ВИЕНА

1 ден 08.03.2018 ( четврток) Штип/Скопје – Виена
Поаѓање во 13:00 часот од Штип, паркингот кај Новата Пошта, во 14.30 часот од Скопје, паркингот кај хотел Вип. Ноќно
возење низ Србија и Унгарија со попатни паузи за одмор и царински формалности.

2 ден 09.03.2018 ( петок ) Виена
Пристигнување во претпладневните часови во Виена . Разглед на градот со локален водич вклучен во
цената: плоштадот Рингштрасе, Операта, Парламентот, општината Ратхаус, Музејот на модерна уметност, градската
палата, Универзитетот, палатата Белведере, Катедралата Св. Стефан, Зимскиот дворец Хофбург… Сместување во хотел.
Слободно време за индивидуални активности. Ноќевање.

3 ден 10.03.2018 ( сабота ) Виена – Шенбрун
Појадок. По појадокот трансфер со автобус до дворецот „Шенбрун“ (факултативна посета) со локален водич – дворецот
Шенбрун е познатата летна Хабзбуршка резиденција, кој е изграден 1.700 г. Палатата и паркот кој го опкружуваат
говорат за животот на многу познати личности меѓу кои: Марија Антоанета, Моцарт, Наполеон и кралот Франц
Јосиф) или слободно време за индивидуална прошетка низ Виена. Подоцна факултативна посета на Дунавската Кула (со
252м. претставува највисоката градба во Австрија од каде се пружа прекрасен поглед од 360о на градот). Слободно
време. Ноќевање.

4 ден 11.03.2018 ( недела) Виена- Скопје/Штип
Појадок. Поаѓање за Македонија со попатна посета на аутлет центар Инџија. Дневно и ноќно возење со попатни паузи.

5 ден 12.03.2018 ( понеделник ) Скопје/Штип
Пристигнување во Скопје/Штип во раните утрински часови.

цена:

9.200,00 денари

Во цената на аранжманот е вклучено:
 Превоз со туристички автобус
 Појадок во режија на агенцијата првиот ден
 2 ноќевања со појадок во хотел 3* во Виена
 Разглед на Виена со локален туристички водич
 Организација и водство на програмата со лиценциран придружник
Во цената на аранжманот не е вклучено:
 Влезница за дворецот Шенбрун (превоз + влезница + локален водич) – 30€ (минимум 35 лица за реализација,
пријавување при уплата на аранжманот)
 Дунавска Кула (превоз + влезница) – 10€ (минимум 35 лица за реализација, пријавување при уплата на
аранжманот)
 Патничко осигурување – 200 денари ( задолжително)
Општи напомени :
-

-

-

ТА Феријал Кашиков го задржува правото во случај на промена на цената на превозот, хотелот, недоволен број на пријавени патници и слично, да
ја измени цената на аранжманот или пак да го откаже во целост аранжманот на 7 дена пред поаѓање.
Организаторот го задржува правото на промена на редоследот на активностите во програмата.
За време на разгледите на градовите наведени во програмата не се предвидени посети на внатрешноста на јавните згради, институции или
културни споменици, освен ако тоа не е посебно нагласено во програмата.
Во случај на доцнење на автобусот поради временските услови , вондредни услови во сообраќајот, прекумерни задржувања на границите,
расипување на истите или слично, организаторот на патувањето нема одговорност за евентуалните настанати задоцнувања.
Пасошот треба да важи минимум 3 месеци пред истек на неговата валидност од планираниот датум на враќање.

Пријавување до 14.02.2018
За реализација на аранжманот е потребен минимум од 45 патници за автобус!

Важат општите услови за патување на ТА.Феријал Кашиков и СКТМ

