ТАСОС –ФИЛИПИ- КАВАЛА
3 дена/ 2 ноќи

1 ден 11.10.2019 ( петок ) Скопје / Штип - Тасос
Поаѓањево 02:30 часот од Скопје, паркингот кај хотел Вип, во 03:30 од Штип, паркингот кај Новата Пошта. Дневно
возење со попатни паузи за одмор и царински формалности. Пристигнување во Керамоти – Трасфер со траект до
Тасос. Пристигнување во Тасос на пристаништето во главниот град на островот – Лименас. Можност за прошетка низ
градчето . Сместување во апартмани/ хотел. Слободно време за одмор. Ноќевање.

2 ден 12.10.2019 ( сабота ) Тасос

Ден за посета на една од најпознатата плажа во Тасос - Golden Beach. Ситниот бел песок,
тиркизното и кристално чисто море се оние адути кои ја прават една од најубавите плажи во
Европа. Слободно време за уживање во убавините на овој остров. Враќање во aпартманите.
Ноќевање.
3 ден 13.10.2019 ( недела ) Тасос – Филипи – Кавала- Штип/Скопје
Напуштање на Тасос и поаѓање кон градчето Филипи. Посета на црквата посветена на Света Лидија- Таа е прва
личност која што била крстена од страна на апостол Павле на европско тло и затоа се прославува како прва
христијанка – Европјанка. По посеата одиме кон Кавала - разглед на градот: тврдината, црквата “Панагиа”, Имаретот
изграден во 1817г. -врвот на муслиманската архитектура, споменикот и куќата каде бил роден во 1769 Мехмед Алиосновачот на Египетската династија, како и симболот на Кавала -Аквадуктот изграден од Сулејман Величенствениот.
Слободно време за индивидуални активности. Поаѓање за Македонија. Пристигнување во Македонија во доцните
вечерни часови.

цена: 5.490,00 денари
Во цената на аранжманот е вклучено:

превоз со високо туристички минибус/ автобус

2 ноќевања во апартмани / хотел

превоз со брод Керамоти – Тасос - Керамоти

организација и водство на аранжманот со лиценциран придружник
Во цената на аранжманот не е вклучено:
 патничко осигурување -120,00 денари ( задолжително)
Попусти:

деца до 11.99 години имаат 50 % попуст

возрасни и деца над 12 години имат 20 % попуст за сместување во трокреветна соба
Општи напомени :
-

-

-

ТА Феријал Кашиков го задржува правото во случај на промена на цената на превозот, хотелот, недоволен број на пријавени патн ици 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, институц ии 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 границ ите,
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.

За реализација на аранжманот е потребен минимум од 25 лица за минибус и 45 лица за автобус
Важат општите услови за патување на Т.А. Феријал Кашиков и СКТМ

