
 

 

 

15–17.11.2018 

РАБОТИЛНИЦА ВО СОФИЈА, Р.БУГАРИЈА  

3ДЕНА/2НОЌЕВАЊА, АВТОБУСКИ ПРЕВОЗ 

 

Програма на патување 

1ден  15/11/2018 Скопје–Софија (четврток)     

Поаѓање за Софија во 7.00 часот на  Дрводекор. Пристигнување во Софија околу 

12.00 часот, со попатни паузи. Сместување во хотел. Ручек во локален ресторан. 

Работна сесија од 15:00–18:30 часот со кафе-пауза. Вечера во локален ресторан 

во автентична бугарска атмосфера со музика. Ноќевање. 

2ден  16/11/2018 Софија (петок)    

Појадок. Oрганизиран разглед на Софија со локален водич: Градски плоштад, 

ЦУМ, Парламент, Национален и историски музеј, цркви Ротонда, Св. Софија, Св. 

Недела, Руската црква, храм Александар Невски со дванаесетте позлатени 

куполи, Дворец на културата. Ручек во хотел. Работна сесија од 14:00–18:30 

часот со кафе-пауза. Вечера во локален ресторан со традиционални 

перформанси. Ноќевање. 

3ден  17/11/2018 Софија–Скопје (сабота) 

Појадок. Напуштање на хотелот во 10.30. Организирана посета на познатите 

трговски центри PARADISE CENTER, RING MALL, IKEA и DECATHLON. Во 
попладневните часови поаѓање за Скопје. Пристигнување во вечерните часови. 

 

Во цената на аранжманот се вклучени следните услуги:  

✔ Превоз со високотуристички автобус на релација Скопје–Софија–Скопје 

✔ Разглед на Софија со локален водич  

✔ 2 ноќевања со појадок и ручек во хотел со  3* (хотел Simona Art Hotel)  

✔ 2 вечери и 1 ручек во локални ресторани 

✔ Разглед на градот со локален водич  

✔ Организирана посета на PARADISE CENTER, RING MALL, IKEA и DECATHLON 

✔ Придружник и организација на патувањето 

 

Во цената не се вклучени следниве услуги: 

✘ Патничко и здравствено осигурување  
 

 

 



 

 

 

Напомена:  

 За ова патување е потребен валиден биометриски пасош. 

 За реализација на работилницата потребен е минимум од 25 учесници. 

 За отказ на аранжманот од страна на учесникот до 7 дена пред поаѓање се 
наплаќаат 100 % пенали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подетален опис за хотелот и рестораните може да се добие 
на следниве веб страни: Место: Website: 

Хотел Simona Art Hotel 3* http://hotelsimona.com/en/ 

„Ресторан Мома“ http://moma-restaurant.com/ 

„Хаџидрагановите визби“ https://www.izbite.com/bg 

Ресторан „Воденицата“ http://vodenitzata.com/ 


