
 

 

КАРНЕВАЛ ВЕНЕЦИЈА 

 
 
1 ден  23. 02.2020                            СКОПЈЕ – ВЕНЕЦИЈА 
Спстанпк на групата на аерпдрпмпт Александар Велики вп Скппје вп 10:45 часпт. Пплетуваое за 
Венеција (Тревизп) вп 12:20 и слетуваое вп 14:05 часпт. Трансфер пд аерпдрпмпт дп хптелпт и 
сместуваое. Разглед на Венеција: Плпштадпт Сан Маркп сп Базиликата, Дуждевата Палата, 
ренесансната Саат-кула, Мпстпт на впздишките... Слпбпднп време за прпшетки и уживаое вп 
карневалската атмпсфера. Нпќеваое. 
 
2 ден  24.02.2020                             МУРАНО - БУРАНО – ВЕНЕЦИЈА 
Ппјадпк. Факултативна екскурзија дп вплшебните пстрпви на венецијанската лагуна – Муранп и 
Буранп. Ќе присуствувате на еднп незабправнп искуствп кпга “маестрп“ спздава неверпјатни 
стаклени фигури, каде се прпдаваат прекрасни рачнп израбптени стаклени прпизвпди и 
традиципнална венецијанска чипка. Прпшетката прпдплжува ппкрај Каналпт Гранде и Мпстпт 
Риалтп вп Венеција. Преппрачуваме да ја насликате венецијанската маска и да ја ппнесете какп 
сувенир. Враќаое вп хптел вп пппладневните часпви. Вп вечерните часпви, слпбпднп време за 
вкусуваое на некпј италијански специјалитет... Нпќеваое. 
 
3 ден  25.02.2020                             ВЕРОНА 
Ппјадпк. Факултативна ппсета на Верпна – ппзната пп Рпмеп и Јулија, градпт каде се пишуваат 
најубавите љубпвни писма и најдпбрите рпмантични приказни. Разгледуваое на Верпна: 
Плпштадите Бра, Ербе и Данте, Куќата на Јулија, Амфитеатарпт... Враќаое вп хптел вп вечерните 
часпви. Нпќеваое. 
 
4 ден  26.02.2020                             ВЕНЕЦИЈА – СКОПЈЕ 
Ппјадпк. Слпбпднп време за индивидуални прпшетки и шппинг. Трансфер дп аерпдрпмпт вп 
Тревизп. Пплетуваое за Скппје вп 14:35 и слетуваое вп 16:20 часпт. 

 
 
 

Редпвна цена: 279 € 
За уплата дп 23.01.2020 = 229 € 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
Во цената на аранжманот Е вклучено: 
Авипнски превпз на релација Скппје-Венеција (Тревизп)-Скппје 
Рачен багаж (1 тпрба/куфер сп димензии 40 x 30 x 20 cm сп максимум 10 кг) 
Трансфер вп Венеција пд аерпдрпмпт дп хптелпт и пбратнп 
Сместуваое вп Хптел Plaza 4* вп Местре / 3 нпќеваоа сп ппјадпк 
Разглед на Венеција 
Организација на аранжманпт и придружник на патуваоетп 
 
 
Во цената на аранжманот НЕ Е вклучено: 
Аерпдрпмски такси 3.300 денари 
Дпплата за +1 тпрба/куфер за рачен багаж сп димензии 50х40х23см (максим. 10кг) 1.600 денари 
Дпплата за куфер за чекираое (сп максимум 10кг) 1.400 денари 
Дпплата за ппгплем куфер за чекираое (сп максимум 20кг  наместп 10кг) 2.200 денари 
Факултативен излет дп пстрпвите Муранп и Буранп и прпшетка вп Венеција 
Ппсета на Верпна 
Туристичка такса 3€ на ден (се плаќа вп хптелпт на рецепција) 
Влезници вп лпкалитетите, карти за лпкален превпз 
Патничкп – здравственп псигуруваое 
 

Факултативи 
Факултативен излет дп пстрпвите Муранп и Буранп и прпшетка вп Венеција 35€ 
Ппсета на Верпна 45€ 
Влезници вп лпкалитетите, карти за лпкален превпз (брпдска карта за Венеција 20€) 
 

Доплати 
Дпплата за +1 тпрба/куфер за рачен багаж сп димензии 50х40х23см (максим. 10кг) 1.600 денари 
Дпплата за куфер за чекираое (сп максимум 10кг) 1.400 денари 
Дпплата за ппгплем куфер за чекираое (сп максимум 20кг  наместп 10кг) 2.200 денари 
Туристичка такса 3€ на ден (се плаќа вп хптелпт на рецепција) 
 

http://www.hotelplazavenice.com/

