СОЛУН - ЛУТРАКИ – ВОДЕН
3 дена/ 2 ноќи

ЛУТРАКИ е мало туристичко место,познато по минералнте и лековити извори уште од времето на Александар
Македонски. Водите се лековити со температура од 30 – 38 целзиусови степени, и се препорачуваат за болни од
реума, ишијас, бронхит, нервоза, дерматолошки и гинеколошки проблеми, како и циркулативни и респираторни
нарушувањa. Овде посетителот може да ги комбинира минералната топла вода во базените со планинарењето,
посетата на уникатната по својот вид пештера или скијање на планината Ворас (Кајмакчалан).

1 ден 11.10.2019 ( петок ) Скопје/ Штип - Солун – Лутраки
Поаѓање, во 04:30 часот од Скопје , паркингот кај хотел Вип, во 05: 30 од Штип, паркингот кај Новата Пошта. Патување
до Солун со попатни паузи за одмор и царински формалности. Пристигнување во Солун, слободно време за
индивидуални прошетки и шопинг по познатите улици Via Egnatia и Tsimitski. Организирана посета на шопинг центар
Cosmos Mediteranean. Поаѓање за Лутраки. Пристигнување и сместување во апартмани. Слободно време за одмор.
Можност за вечерно капење во познатите базени со минерална вода. Ноќевање.

2 ден 12.10.2019 ( сабота ) Лутраки
Појадок. Посета на бањите со топла вода кои се идеални за бањска терапија. Можност за уживање во минералните
води на отворените и затворени базени. Ноќевање

3 ден 13.10.2019 ( недела ) Лутраки- Воден –Штип/ Скопје
Појадок. По појадокот поаѓање за Македонија со попатна посета на градот Воден со прекрасните Водопади Катаракти. Слободно време за индивидуални прошетки. Пристигнување во Штип/ Скопје во вечерните часови.

ЦЕНА:

3.490,00 денари

Во цената на аранжманот е вклучено :

превоз со високо туристички минибус/ автобус

2 ноќевања со појадок во апартмани во Лутраки

организирана посета на Солун и Воден

водство и организација на програмата со лиценциран придружник
Во цената на аранжманот не е вклучено:

патничко осигурување (задолжително

влезница за базените – 3 евра ( се плаќа при влез)
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 25.09.2019
За реализација на аранжманот потребен е минимум од 25 патници за минибус и 45 патници за автобус!
Важат општите услови за патување на ТА Феријал Кашиков и СКТМ

