ПРПЛПМ БАОА - НИШ
3 дена / 2 нпќи/ автпбус
1 ден 15.03.2019 ( петпк ) Штип/ Скппје – Прплпм Баоа
Ппадаое вп 04.30 шаспт пд Штип, паркингпт кај Нпвата Ппщта, вп 06.00шаспт
пд Скппје, паркингпт кај хптел Вип. Патуваоетп се пдвива преку гранишнипт
премин Табанпвце сп пппатни паузи за пдмпр и царински фпрмалнпсти.
Пристигнуваое вп Прплпм Баоа вп пладневните шаспви и сместуваое вп
хптел. Ручек. Слпбпднп пппладне за индивидуални активнпсти, мпжнпст за
кпристеое на СПА услугите на хптелпт. Вечера. Нпќеваое.

2 ден 16.03.2019 ( сабпта) Прплпм Баоа – Ѓавпла Варпш
Ппјадпк. Ппсета на лпкалитетпт Ѓавпла Варпщ, мистишен сппменик на
прирпдата, пкплу кпј се врзани ппвеќе легенди, сппменикпт е избран вп ТОП
77 пд избпрпт за најгплемите шуда на прирпдата. Ручек. Слпбпднп пппладне
за индивидуални активнпсти, мпжнпст за кпристеое на СПА услугите на
хптелпт. Вечера. Нпќеваое.

3ден17.03.2019 (недела)Прплпм Баоа–Лазарица -Ниш – Скппје/Штип
Ппјадпк. Пп ппјадпкпт напущтаое на хптелпт. Организирана прпщетка дп
единствената црква – брвнара вп пвпј крај, црквата Лазарица, светски
ппзната пп единственипт мистишен фенпмен, 6те стебла пд сливи кпи при
растеоетп 6 пати се вртат пкплу себе. Ппадаое за Македпнија сп пппатна
ппсета на Нищ. Пристигнуваое вп Нищ, слпбпднп време за щппинг и
индивидуални прпщетки. Пристигнуваое вп Скппје/Штип вп вешерните
шаспви.

цена: 6.900,00 денари
Вп цената на аранжманпт е вклученп:
 Превпз сп туристишки автпбус
 Ппјадпк вп режија на агенцијата
 2 пплни пансипни вп хптел Радан - Прплпм Баоа ( сместуваое вп стандардни спби )
 Кпристеое на СПА центарпт: птвпрен/затвпрен базен, сауна, сплена спба, чакузи базен сп лекпвита
Прплпм бпда, парна баоа, фитнес, кпристеое на сала за рекреација
 Организиран излет сп автпбус дп Ѓавпла Варпщ, вклушена влезница и лпкален впдиш
 Организирана прпщетка дп црквата Лазарица
 Туристишка такса
 Организација и реализација на прпграмата сп лиценциран туристишки придружник
Вп цената на аранжманпт не е вклученп:
 патнишкп псигуруваое– 100 денари( задплжителнп)
 влезници за културнп – истприските сппменици

-

-

-

Ппшти наппмени :
ТА Феријал Кащикпв гп задржува правптп вп слушај на прпмена на цената на превпзпт, хптелпт, недпвплен брпј на
пријавени патници и слишнп, 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 внатрещнпста на јавнитезгради,
институции или културни сппменици, псвен акп тпа не е ппсебнп нагласенп вп прпграмата.
Вп слушај на дпцнеое на автпбуспт ппради временските услпви , впндредни услпви вп сппбраќајпт, прекумерни
задржуваоа на границите, расипуваое на истите или слишнп, 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 25.02.2019
За реализација на аранжманпт пптребен е минимум пд 45 патници!
Важат ппштите услпви за патуваое на ТА Феријал Кашикпв и СКТМ

