
 

 

 

8ми МАРТ – БЕЛГРАД 
 

 
1 ден: 05.03.2020 МАКЕДОНИЈА – БЕЛГРАД 
Спстанпк на групата пред Сппртска сала вп 22:30, а ппадаое пд Битпла вп 23:00ш. 
Се патува преку гранишен премин Табанпвце сп пппатни паузи за пдмпр и царински 
фпрмалнпсти. 
 
2 ден: 06.03.2020 БЕЛГРАД 
Пристигнуваое на групата вп Белград вп утринските шаспви. Разглед на Белград сп 
прпфесипнален туристишки впдиш-црквата Св.Сава, Тппшидер (стадипните на „Црвена Звезда“ и 
„Партизан“), Дедиое, мпстпт Газела, мпстпт на Бранкп Чппиќ, црквата Св.Маркп, музејпт за 
впздухпплпвствп, улицата на кнезпт Михајлп, плпщтадпт на Никпла Пащиќ, Теразије, Нарпднипт 
Театар, Спбраниетп, тврдината Калемегдан. Вп пппладневните шаспви сместуваое вп хптелпт, 
пдмпр. Вп дпцните пппладневни шаспви, мпжнпст за факултативнп крстареое пп Дунав или 
слпбпднп време за индивидуални активнпсти. Присуствп на велигденска литургија пред 
најгплемипт правпславен храм на Балканпт- Св.Сава. Враќаое вп хптел ппсле пплнпќ. Нпќеваое. 
 
3 ден: 07.03.2020 БЕЛГРАД – НОВИ САД 
Ппјадпк. Мпжнпст за факултативна ппсета на Нпви Сад (10 Еур). Панпрамскп и пещашкп 
разгледуваое на Нпви Сад: најппзнатптп щеталищте Змај Јпван, кпе изпбилува сп брпјни 
прпдавници, кафиши и рестпрани, Плпщтадпт сп Градскптп Спбрание и катплишката црква, 
Дунавската улица кпја впди дп најубавипт нпвпсадски парк – Дунавски парк. 
Враќаое вп Белград вп хптел. Вешерта е предвидена за факултативна ппсета на некпј пд 
Белградските сплавпви сп бпгата вешера и жива музика (20 Еур) или слпбпдна вешер за 
индивидуални активнпсти. Нпќеваое. 
 
4 ден: 08.03.2020 БЕЛГРАД – НИЩ – МАКЕДОНИЈА 
Ппјадпк. Одјавуваое пд хптел. Ппсета на тргпвскипт центар Ущше сп мпжнпст за щппинг. 
Вп пппладневните шаспви заминуваое за Македпнија.  
Пппатна ппсета на градпт Нищ сп мпжнпст за прпщетка низ центарпт и мпжнпст за рушек.  
Пристигнуваое вп Македпнија вп дпцните вешерни шаспви. 
 
 
ЦЕНА НА АРАНЖМАНОТ: 89 Еур /5.518,00 денари 
цена за уплата до 01/02/2020 79 Еур/4.898 ,00 денари 
 
 
 
 



 

 

 
Во цената Е вклучено: 
Превпз на дадената релација вп туристишки автпбус 
Сместуваое вп хптел – брпд Compass River City 3*, (2 нпќеваоа сп ппјадпк) 
Панпрамски разглед на градпт 
Кпмплетна прганизација сп пратител при патуваоетп 
 
Во цената НЕ Е вклучено: 
Патнишкп и здравственп псигуруваое 
Факултативна ппсета на Нпви Сад 
Факултативнп крстареое пп Дунав 
Факултативнп вешера на сплав сп жива музика 
Факултативна ппсета на Музејпт за впздухпплпвствп 

 
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€ 
 
БРОД – ХОТЕЛ „Compass River City Boatel“ 
„Compass River City“ е прв хптел – брпд на реката Дунав вп градпт Белград, сп 81 кабина, 
6 апартмани, базен, реастпран и гплема тераса. Од терасата има прекрасен ппглед кпн тврдината 
„Калемегдан“ и реките Дунав и Сава. Од кппнената страна има парк сп клупи и пещашка патека. 
Вистинскп местп за релаксација кпи успеалп да ги сппи прирпдата и градпт. 
Линк пд хптелпт за виртуелен ппглед http://compassrivercity.com/360.php 
Линк пд хптелпт http://compassrivercity.com/index.php 
 
НИЩ – НИЩАВА – ТУРСКА ТВРДИНА – КАЗАНЧИСКО СОКАШЕ 
Череп кула – кула направена пд Срби шерепи пбезглавен пд страна на Турците вп 19 век. 
Нищ тврдина – турски тврдина вп центарпт на градпт. 
Казанчијскп спкаше – Пример за пригинална архитектура пд псманлиски перипд. 
Нищава – рекпја кпја теше низ Бугарија и Србија, сп дплжина пд 218 км е најдплгата притпка на 
Јужна Мправа. 
 
НОВИ САД – ПЕТРОВАРАДИНСКА ТВРДИНА – СИНАГОГАТА –КАТОЛИШКА КАТЕДРАЛА 
Нпви Сад е главен град на северната српска ппкраина Впјвпдина. Втпр град пп гплемина 
вп Србија, пп Белград. Градпт изпбилува сп стари истприски градби, сп мнпгу цркви,катедрала, 
синагпга, тврдина, плпщтади и други истприски знаменитпсти. Ппкрај српскипт јазик, се кпристат и 
унгарскипт, слпвашкипт и панпнскпрусинскипт јазик. 
 

https://turist.com.mk/tour/%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d1%81%d0%b0%d0%b4/#acc2
http://compassrivercity.com/360.php
http://compassrivercity.com/index.php


 

 

 


