28– 30 СЕПТЕМВРИ 2022

СИМПОЗИОН: ТРИДНЕВЕН СТРУЧЕН СЕМИНАР ВО БЕЛГРАД
3 ДЕНА/2 НОЌЕВАЊА, АВТОБУСКИ ПРЕВОЗ

ПРОГРАМА НА ПАТУВАЊЕ
1 ДЕН
28/09/2022 (СРЕДА)
Собир на групата спроти влезот на катната гаража „Разловечко востание“, лоцирана
на ул. Мирче Ацев (кај ГТЦ) во 06.30 часот. Поаѓање кон Белград во 07.00 часот.
Пристигнување во Белград во попладневните часови. Сместување и ручек во хотелот
(Queen's Astoria Design Hotel). Работна сесија од 16.00–17.30 часот. Организирано
крстарење со брод по Дунав и Сава. Вечера во рибен ресторан на Дунав, со можност за
уживање во богато мени на рибни специјалитети. Ноќевање.

2 ДЕН
29/09/2022 (ЧЕТВРТОК)
Појадок. Работна сесија од 09.30–13.00 часот со кафе-пауза. Ручек во хотелот.
Панорамски разглед со автобус на Белград и пешачка тура на Калемегдан.
Организирана вечера во ресторан на Скадарлија, со можност за уживање во богато
мени на традиционални специјалитети и тамбураши. Ноќевање.

3 ДЕН
30/09/2022 (ПЕТОК)
Појадок. Работна сесија од 09.30–11.00 часот. Одјавување од хотелот. Посета на еден
од познатите трговски центри („Биг Фешн“ со „Декатлон“). Поаѓање кон Скопје.
Пристигнување во Скопје во вечерните часови.
ВО ЦЕНАТА НА АРАНЖМАНОТ СЕ ВКЛУЧЕНИ СЛЕДНИТЕ УСЛУГИ:
✔ Организиран превоз со автобус Скопје–Белград–Скопје
✔ Разглед на Белград со локален туристички водич
✔ Крстарење со брод по Дунав и Сава
✔ 2 ноќевања во Белград на база на полупансион во хотелот „Queen’s Astoria
Design Hotel 4****“ – Белград (лоциран во центарот на градот)
✔ Вечера во рибен ресторан на Дунав
✔Вечера со музика во ресторан на Скадарлија
✔ Пратител на групата од Скопје
✔ Координација и организација на патувањето

ВО ЦЕНАТА НЕ СЕ ВКЛУЧЕНИ СЛЕДНИВЕ УСЛУГИ:
✘ Патничко и здравствено осигурување, 200 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 ТУРИСТ СЕРВИС.
▸Организатор на патувањето: ТА ТУРИСТ СЕРВИС, посредник: ТА ТРАВЕЛ ТУДЕЈ.
▸Пропишаните протоколи за заштита од COVID-19 ќе бидат целосно 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.

