05.05– 07.05.2022
СИМПОЗИОН: СТРУЧЕН СЕМИНАР ВО НОВИ САД
3 ДЕНА/2 НОЌЕВАЊА, АВТОБУСКИ ПРЕВОЗ

ПРОГРАМА НА ПАТУВАЊЕ
04/05/2022 (Среда) Состанок на групата на паркингот спроти хотел Holiday Inn
во 23.00 часот. Поаѓање за Нови Сад во 23.30 часот. Ноќно возење со попатни
паузи за одмор.

1 ДЕН
05/05/2022 Скопје – Нови Сад (Четврток)
Пристигнување во Нови Сад во претпладневните часови. Организиран разглед
на градот со локален водич: „Српско Народно Позориште“ со истоимениот
плоштад, плоштадот Слобода, на кој се наоѓа катедралната црква Имена
Маријаниног – една од првите изградени во неоготски стил меѓу 1893 и 1895
година, улицата „Змај Јовина“, покрај која се наоѓаат мноштвото познати бутици
и ресторани како и најзначајното архитектонско дело во Нови Сад –
Владичански Двор, изграден од првиот епископ Висарион Павловиќ. Во
продолжение – Соборната црква Свети Великомаченик Геогрије, музеите на
Нови Сад и на Војводина, Дунавскиот Парк, мостот на Дунав, како и посета на
познатата Петроварадинска Тврдина. Посета на познатата тврдина во
Петроварадин, на Банската Палата и на куќата на Милош Мариќ. Сместување и
ручек во хотелот. Работна сесија од 15.00–18.30 часот со кафе-пауза.
Организирана вечера во ресторанот „Плава Фрајла“, со можност за уживање во
богато мени на традиционални специјалитети и војводинска музика. Ноќевање.

2 ДЕН
06/05/2022 Нови Сад (Петок)
Појадок. Организиран разглед на Фрушка Гора, позната и како „Српска Света
Гора“, еден од петте национални паркови во Република Србија со 16
православни манастири, со посета на манастирот Ново Хопово и црквата Св.
Никола. Хоповското фрескосликарство е едно од поистакнатите на балканскиот
уметнички простор. Иконите и иконостасот ги има изработено најзачајниот
српски барокен сликар Теодор Крачун. Продолжение на разгледот кон еден од
древните мастири (Велика Ремета или Крушедол). Враќање и ручек во хотелот.
Работна сесија од 15.00–18.30 часот со кафе-пауза. Посета на салаш и
организирана вечера во автентичниот ресторан „Лазин Салаш“ со можност за
уживање во богато мени на традиционални специјалитети и војводинска музика.
Ноќевање.

3 ДЕН
07/05/2022 Сремски Карловци – Белград (Сабота)
Појадок. Одјавување од хотелот. Поаѓање во 10.00 ч. Прошетка до живописното гратче
Сремски Карловци, кое се смета за најубавиот барокен град во Србија, место познато
уште во времето на Римјаните. Отоманскиот војсководител Бали Бег, во време на
Сулејман Величенствени, во 1521 г. го освојува градот и цели 170 години е под
Отоманската Империја. Потоа потпаѓа под Австроунгарија, а од 1918 г. е во состав на
Кралството на Срби Хрвати и Словенци (СХС). Град со многу впечатливи и добро
сочувани стари градби: соборната црква Св. Никола, Палатата на Патријаршијата во
барокна и неоренесансна архитектура, Римокатоличката црква на Светото Тројство од
1735 г., Карловачката гимназија од XVIII век со најбогата школска библиотека во
Србија, каде што учел и еден од најголемите српски поети Бранко Радичевиќ. На
самиот плоштад се наоѓа и фонтаната „4 Лава“ од 1799 г. Ќе ја посетиме и Капелата на
мирот, каде што во 1699 г. е потпишан мир помеѓу Отоманската Империја и Светата
лига (Австрија, Полска и Млетачката Република). Ексклузивно ќе ја посетиме и куќата
каде што како ученик живеел поетот Бранко Радичевиќ, претворена во музеј.
Слободно време за ручек. По паузата, продолжуваме кон Белград, со можност за посета
еден од познатите трговски центри (Ушче или БЕО). Поаѓање за Скопје.
08/05/2022 (Недела)
Пристигнување во Скопје во раните утрински часови.

Во цената на аранжманот се вклучени следните услуги:
✔ Организиран превоз со автобус Скопје–Нови Сад–Скопје
✔ Разглед на Нови Сад, Фрушка Гора и Сремски Карловци со локален водич
✔ 2 ноќевања во Нови Сад ноќевање со појадок во хотел со 3* Хотел Војводина
✔ 2 ручеци во хотел
✔ Вечера со војводинска музика во автентичниот ресторан „Плава Фрајла“
✔Вечера со војводинска музика во автентичниот ресторан „Лазин Салаш“
✔ 2 кафе паузи за време на предавањата (кафе и вода)
✔ Пратител на групата од Скопје
✔ Организација на патувањето
Во цената не се вклучени следниве услуги:
✘ Патничко и здравствено осигурување 150 мкд
✘ Услуги кои не се наведени во програмата
✘ Пијалоци за време на оброците

НАПОМЕНА:
•

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

•

За реализација на аранжманот потребен е минимум од 30 патници.

•

За ова патување важат општите услови на патување на ТА ЕЛИДА ТУРС.

•

Пропишаните протоколи за заштита од COVID-19 ќе бидат во целост применети.
Потребно е сите учесници на обуката задолжително да се информираат и да ги
почитуваат актуелните мерки за COVID-19, донесени од страна на надлежните
органи на државна управа во двете земји.

