
 

 

 

 

26.04-28.04.2018 

РАБОТИЛНИЦА ВО ВОЈВОДИНА  

3ДЕНА/2НОЌЕВАЊА, АВТОБУСКИ ПРЕВОЗ 

 

Програма на патување  

25/04/2018 (Среда) Поаѓање од  Меѓуградска автобуска станица во Скопје во 

21:00 часот. 

1ден  26/04/2018 Скопје–Суботица (Четврток)     

Пристигнување во Суботица околу 09:00 часот, со попатни паузи. Организиран 
разглед на Суботица со локален водич: Општината, палатата Рајхл, палатата 

Леовиќ, најстарата синагога на Балканот, Суботичката гимназија, Српската 

црква. Сместување и организиран лесен ручек во хотел. Работна сесија од 
15:00–18:30 часот со кафе-пауза. Вечера во локален ресторан-салаш со 
тамбураши. Ноќевање. 

2ден  27/04/2018 Скопје–Суботица (Петок)    

Појадок. Работна сесија од 09:30–13:30 часот со кафе-пауза. Организиран лесен 

ручек во хотел. Посета на ергелата „Келебија“, разглед и можност за јавање 

липицанери, возење со фијакери. Вечера со можност за уживање во богато мени 
на традиционални специјалитети, локални пијалоци и тамбураши. Ноќевање. 

3ден  28/04/2018 Скопје–Суботица (Сабота) 

Појадок. Одјавување од хотел. Поаѓање во 09:30 ч. и посета на винаријата 

„Звонко Богдан“ на Палиќ, разглед и дегустација на вино. Слободно време за 
прошетка по малото и симпатично Паличко Езеро со локален водич . 

Организиран ручек во  ресторанот „Мала Гостионица“ на Паличко езеро. По 

ручекот – посета  на познатиот трговски центар „Инџија“ во Нови Сад. Во 

вечерните часови поаѓање за Скопје. Пристигнување во раните утрински 
часови. 

29/04/2018 (Недела) 
 

Пристигнување во раните утрински часови. 

 

 



 

 

 

 

Во цената на аранжманот се вклучени следните услуги:  

✔ Организиран превоз со автобус Скопје–Суботица–Скопје 

✔ Разглед на Суботица со локален водич 

✔ 2 ноќевања во Суботица услуга ноќевање со појадок во хотел со  3*  
(„Гарни Хотел ПБГ Суботица“ или „Вила Модена“) 

✔ 2 ручеци во хотел, ручек на Паличко езеро  на база шведска маса  

✔ Вечера со музика во „Вила Мајур“ 

✔ Вечера со музика во „Мајкин Салаш“ 

✔ 2 кафе паузи за време на предавањата (кафе и вода) 

✔ Пикник на ергелата „Келебија“ 

✔ Разглед на Паличко езеро со локален водич  

✔ Посета на винаријата на „Звонко Богдан“ со дегустација на 3 вида на вино 

✔ Пратител на групата од Скопје 

✔ Организација на патувањето 
 
Во цената не се вклучени следниве услуги: 

✘ Патничко и здравствено осигурување 185 мкд 

✘ Услуги кои не се наведени во програмата 

✘ Пијалоци за време на оброците 

Напомена: Организаторот има право да направи промени на распоредот на 

содржините од програмата во зависност од промена на местата каде  што е 
предвидена посетата бидејќи е период на висока сезона во Суботица.  

• За ова патување е потребен валиден биометриски пасош или лична карта. 

• За реализација на аранжманот потребен е минимум од 30 патници. 

• За овој аранжман важат општите услови на патување на Фибула Ер Травел и СКТМ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подетален опис на салашите може да се добие на следниве веб страни: 

Салаш: Website: 

„Мајкин Салаш“ www.majkinsalas.rs 

„Ергела Келебија“ www.lipicaner.com 

„Мала гостиона“ www.elittepalic.rs 
 Палиќко езеро www.palic.info 

Винарија „Звонко Богдан“ www.vinarijazvonkobogdan.com 

„Вила Мајур“ www.vilamajur.com 
 

http://www.majkinsalas.rs/
http://www.lipicaner.com/
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