ЛЕТО ВО ДУБАИ
5 дена / 4 ноќи, 8 дена / 7 ноќи

1. ден › Скопје – Дубаи

›
Полетување за Дубаи во 13:55 часот (лет FZ 792). Пристигнување во Дубаи во 20:55 часот. Трансфер до хотел
и сместување. Ноќевање.
2.- 4 / 7 ден › Дубаи
›
Престој во избраниот хотел на база на наведената услуга, време предвидено за одмор, факултативни излети
и други активности.

5 / 8 ден › Дубаи – Скопје
Во утринските часови трансфер до аеродром. Полетување за Скопје во 09:20 часот(лет FZ 791).
Пристигнување во Скопје во 12:55.

›

ТИП
УСЛУГА НА
СОБА

ХОТЕЛ

15.08.-19.08.
22.08.-26.08.
29.08.-02.09.
05.09.-09.09.

01.08.-05.08.
08.08.-12.08.

Специјална
цена
18.07.-22.07.
25.07.-29.07.
12.09.-16.09.
19.09.-23.09.
26.09.-30.09.

12.08.-19.08.
26.08.-02.09.
02.09.-09.09.
09.09.-16.09.

05.08.-12.08.
12.08.-19.08.

Специјална
цена
15.07.-22.07.
22.07.-29.07.
29.07.-05.08.
16.09.-23.09.
23.09.-30.09.

5 дена / 4
ноќи

5 дена / 4
ноќи

5 дена / 4
ноќи

8 дена / 7
ноќи

8 дена / 7
ноќи

8 дена / 7
ноќи

Ibis Al Barsha 3*
Наша проценка 4* ИДЕАЛНА
ЛОКАЦИЈА
Тип на соба: Standard Room/
Локација: Al Barsha

ББ

ДБЛ

865€

655€

479€

695€

605€

520€

ББ

ДБЛ

910€

710€

515€

765€

699€

600€

ББ

ДБЛ

на барање

875€

559€

829€

на барање

669€

ББ

ДБЛ

985€

770€

620€

925€

830€

780€

ББ

ДБЛ

915€

690€

515€

760€

715€

585€

ББ

ДБЛ

на барање

875€

619€

930€

на барање

805€

ББ

ДБЛ

800€

729€

550€

на барање

880€

649€

Golden Tulip Media Hotel
4*
Новоотворен хотел Наша
проценка 5* Топ локација
2 метро станици од познатиот
Mall Of the Emirates
Тип на соба: Standard Room /
Локација: Al Barsha

Auris Inn Al Muhanna 4*
Тип на соба: Classic / Локација:
Dubai - Al BarshaEmira

Media One Hotel Dubai
Marina 4*
3мин. одалеченост од Dubai
Marine / 6мин. одалеченост од
Jumeirah Beach / 2мин.
одалеченост од метро станица
Тип на соба: Standard Double
Room / Локација: Media City

Auris Plaza 5*
Ново име на хотелот: Elite
Byblos Hotel 5* Иделна локација
Наспроти Mall Of the Emirates
Тип на соба: Classic / Локација:
Al Barsha - Mall of the Emirates

Alof The Palm 4*
Одлична локација - Jumeirah the
Palm
Тип на соба: Standard Room /
Локација: Jumeirah The Palm

Hawthorn Suites by
Wynfham 4*
Тип на соба: Deluxe Room /
Локација: Jumeirah Beach
Residence

*Ве молиме да го проверите точното време на летот два дена пред почетокот на патувањето.
Цените се по лице, изразени во ЕВРА за уплата во денари (курс 1ЕУР=62МКД) и валидни до пополнување на
места по дадени цени на авион.
Понудата е валидна за минимун 2 пријавени патници.

ЦЕНАТА ВКЛУЧУВА:
 Авионска карта СКОПЈЕ – ДУБАИ – СКОПЈЕ (со 7кг рачен багаж + 20кг чекиран багаж / без оброк)
 Трансфер аеродром – хотел – аеродром во Дубаи
 4 / 7 ноќи во наведен хотел / тип на соба / услуга
ЦЕНАТА НЕ ВКЛУЧУВА:
 Туристичка виза за Дубаи – 85 ЕУР по лице
 Туристичка такса, се плаќа директно на рецепција во хотел (по соба на ноќ)
 Индивидуални трошоци
 Патничко осигурување
 Факултативни излети
 Сѐ што не е наведено во ЦЕНАТА ВКЛУЧУВА
НАПОМЕНА: Цената е согласно МОМЕНТАЛНО слободни места во авион и во хотел. Истата е подложна на
промени се до момент на резервација и уплата на аконтација.
УСЛОВИ ЗА ПЛАЌАЊЕ:
Уплатата е во денарска противвредност по продажен курс 62,00. Цената е гарантирана само за уплата на
целот износ. Во спротивно, гарантиран е изност на аконтација, а остаткот е подложен на промена.
НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ::
Во готово - уплата на аконтација од најмалку 50% од вкупната цена на аранжманот при резервација,
остатокот најдоцна 10 дена пред поаѓање.
ПРИГОВОРИ И ПОПЛАКИ:
 Во случај на неадекватно сместување или било кој друг проблем, се молат патниците за тоа веднаш
да го известат одговорното лице на рецепцијата . Доколку проблемот не биде решен, веднаш треба
за истиот да се извести ОРГАНИЗАТОРОТ НА ПАТУВАЊЕТО и уплатното место каде сте склучиле
Договор за патување, за време на првиот ден од сместувањето и почетокот на овa програмa.
Напоменуваме дека рекламации за кои агенцијата ќе дознае на последниот ден од престојот или по
враќањето на патниците, истите нема да бидат земени во предвид или разгледани.
 Ве молиме во случај на било каков инцидент (кражба, тепачка, сообраќајна незгода....), да се
обратите на надлежните инситуции во земјата на престојот. Организаторот на патувањето
единствено е задолжен да Ви помогне при посредување меѓу вас и надлежните институции.
 Составен дел од оваа програма се Општите услови на патување на организаторот на патувањето. За
сите информации дадени усмено, агенцијата не сноси одговорност.
Важни напомени:
 За добивање на виза за ОАЕ потребно е при резервација да го донесете пасошот (валиден минимум
6 месеци од дата на враќање) и слика во боја или да ги доставите скенирани со висока резолуција
во JPG формат скенирани првите две страни од пасошот на кои се наоѓаат податоците на патникот
како и слика со димензија за пасош (доколку ги доставувате скенирани пратете ги на маилот:
info@ferijalkasikov.com.mk
 Износот за трошоците за визирање не се враќа во случај на неодобрување на виза од страна на
имиграционо одделение на ОАЕ. Постои можност имиграционото одделение да побара
дополнителни документи во зависнот од поединечни случаеви. АКО ПАТНИКОТ НЕ ДОБИЕ
ВИЗА,парите не се враќаат.
НАПОМЕНА - Поради промена на тарифите на авио билетите можна е промена на цената за пакет
аранжман. Пред резервација ве молиме цената и условите на патување да ги проверите со вашиот агент.
Можна е промена на саатниците на полетување и слетување на авионот во Скопје и Дубаи согласно
промена дирекно од авио компанијата. Цените може да се корегираат според Општите услови на патување,
а во случај на промена во курсот за размена на валути или промена на тарифата на превозниците.
Агенцијата го задржува правото за промена на редоследот на програмата според вонредни околности врз
кои неможе да влијае. Ве молиме внимателно да ги прочитате условите на патување кои се составен дел од
овој програм.
Цените се изразени во евра во денарска противредност 1€ = 62 денари. Плаќањето е исклучиво во денари

Важат општите услови за патување на ТА Фе ТА Феријал Кашиков и СКТМ

