НОВА ГОДИНА в Сърбия
Подножието на Фрушка гόра
4 дни/ 3 нощувки
Дата: 30 декември 2017 - 02 януари 2018 г.

Посрещнете Новата 2018 година в подножието на Фрушка гора, в
курортното селище Връдник и в елегантната обстановка на хотел Premier
Aqua 4****. Отпуснете се в модерния СПА център на хотела с термална
вода. Пробвайте известните Фрушки вина и се насладете на Сремачките
кулинарни специалитети....

Скътано в подножието на националния парк Фрушка гора, на 30-на км от Нови
Сад, курортното селище Връдник е прекрасно място за бягство от забързаното
ежедневие в прегръдката на природата – сред тишината на дърветата, красивите
пейзажи и езера и минералните извори. Място, от което може да започне едно
истинско духовно приключение в „сръбската Света гора“ – манастирите на
Фрушка гора, наброяващи 35 някога, от които са оцелели само 16. Прекрасни
планини, чист въздух, възможност за къмпингуване, за разходки по
множеството туристически пътеки и колоездене.

Програма:
1 ден София – Белград - Връдник
Отпътуване в 08.30 ч. от София, пл. Св.Ал. Невски. Попътна спирка за разходка
в центъра на Белград. Продължаване за курортно селище Връдник. Настаняване
в хотел Premier Aqua – 4**** Вечеря с музика. Нощувка.
2 ден Връдник – Сремски Карловци
Закуска. Свободно време за разходка или посещение на басейните и СПА
центъра. Възможност за полудневна екскурзия до Сремски Карловци - известен
духовен, политически и културен център във Войводина. Със своето
очарователно разположение по склонове на Фрушка гора и на десният бряг на
река Дунав, той запленява всеки посетител. Бурната история на града се
проследява в неговите архитектурни забележителности. По време на разходката,
ще се мине през най- интересната и монументална сграда във Войводина, която
днес е седалище на Сремската епархия и се ползва като лятна резиденция от
сръбския патриарх - Патриаршеският дворец. Интерес представлява
прекрасните барокови стенописи на православната църква Св. Николай, които
са пример за сръбски барок от XVIII в., също така фонтана на четирите лъва и
сградата на първата гимназия, основана през 1791 г. Посещение на винарна с
дегустация. Връщане в хотела. Подготовка за Новогодишната нощ с дегустация
на вино и ракия /включени в пакетната цена/.
ПРАЗНИЧНА НОВОГОДИШНА ВЕЧЕРЯ с томбола, жива музика и с Лила
Бенд. Нощувка. ЧЕСТИТА НОВА 2018 ГОДИНА!!!
3 ден Връдник – манастира Сремска Раваница
В 12.00 ч. - Брънч (късна закуска). Посещение на манастира Връдник, известен
още като Сремска Раваница, започнал съществуването си през XV в. По-късно,
през XVII в., в него пристигат монаси от манастира Раваница, които донасят
мощите на канонизирания за светец княз Лазар, загинал в битката на Косово
поле. Оттогава манастирът започва да се нарича „Малката Раваница“ по
аналогия на своя съименник манастира Раваница, построен от княз Лазар като
място за спасение на душата му в района на Парачин. Свободно време за
разходка из града, басейн и СПА.

ВТОРА НОВОГОДИШНА ВЕЧЕРЯ– т.н. „Реприз“ на сръбски или
повторение на предишната Новогодишна вечеря под съпровода на
Абсолютно романтично бенд.
Нощувка.
4 ден Връдник – София
Закуска. Освобождаване на хотела и отпътуване за България. Пристигане в
София около 21.00 ч.

Цени:

За ранни записвания до 25.10.2017г.
 На човек в двойна стая: 375лв.
 Трети възрастен на допълнително легло: 315лв.
 Дете до 3.99г. с двама възрастни: 145лв.
 Дете до 11.99г. с двама възрастни: 255лв.
За записвания след 25.10.2017г.
 На човек в двойна стая: 395лв.
 Трети възрастен на допълнително легло: 335лв.
 Дете до 3.99г. с двама възрастни: 165лв.
 Дете до 11.99г. с двама възрастни: 275лв.
Отстъпка от пакетната цена: 55лв. за туристи със собствен транспорт.

Цената включва:

 3 нощувки със закуски в хотел Premier Aqua 4****,
 1 обикновена вечеря на шведска маса и музика,
 Новогодишна вечеря на 31.12.2017 г. на шведска маса, томбола и жива
музика,
 1 Празнична вечеря – РЕПРИЗ на 01.01.2018 г. на бюфет и жива музика,
 Безплатно ползване на басейните /закрит и открит/ с термална вода, СПА,
центъра към хотела със солна стая, парна баня, финландска сауна, био сауна,
инфраред сауна, „щастлив душ“, релакс зона, подарък за всеки гост,
 Безплатен интернет из целия хотел,
 Разходка в Белград (на 30.12.2017 г.),
 Посещение на манастира Връдник или т.н. Сремска или Малка Раваница (на
01.01.2018 г.),
 Медицинска застраховка с покритие 5000 EUR
 Градска такса

Цената не включва:

 Напитки от минибара в стаите,
 Напитки по време на храненията,
 СПА процедури и масажи (цени от 14 EUR до 69 EUR).

Друга важна информация:

 По желание срещу доплащане: полудневна екскурзия до Сремски Карловци
и посещение на винарна с дегустация – 23 EUR при мин. 20 туристи.
 Минимален брой туристи за осъществяване на екскурзията: 40
 Срок за уведомление при недостигнат минимален брой туристи: 7 дни
преди началната дата
 Необходими документи: лична карта; няма визови, санитарни и медицински
изисквания
 Начин на плащане: депозит - 30% от пакетната цена, доплащане - до 20 дни
преди отпътуване.
 Парична единица на Сърбия: DIN – Сръбски динар (1 EUR ~ 120 DIN)

Хотел по програмата:
Hotel Premier Aqua 4**** e модерен 4-звезден хотел, разположен в
балнеологичното градче Връдник, в близост до Национален парк Фрушка гора,
което го превръща в идеална отправна точка за еднодневни екскурзии в област
Войводина, по средата на пътя между Белград и Нови Сад. На разположение на
гостите му са специално разработен медицински център и добре обурудван
СПА център, фитнес зала, закрит и открит басейн /водата на открития ще бъде
затоплена/, сауна, солна стая, хидромасаж, ресторант. Медицинският център,
клиника Aqua Medica, се обслужва от медицински екип, извършващ множество
процедури, свързани с превенцията и лечението на редица заболявания, както и
рехабилитация и физиотерапия. Термалната вода има благотворно влияние
върху костната система, ревматичните заболявания и подпомага лечението на
рани. В зоната за уелнес и спа се предлагат възможности за спортуване, както и
за извършването на неинвазивни естетически процедури за подмладяване на
лицето, подобряване вида на кожата и поддържане на тялото в добра кондиция
и естетически вид. Осигурен е безплатен Wi-Fi в цялата сграда. Всички стаи са
просторни и удобни, с изглед към планините и басейна. Помещенията имат
плоскоекранен телевизор, телефон, минибар и сейф. За всички отседнали в
хотела е осигурен безплатен паркинг. Гостите могат да се възползват и от
възможността да се насладят на дегустацията на различни марки вина в
близките винарски изби.

