
Club Economy March 
 
Најпролетниот месец пристигна, а со тоа и сончевите денови кои 
предизвикуваат погoлема желба за патување и повеќе можности за прошетки на 
отворено. 
 
Овој март, доживeјте го Скопје „на нога“. Пробајте да се изгубите и да уживате 
во секој агол на главниот град. Пешачете од Триумфалната капија во центарот 
на градот, до Градски Парк, каде што на отворено ќе уживате во погледот кон 
зеленилото, тревниците, мирот на природата... Вашето кафе ќе има поубав вкус 
ако го испиете на отворено.  
На враќање, прошетајте низ едно од најстарите маала во Скопје, Дебар Маало. 
Дебармаалците сакаат да ја раскажуваат историјата на нивното место, за 
традициите на старите скопјани, за спомените кои носат насмевка на нивните 
лица.  
 
Патот од Дебар Маало може да Ве однесе накај Универзалната сала, а веднаш 
зад неа се наоѓа и хотел Влахо, Вашето место за престој.  
Предлагаме да резервирате престој во Делукс Кралскиот Апартман, специјално 
дизајниран простор за престој од 40м², идеален за деловен патник. Без разлика 
дали патувате заради бизнис или задоволство, Хотел Влахо ве пречекува во 
својот рајски комфор и стил. 
 
 
 
The  month that anounce spring has arrived, and therefore the sunny days that cause 
more desire for travel and more opportunities for outdoor walks are also here. 
 
This March, enjoy Skopje "on foot". Try to get lost and enjoy every corner of the city. 
Walk from the Triumphal Gate in the city center to the City Park, where you will 
enjoy the view of the green lawns, the peace of nature in the open air ... Your coffee 
will have a better taste if you drink it outdoors. 
 
On your way back, take a walk through one of the oldest neighborhoods in Skopje, 
Debar Maalo. People who live here want to tell the history of their place, the 
traditions of the old people of Skopje, the memories that bring a smile to their faces. 
 
The road from Debar Maalo can take you to the Universal Hall, and just behind it is 
the hotel Vlaho. 
 
You can book a stay at the Deluxe Royal Apartment, a specially designed 40m² 
residence space, ideal for a business traveler. Whether you are traveling for business 
or pleasure, Hotel Vlaho welcomes you in its paradise style and comfort. 
 


