета на Ппсејдпнпвипт храм (факултативнп 10 Еур). Слпбпднп време за прпщетка и рушек. 
Ппадаое за Македпнија. Пристигнуваое вп Битпла вп дпцните вешерни шаспви. Организирани 
трансфери дп Охрид, Прилеп и Скппје. 
 
 

Цена на аранжманот: 109€/ 6,758,00 МКД 
 
 
Во цената Е вклучено: 
Превпз сп туристишки автпбус 
2 нпќеваоа сп ппјадпк вп хптел 3* www.londonhotel.gr 
Организиран разглед на градпт сп лпкален впдиш 
Организација и впдствп на патуваоетп 

https://www.londonhotel.gr/


 

 

Во цената не се вклучени следниве услуги: 
Факултативен излет на пстрпвпт Егина (бус+брпд) 25€ 
Екскурзија на Сунипн 10€ 
Влезници за ппсета на лпкалитетите сп впдиш: Акрпппл (12 €); 
Патнишкп и здравственп псигуруваое 150 мкд 
 
Доплата за повратен трансфер во МК: 
Скппје и Велес 10€/лице, 
Прилеп, Охрид и Кавадарци 5€/лице 
 
Важни информации: 
Цената е дадена пп лице за сместуваое вп двпкреветна спба 
Деца: 2-12 гпдини сп двајца впзрасни 60€ 
Цена за еднпкреветна спба 135€ 
Цена за третп лице на дпдатен лежај 89€ 
 
Факултативни 
Факултативна ппсета на Нпви Сад 10€ 
Факултативнп крстареое пп Дунав 15€ 
Факултативнп вешера на сплав сп жива музика 20€ 
Факултативна ппсета на Музејпт за впздухпплпвствп 5€ 
 
 
 

https://turist.com.mk/tour/10567/#acc2

