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МИЛАНО
На прв поглед Милано изгледа како грациозен модел на писта со одлична коскена структура,
екстравагантен стил и без очигледна душа. Најбогатиот и најмодерниот град во Европа кој
истoвремено изобилува со историски и артистички атракции, меѓу кои најголемата готска катедрала во
светот, уметничкото дело “Последната вечера“ и најпознатата оперска куќа во светот „La Scala”.
Милано е главниот мотор на економијата во својата земја и домот на берзата. Преку ден може да
направите одличен шопинг, додека пак во вечерните часови може да уживате во авангардната
театарска сцена, фабулозната аперитив сцена или во некој од жешките клубови до раните утрински
часови.

Топ 10 места од интерес:
1. Плоштадот и катедралата „Il
Duomo”
2. Оперската куќа „Scala”
3. „Tempio della Vittoria”
4. „Corso Vittorio Emmanuelle II”
5. Каналот „Naviglio della Martesana”
6. Музејот на Леонардо да Винчи
7. „Quadrilatero d’Oro”
8. Библиотека и пинотека
„Ambrosiana”
9. Црквата „St.Maria della Grazie”
10. Стадионот "San Siro"
Предлог програма:

1 ден Вклучете се во една од ноќните тури на разглед на град. Голема можност да се види осветлениот
Милан и да се открие ноќниот живот на Миланезите. Почнувајќи од ритуалот “Happy hour”,
завршувајќи во некој од клубовите до раните утрински часови.
2 ден Посета на Катедралата и плоштадот Дуомо, оперската куќа La Scala, галеријата Vittorio
Emmanuelle II, Castello Sforzesco. Посета на црквата Santa Maria della Grazzie во чија близина се наоѓа
и делото “Последната вечера”
3 ден Слободно време за шопинг во галеријата Vittorio Emmanuellе. Посета на еден од најубавите
спортски објекти стадионот "San Siro".
4 ден Слободно време. Приватен трансфер. Препорачуваме да бидете на аеродром два часа пред
поаѓање.

Цена: од 160 €
Во цената на пакетот е вклучено:
- Авионски превоз на релација: Скопје–Милано-Скопје
- Хотелско сместување во хотел по избор ***/ на база 3 BB
- Аеродромски такси
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Летови: среда и недела
*цената и саатниците зависат од моментално расположливите места на Авио компанијата.
Во цената на пакетот не е вклучено:
- Трансфер: aеродром - xотел, со градска железница = 12-15 € (информативно)
- Приватен трансфер: aеродром – xотел = 75 €, во еден правец (информативно)
Hotel Ibis Milano Centro ***

Hotel Dei Fiori ***

Hotel Cristallo ***

Цена: 195 €

Цена: 160 €

Цена: 182 €

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...
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