ДУБРОВНИК – МАКАРСКА –СПЛИТ- ХЕРЦЕГ НОВИ
5 дена / 2 ноќи / автобус

1 ден 15.03.2018 (четврток) Штип/ Скопје
Поаѓање за Дубровник во 18:00 часот од Штип, паркингот пред Новата Пошта, во 19:30 часот од Скопје, паркингот
пред хотел Вип. Ноќно возење преку Косово, Албанија, Црна Гора за Хрватска со попатни паузи за одмор и царински
формалности .

2 ден 16.03.2018 (петок) Дубровник – Макарска
Пристигнување во Дубровник. Индивидуална прошетка на стариот дел на градот каде што ќе ги видите:
Страдун,Онорфиевата чешма, Кнежев двор, Дубровачките градски зидини, статуата на Св.Влах-заштитникот на
градот, Катедралата на Дева Марија. Напуштање на Дубровник и поаѓање кон Макарска. Пристигнување во
Макарска. Сместување во хотел. Ноќевање

3 ден 17.03.2018 (сабота) Макарска - Сплит - Макарска
Појадок. По појадокот целодневен факултативен излет до Сплит. Разглед на Сплит со локален водич:
Диоклецијановата Палата, Катедралата на Свети Дује, плоштадот, Променадата – Рива. Слободно предпладне во
центарот на Сплит. Враќање во хотел. Ноќевање.

4 ден 18.03.2018 (недела) Макарска - Херцег Нови
Појадок. Напуштање на Макарска и поаѓање кон Херцег Нови – градот познат по фестивалот „Сунчане скале".
Прошетка низ стариот дел на градот: Цитаделата, Црквата Св. Архангел Михаил, Црквата св. Ероним, Крвавата кула
(Канли кула). Слободно време за прошетка по кејот на Јадранот. Поаѓање за Македонија преку Црна Гора и Албанија,
ноќно возење со попатни паузи.

5 ден 19.03.2018 (понеделник )Скопје / Штип
Пристигнување во Скопје/Штип во утринските часови.

цена :6.990,00 денари
Во цената на аранжманот е вклучено:
 превоз со туристички автобус

2 ноќевања со појадок во хотел 3* во Макарска
 посета на Дубровник
 посета на Херцег Нови
 организација и водство на програмата со лиценциран придружник
Во цената на аранжманот не е вклучено:
 факултативен целодневен излет до Сплит ( превоз+ разглед со локален водич) - 15 евра
o (минимум 35 лица за реализација, пријавување при резервација на аранжманот )
 туристичка такса – 3 евра ( задолжителна доплата во агенцијата)
 патничко осигурување – 200 ден ( задолжително)
 влезници за културно-историските споменици
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 јавнитезгради, 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

Рок на пријавување до 24.02.2018
За реализација на аранжманот потребен е минимум од 45 патници!
Важат општите услови за патување на ТА Феријал Кашиков и СКТМ

