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МИНХЕН
Германскиот град кој со право го заслужува епитетот најкосмополитски или пак град ''со срце'' е
престолнината на Баварија, Минхен. Град во кој се испиваат безброј кригли на пиво во месец
октомври, изобилието на прекрасни дворци, плоштади, градини, музеи, беспрекорни авении, го прават
овој град една од најпоскуваните германски дестинаци. Миксот на архитектура од рококо палати кој
кулминира со најсовремени архитектонси решенија, многубројните езера во самиот град и неговата
околина, ноќниот живот, како и самите негови жители кои прават да се чуствувате добродојдено во
секое време, го даваат впечатокот на дестинација која секако треба да ја посетиме.

Топ 10 места од интерес:
1. Двoрецот Нимфeнбург
2. Двoрeцот Нojшванштаjн
3. Дворецот Линдeрхoф
4. Kaрлиниoт Плоштaд
5. Мaриeнплaц
6. Кралската пивница
7. Музејот на BMW
8. Олимпискиот комплекс
9. Англиската градина
10. Езерото Старнберг
Предлог програма:

1 ден Предлагаме разглед на градот и посета на: Операта, Карсплац, Каролиниот плоштад со
обелискот, Леополдовта улица, Старата градска куќа (Ратхаус),Триумфалната капија, во вечерните
часови посета на некој од локалните ресторани со традиционална храна.
2 ден Предлагаме : Посета на Старнберг езерото кое е одалечено на 25км од Минхен и кое е
опкружено со Баварските Алпи и прекрасен пејсаж или пак Езерото Simssee каде што се наоѓа палата
во рококо стил изградена по моделот на Версај, во вечерните часови посета на некоја од локалните
пивници каде што се точи надалеку познатото баварско пиво.
3 ден Предлагаме: релаксиран ден пред кога може да ја посетите познатата минхенска зоoлошка
градина која брои над 5000 видови на животни или пак Англиската градина која претставува'' Зеленото
срце“ на Минхен и е со големина на Централ парк во Њујорк.
4 ден Препорачуваме да бидете на аеродром 2 часа пред летот.

Цена: од 242 €
Во цената на пакетот е вклучено:
- Авионски превоз на релација: Скопје–Меминген-Скопје
- Аеродромски такси
- Хотелско сместување во хотел ***/****, на база 3 BB
*Цената и саатниците зависат од моментално расположливите места на Авио компанијата.
Во цената на пакетот не е вклучено:
- Автобуски превоз од аеродром до Минхен од 22 € (информативно)
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- Трансфер со TAXI 60-70 €, во еден правец за две лица (информативно)
Ibis Styles Muеnchen Ost ****

Holiday Inn Unterhaching ****

Holiday Inn Express
Munchen Messe ***

Цена: 263 €

Цена: 284 €

Цена: 242 €

Наппмена:
-Оваа е самп мал дел пд ширпкипт спектар на хптели штп мпжеме да ви ги ппнудиме, цените зависат
пд распплпжливпста на слпбпдните места вп хптелпт вп мпментпт на вршеое на резервација...

Terra Travel

Terra Travel

Terra Travel

