БУДВА - СВ. ВАСИЛИЈ ОСТРОШКИ – ПОДГОРИЦА
3 дена/ 2 ноќи

1 ден 10.10.2019 ( четврток) Штип/ Скопје - Будва
Поаѓање за Будва во 21.00 часот од Штип , паркингот пред Новата Пошта, во 23.00 часот од Скопје, паркингот кај хотел Вип.
Патот води преку Косово и Албанија по новиот автопат. Возење со попатни паузи за одмор и царински формалности.

2 ден 11.10.2019 (петок) Будва
Пристигнување во утринските часови во Црна Гора. Попатна пауза за фотографирање на Св. Стефан - кој е еден од
најлуксузните летувалишта на цел Јадран попознат како град-хотел. Пристигнување во Будва, сместување во хотел. Слободно
време за индивидуални активности и прошетки низ Будва. Ноќевање.

3 ден 12.10.2019 (сабота) Будва - Св. Василиј Острошки
Појадок. Слободно време до 10.00 часот. Поаѓање кон Манастирот Св. Василије Острошки, сместен на високо масивен
карпест дел кое представува најголемо Црногорско светилиште а секако и најпосетуван манастир на Балканот (основан е од
Василије во 17 век и се верува дека моштите на Св.Василие Острошки се чудотворни а се наоѓаат во Горниот Манастир).
Пристигнување во манастирот, слободно време и ноќевање во Манастрирот.

4 ден 13.10.2019 (недела) Св. Василиј Острошки - Подгорица – Скопје/ Штип
Слободно време до предпладневните часови. Поаѓање за Македонија со попатна посета на шопинг центар Delta и прошетка
во Подгорица. Пристигнување во Скопје/ Штип во доцните вечерни часови.

цена:

3.490,00 денари

Во цената на аранжманот е вклучено:
 Превоз со високо туристички минибус/ автобус
 1 ноќевање со појадок во хотел во Будва
 водство и организација на програмата со лиценциран придружник
Во цената на аранжманот не е вклучено:
 туристичка такса во Будва -1 евро ( задолжително , се плаќа на лице место)
 еколошка такса за посета на Манастирот Св. Василие Острошки – 1 евро ( се плаќа на лице место)
 трансфер до Горен Манаситир во Острог – 1 евро во правец
 патничко осигурување – 100 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.
- Во случај на доцнење на автобусот поради временските услови , вондредни услови во сообраќајот, прекумерни задржувања на грани ците, 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. Може да се патува и со биометриска
лична карта.
Дополнителни информации:
Сместувањето е во Горниот Манастир во повеќекреветни простории со кревети на спрат, на чардак или во манастирскиот двор. Во манастирот се
добива душек и ќебиња или можете да понесете свои. Можност за сместување во Долeн Манастир, кој поседува 29 повеќе креветни соби (8, 10 кревети
во соба) - се плаќа во конакот 5 евра
Во манастирот се влегува пристојно облечен; мажите во долги панталони, блузи или кошули со ракави, а жените би требало да бидат облечени во
здолниште (сукња) со пристојни блузи со ракави и по можност да имаат марама на главата.

Рок на пријавување до 25.09.2019
За реализација на аранжманот се потребени минимум 25 патници за минибус и 45 патници за автобус!
Важат општите услови за патување на ТА.Феријал Кашиков и СКТМ

