ПРОЛОМ БАЊА - НИШ
3 дена / 2 ноќи/ автобус
1 ден 15.03.2019 ( петок ) Штип/ Скопје – Пролом Бања
Поаѓање во 04.30 часот од Штип, паркингот кај Новата Пошта, во 06.00часот
од Скопје, паркингот кај хотел Вип. Патувањето се одвива преку граничниот
премин Табановце со попатни паузи за одмор и царински формалности.
Пристигнување во Пролом Бања во пладневните часови и сместување во
хотел. Ручек. Слободно попладне за индивидуални активности, можност за
користење на СПА услугите на хотелот. Вечера. Ноќевање.

2 ден 16.03.2019 ( сабота) Пролом Бања – Ѓавола Варош
Појадок. Посета на локалитетот Ѓавола Варош, мистичен споменик на
природата, околу кој се врзани повеќе легенди, споменикот е избран во ТОП
77 од изборот за најголемите чуда на природата. Ручек. Слободно попладне
за индивидуални активности, можност за користење на СПА услугите на
хотелот. Вечера. Ноќевање.

3ден 17.03.2019 (недела)Пролом Бања – Лазарица – Скопје/Штип
Појадок. По појадокот напуштање на хотелот. Организирана прошетка до
единствената црква – брвнара во овој крај, црквата Лазарица, светски
позната по единствениот мистичен феномен, 6те стебла од сливи кои при
растењето 6 пати се вртат околу себе. Поаѓање за Македонија со попатна
посета на Ниш. Пристигнување во Ниш, слободно време за шопинг и
индивидуални прошетки. Пристигнување во Скопје/Штип во вечерните
часови.

цена: 6.900,00 денари
Во цената на аранжманот е вклучено:
 Превоз со туристички автобус
 Појадок во режија на агенцијата
 2 полни пансиони во хотел Радан - Пролом Бања ( сместување во стандардни соби )
 Користење на СПА центарот: отворен/затворен базен, сауна, солена соба, џакузи базен со лековита
Пролом бода, парна бања, фитнес, користење на сала за рекреација
 Организиран излет со автобус до Ѓавола Варош, вклучена влезница и локален водич
 Организирана прошетка до црквата Лазарица
 Туристичка такса
 Организација, реализација и придружник на патувањето
Во цената на аранжманот не е вклучено:
 патничко осигурување ( задолжително) – 100 денари
 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.
Може да се патува со биометриска лична карта или пасош. Пасошот треба да важи минимум 3 месеци пред истек на
неговата валидност од планираниот датум на враќање.

Рок на пријавување до 25.02.2019
За реализација на аранжманот потребен е минимум од 45 патници!
Важат општите услови за патување на ТА Феријал Кашиков и СКТМ

