
                Во соработка со Wizz Air Skopje Marathon 

 
 

 

 
 
  

  
Адреса:Намико ДООЕЛ - Анкарска 29а, Скопје/ пријавување: marathon@namiko.com.mk / 02 3064647 

Прага полумаратон – 02 Април 
 

Бидете дел од настанот кој е прогласен за најдобар од страна на 

Интернационалната Асоцијација на Атлетски Федерации (IAFF Road 

Race Gold Label) и воедно е петтиот најбрз маратон во историјата. 

Трчајте низ еден од најубавите градови на Европа со богато културно 

наследство кое ги вклучува познатиот Карлов Мост, Прашкиот замок, 

Концертната хала “Рудолфинум”, Националниот театар и многу повеќе. 

Прага ви го нуди и најголемиот тркачки настан во Централна Европа со 

преку 11 000 учесници.  

 

1 ден - Четврток 31.03.2016 СКОПЈЕ - ПРАГА  

17:30 Состанок на групата  

18:00 Поаѓање за Прага 

Поаѓање за Прага од паркингот пред хотел „ВИП“ (спроти Саем – 

Скопје). Патување преку Србија и Унгарија со попатни паузи за одмор 

и царински формалности. 

 

 

2 ден - Петок 01.04.2016 ПРАГА 

14:00 Пристигнување во Прага  

 

14:00 Сместување во хотел “Есприт 9” (3*)  

Слободно попладне за одмор и индивидуални прошетки   

Подигање на стартни пакети и слободно време за ручек 

 

Опција: Панорамски ориентационен разглед на градот  
Прага – Карловиот Мост, Прашкиот замок, Музејот на Франц Кафка, 

Концертната хала “Рудолфинум”, Народниот театар, Старите Еврејски 

гробишта, Катедралата Свети Витус...   

 Хоп он Хоп Оф  

 

3 ден - Сабота 02.04.2016 ПОЛУМАРАТОН 

 

07:00 Појадок 

Стартот на трката се наоѓа на 6км оддалеченост од хотелот 

 

10:00 – 13:00 Полумаратон низ Прага 

Најголемиот полуматарон во Централна Европа, со околу 11.000 

учесници.   

 

4 ден - Недела 03.04.2015 ПРАГА - СКОПЈЕ 

 

07:00 Појадок 

10:00 Поаѓање за Скопје 

Патување преку Србија и Унгарија со попатни паузи за одмор и 

царински формалности. 

Пристигнување во Скопје во раните утрински часови (06:00). 

http://www.city-sightseeing.com/tours/czech-republic/prague.htm


Во соработка со Wizz Air Skopje Marathon 

 
                                                          

Адреса:Намико ДООЕЛ - Анкарска 29а, Скопје/ пријавување: marathon@namiko.com.mk / 02 3064647  

Цена за група од 15-30 лица:                  16.600 MKD  –  269 € по лице 

 

Понудата вклучува:  

 Организација на турата и програмата 

 Превоз со туристички минибус 

 Водич – пратител на групата од Скопје 

 Oсвежување за време на патувањето 

 Сметување во хотел со 3* во Прага– 2 НП 

 Патничко осигурување со спортски ризик 

 Котизација за полумаратон   

 

 

Понудата не вклучува:  

 Факултативен разглед на Прага со Хоп он Хоп оф Бус  

(пријавување на лице место)       22-44 € 

 Доплата за еднокреветна соба           30 €  

 Доплата за Adidas маица - online      20 € 

 Доплата за Adidas маица – на самото место (Прага)   30 € 

 

 

Начин на плаќање:  

 Во готово или на фактура 

 Цената на аранжманот од 269 € важи до 28.01.2016 
 Цената на аранжманот без котизација е 199 € 


