Тридневна екскурзия до Белград с автобус. Туристическа програма в Белград, посещение и Ниш, допълнителна
екскурзия до Сремски Карловци, Петроварадин и Нови сад. 2 нощувки със закуски в трирзвезден хотел в
централната част на Белград.

Отпътуване от Пловдив в 04:00 ч. от паркинга на хотел „Рамада“ по маршрут Калотина
– Ниш - Белград. Пристигане в Ниш около 10 часа. Разглеждане на „Челе куле“, крепостта, свободно време.
Отпътуване за Белград. Панорамна и пешеходна обиколка на Белград с местен екскурзовод: Нови Белград,
Београдска арена, „Свети Сава“ - най-големият православен храм в света, Сръбската
„Скупщуна“,Президентството, църквата „Свети Марко“, Площад „Теразие“, Площадът на Републиката,
пешеходната улица "Княз Михайло", крепостта "Калемегдан". Настаняване.Нощувка.

.

Закуска. Свободно време в Белград. По желание/срещу допълнително заплащане/: екскурзия до Сремски Карловци и Нови
Сад. Посещение на Сремски Карловци - едно от основните културни и духовни средища на Сърбия. Възможност за
дегустация на вина и пчелен мед. Посещение на Петроварадинската крепост. Пешеходна разходка и свободно време в
Нови Сад - втория по големина град на Сърбия. Връщане в Белград. Свободно време. Нощувка.

Закуска. Свободно време. Възможност за разходка с кораб по реките Сава и
Дунав.
Отпътуване за България. Пристигане в Пловдив вечерта.

Цената включва:
Транспорт с туристически автобус
2 нощувки със закуски в хотел „Hotel Srbija” *** (или подобен) в
Белград
Посещение на Ниш
Водач от агенцията.

Цената не включва:
Застраховка "Помощ при пътуване в чужбина" с асистанс и лимит
на отговорност 5000 EUR на застрахователна компания "Армеец"
- 3 лв/ за лица 65+ - 5 лв.
Панорамна и пешеходна разходка в Белград с местен екскурзовод на
български език – 15 лв.
Екскурзия до Сремски Карловци и Нови Сад - при минимум 20
туристи - 40 лв;

Разходка с корабче по р. Сава и р. Дунав при минимум 20 туристи 25 лв.
Вечери : Вечеря на шведска маса в панорамният ресторант с жива
музика (не включва напитки) при минимум 30 туристи - 35 лв.
Входни такси за музеи и обекти, посещавани по желание, и градски
транспорт;
Застраховка "Отмяна на пътуване" (Препоръчваме Ви
сключването на тази застраховка!);

