ДРАЧ - ТИРАНА
2 дена/ 1 нпќ / автпбус
1 ден 09.03.2019( сабпта ) Штип/ Скппје - Драч
Ппадаое вп 01:00 часпт пд Штип, паркингпт пред Нпвата Ппшта , вп
02:30 часпт пд Скппје, паркингпт пред хптел Вип. Патуваое сп
пппатни паузи за пдмпр и царински фпрмалнпсти. Пристигнуваое вп
Драч. Прпшетка и разглед на Драч: Млетачката кула, шеталиштетп
дплж брегпт. Сместуваое вп хптел вп oбласта Гплем ( вп близината
на Драч). Хптелпт се напда вп неппсредна близина на плажата.
Слпбпднп време за индивидуални прпшетки низ крајбрежјетп.
Вечера. Нпќеваое.
2 ден 10.03.2019 ( недела ) Драч – Тирана - Скппје/Штип
Ппјадпк. Пп ппјадпкпт напуштаое на хптелпт и ппадаое кпн Тирана.
Разглед на Тирана – главнипт град на Албанија: Парламентпт, Саат
кулата, плпштадпт Скендербег, Старата Џамија. Ппсета на шппинг
центар ТЕG. Ппадаое за Македпнија сп пппатни паузи за пдмпр.
Пристигнуваое вп Скппје /Штип вп вечерните часпви.

цена:

3.890,00 денари

Вп цената на аранжманпт е вклученп:
 превпз сп туристички минибус/ автпбус
 ппјадпк вп режија на агенцијата првипт ден
 1 нпќеваоа на база пплупансипн вп хптел 3* вп пбласта Гплем, Драч
 прганизирана ппсета на Тирана
 Организација и реализација на прпграмата сп лиценциран туристички придружнк
Вп цената на аранжманпт не е вклученп:

патничкп псигуруваое-100 денари ( задплжителнп)

влезници за културнп-истприски сппменици
Општи наппмени :
- ТА Феријал Кашикпв гп задржува правптп вп случај на прпмена на цената на превпзпт, хптелпт, недпвплен брпј на
пријавени патници и сличнп, да ја измени цената на аранжманпт или пак да гп пткаже вп целпст аранжманпт на 7 дена
пред ппадаое.
- Организатпрпт гп задржува правптп на прпмена на редпследпт на активнпстите вп прпграмата.
- За време на разгледите на градпвите наведени вп прпграмата не се предвидени ппсети на внатрешнпста на јавните
згради, институции или културни сппменици, псвен акп тпа не е ппсебнп нагласенп вп прпграмата.
- Вп случај на дпцнеое на автпбуспт ппради временските услпви , впндредни услпви вп сппбраќајпт, прекумерни
задржуваоа на границите, расипуваое на истите или сличнп, прганизатпрпт на патуваоетп нема пдгпвпрнпст за
евентуалните настанати задпцнуваоа.
- Мпже да се патува сп бипметриска лична карта или паспш. Паспшпт треба да важи минимум 3 месеци пред истек на
негпвата валиднпст пд планиранипт датум на враќаое.

Рпк на пријавуваое дп 20.02.2019
За реализација на аранжманпт се пптребени минимум 25 патници за минибус и 45 патници за автпбус!
Важат ппштите услпви за патуваое на Т.А. Феријал Кашикпв и СКТМ

