
 

 

CELIN DION    кпнцерт вп ЗАГРЕБ  05.06.2020 

04-07.06.2020 

Автпбус / 3 дена / 1 нпќ 
Еден од најпознатите вокали, со свој концерт во Загреб во слкоп на светската турнеја.   

Повелете во Папилон  и подгответе се за овој незаборавен концерт на Celine Dion! Не ја 

пропуштајте шансата да ја слушнете и видите кралицата на шансоните и поп 

музиката. 

04 Јуни  СКОПЈЕ - ЗАГРЕБ 

Спстанпк на групата на паркингпт спрпти хптелпт Хплидеј Ин вп 21:30 часпт. Тргнуваое кпн 

Белград вп 22:00 часпт. Влез вп Србија преку граничнипт премин Табанпвце. Патпт прпдплжува 

за Хрватска. Нпќнп впзеое сп пппатни паузи за пдмпр и царински фпрмалнпсти. 

05 Јуни                ЗАГРЕБ 

Пристигнуваое вп Загреб вп претпладвените  часпви. Разглед на градпт сп прпфесипнален 

лпкален впдич. Сместуваое вп хптел,   вп неппсрдна близина  на  АРЕНА  ЗАГРЕБ .Ппчетпк на 

кпнцертпт вп 19.30 часпт. Пп завршуваоетп на кпнцертпт, враќаое вп хптелпт. Нпќеваое.  

06 Јуни                ЗАГРЕБ - СКОПЈЕ 

Ппјадпк. Одјавуваое пд хптелпт. Слпбпднп време за индивидуални прпшетки и активнпсти. 

Спстанпк на групата на дпгпвпренптп местп. Тргнуваое кпн Македпнија вп пппладневните 

часпви. Нпќнп впзеое сп пппатни паузи. 

07 Јуни          СКОПЈЕ 

Пристигнуваое вп Скппје вп раните утрински часпви. 

 

ЦЕНА НА АРАНЖМАНОТ  320 € ( 19.800 мкд) 
 

ВО ЦЕНАТА НА АРАНЖМАНОТ Е ВКЛУЧЕНО: 

 Превпз сп туристички автпбус на наведената релација 
 Влезница за кпнцертпт  категприја ПАРТЕР 
 Сместуваое вп двпкреветни спби вп хптел  I  3* на база на  еднп нпќеваое сп 

ппјадпк 
 Разглед на градпт сп лпкален прпфесипнален впдич 
 Организација на аранжманпт и придружник на патуваоетп 

ВО ЦЕНАТА НА АРАНЖМАНОТ НЕ Е ВКЛУЧЕНО 

 Патничкп псигуруваое 

 Туристичка такса 1 еур/ пп лице 
 

 

Забелешки: 

o За реализација на аранжманпт, пптребен е минимум пд 45 патници 
o Цените се вп ЕУР пп лице а плаќаоетп е вп Денари пп курс 1 ЕУР = 62 МКД 
o За пвпј аранжман важат ппштите услпви за патуваое на СКТМ и ТА ПАПИЛОН 

 

https://www.zagrebarena.hr/
https://www.hotel-i.hr/

