СЕЈШЕЛИ

11дена / 8 ноќи / авион
Сејшели – рај за романтичните души
Архипелагот составен од 115 островчиња сместени во Индискиот океан е вистински дар од природата. Поранешната
британска колонија со децении наназад претставува една од најегзотичните и најпривлечните дестинации за туристите
од целиот свет, благодарение на фантастичните тропски плажи и интересниот див свет.

Индивидуални поаѓања
Поаѓање: 08.07, 18.08, 08.09.2019
Враќање: 18.07, 28.08, 18.09.2019
1. ден Белград- Доха
Состанок на групата на аеродром Никола Тесла два часа пред лет. Лет за Доха QR232 во 12:15 часот. Слетување во
18.20 часот по локално време.

2.ден Доха- Махе
Продолжување на лет QR678 во 02.00часот за Махе-Сејшели. Слетување во 08:35 часот по локално време. Трансфер
од аеродром до хотел. Сместување во хотел. Слободно време за индивидуални активности. Ноќевање.

3 – 9ден Махе/Сејшели
Ноќевање во одбраниот хотел на база ноќевање со појадок. Денови наменети за одмор и уживање на плажа.
Можност за организирање на факултативни излети до околните острови ( Praslin, La Digue)

10. ден Махе – Доха
Појадок. Слободно време се до трансферот за летот . Чекирање на лет за Доха QR 679 во 18.35 часот. Слетување во
Доха во 23:10 часот по локално време.

11. ден Доха- Белград
Продолжување на летот QR231 за Белград во 06:55 часот. Пристигнување на аеродромот Никола Тесла во 11: 15
часот

Хотел/услуга
Цена на аранжманот/ По лице во 1/2 соба
Berjaya Beau Vallon Bay Resort & Casino 3*

ЈУЛИ

АВГУСТ

СЕПТЕМВРИ

799€

939€

745€

Во цената на аранжманот е вклучено:

Авионски превоз Белград-Доха- Махе-Доха-Белград

Трансфер аеродром-хотел-аеродром

8 ноќевања во избраниот хотел на база ноќевање со појадок

Организација и реализација на програмата
Во цената не е вклучено:

Аеродромски такси 348 евра по лице

Здравствено осигурување

Факултативни излети

Индивидуални трошоци и други неспоменати услуги

Напомени:
Цената зависи од моментално расположливите места на aвио компанијата, како и расположливоста на хотелот.
Цената може да биде променета без претходна најава, при промена на цените од страна на хотелот.
Цените се изразени во евра. Плаќањето е исклучиво во денари во денарска противредност 1€=62 ден.
Важат општите услови за патување на Т.А. Феријал Кашиков и СКТМ

