НОВА 2019 ГОДИНА
ТОСКАНА
29.12.18 – 02.01.19

Цена

159€
9.826 мкд

со појадок
+
разглед
+
дочек 2019

ТОСКАНА 5 ДЕНА / 2 НОЌИ – АВТОБУСКИ ПРЕВОЗ.

Тоскана е еден од најголемите и најубавите региони во магичната Италија. Главен
град на регионот Тоскана е Фиренца, град кој е прочуен во светот по својата

убавина и многубројните културно-историски споменици, но и по природната

убавина. Во овој регион се сместени и други познати градови како Пиза, Сиена,

Лука, Арецо и Ливорно. Тосканскиот крај е познат и како срцето на италијанска
кујна.

Важна напомена:

Плаќањето е задолжително во денари(1 еур = 61.8 мкд)

•

За ова патување потребен е валиден биометриски пасош со важност 90 дена од денот на
патувањето

•
•

Kраен рок за откажување на аранжманот од страна на агенцијата 7 дена пред патување

За резервација задолжителна уплата од 30% од вкупниот износ, целосна доплата 7 дена пред
патување

•
•

За реализација на аранжманот потребен е минимум од 45 патници

За овој аранжман важат општите услови на патување на Фибула Ер Травел и СКТМ
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Програма на патување:

Вечерта можност за дочек на НОВА ГОДИНА 2019 во

Состанок на групата во 12:00 часот на автобуската станица

4 ден – 01.01.2019 (Вторник)

1 ден – 29.12.2018 (Сабота)

на перонот за меѓународни поаѓања. Поаѓање за Италија во
12.30 часот.

Патување преку Србија, Хрватска и Словенија со попатни
паузи за одмор и гранични формалности.
Ноќно возење.

2 ден – 30.12.2018 (Недела)

Пристигнување во Монтекатини Терме во пладневните

часови. Сместување во хотел. Факултативна посета на Пиза.

Разглед на градот: Piazza Dei Miracoli, Катедралата Duomo,

Крстилиницата San Giovanni, Кривата Кула најпознатата кула
во Италија, Слободно време по договор.
Враќање во хотел.

Фиренца. Враќање во хотел. Ноќевање.

Појадок. Одјавување од хотел. Заминување на целодневна
посета на Фиренца, градот на италијанската уметност и
ренесанса, со уникатна атмосфера и богата историја.

Разглед на градот: Палатата Vecchio, Катедралата Del Fiori,

Крстилницата San Giovani, Плоштадот Signori, Галеријата

UFICI, Мостот Ponte Vecchio, Црквата Santa Croce, Палатата

Piti. Слободно време за индивидуални активности.

Заминување за Македонија со попатни паузи и ноќно

возење.

5 ден – 02.01.2019 (Среда)

Пристигнување во Скопје во попладневните часови.

3 ден – 31.12.2018 (Понеделник)

Појадок. По појадокот (факултативно) заминување за

градовите Сиена и Сан Џимињано. Сиена, сместена во

регионот Тоскана, средишна Италија, позната по своето
уметничко наследство како и по својот урбанистички
средновековен стил.

Разглед на Сиена со локален водич: црквата San Domenico,
Катедралата Siena –Metropolitana di Sandra Maria Assunta,
палата Salimbeni и плоштадот Salimbeni, плоштадот Del

Campo – плоштад во облик на школка на кој се одржува

познатата коњска трка Palio. Слободно време . Заминување

кон Сан Џимињано, тосканско градче опкружено со винови

насади и маслинови градини. San Gimignano dala belle

Tore” во кој е добро сочуван амбиентот од XIII и XIV век, и
14-те кули кои го дополнуваат во целост изгледот на

тосканскиот град.

Во цената се вклучени следниве услуги:
•
•
•

Превоз со високо туристички автобус

Во цената не се вклучени следниве услуги:
•

Дочек на Нова Година во Фиренца (превоз)

локален водич) - 30€

2 ноќевања со појадок во хотел со 3* во

•

Организиран разглед на градот со локален водич

•

Монтекатини

•
•

Посета на Сиена и Сан Џимињано (трансфер,

Организиранa посета на Пиза (трансфер, локален
водич) - 15€

Организација и водство на патувањето

Задолжителна посета и разглед на Фиренца со водич

30€
•
•

Туристичка такса се плаќа во хотел

Патничко здравствено осигурување – 155 ден

*За реализација на факултативните екскурзии
потребно е минимум од 25 патници

