ЈУЖНА ИТАЛИЈА
ЛЕЧЕ –ОСТУНИ- АРБЕЛОБЕЛО-БАРИ-СОРЕНТО-МАТЕРА-БИТОНТО
5дена /2 ноќи / автобус
1 ден 23.05.2019 ( четврток ) Скопје/ Штип –Игуменица
Поаѓање од Скопје во 12.30 часот, паркингот спроти хотелот “Вип”, од Штип во
13.30часотод паркингот пред Новата Пошта. Патувањето води преку Грција, со попатни
паузи за одмор и царински формалности. Пристигнување во Игуменица во вечерните
часови. Слободно време до качување на брод и поаѓање за Бриндизи. Ноќно возење.

2 ден 24.05.2019 ( петок ) Бриндизи -Лече –Остуни – Арбелобело- Бари
Пристигнување во пристаништето на Бриндизи. Продожуваме кон Лече, главен град на
регионот Апулија, град кој заради своите прекрасни барокни споменици е познат под
името Фиренца на југот од Италија. Посета на Триумфалната капија, палатата на
владата, плоштадот Оронко, Катедралниот плоштад, Римскиот амфитеатар од II век.
Слободно време за индивидуални активности. Напуштање и посета на градчето Остуни
кој уште е наречени и „La Città Bianca“ (бел град) поради карактеристичната бела боја
на фасадите од куќите во историскиот дел на центарот на градот. Скалесто изградениот
град го краси готската катедрала. После краткиот разглед на градот ќе имате слободно
време и можност да уживате во специфичниот амбиент на овој град. Продолжуваме
кон посета на единственото во светот етно-село од ваков вид - Алберобело, заштитено
од УНЕСКО.. Во преводот од италијански името му значи “убаво дрво”. Сепак, градчето
не е познато по дрвата, туку по невообичаените куќички – изработени од камен и мов,
кои изгледаат како да се направени од хобити. Напуштање на Арбелобело и во
попладневните часови пристигнување во Бари. Сместување во хотел. Слободно
време за одмор. Ноќевање.

3 ден 25.05.2019 (сабота) Бари – Соренто - Бари
Појадок. Факултативен излет до Соренто - градот на сонцето, со воодушевувачки
поглед на Неаполскиот залив. Соренто е град со медитерански дух, преполн со цвеќе и
овошје, а заштитен знак е лимонот од кој се прави традиционалниот ликер “limoncello”.
Прошетка низ центарот на Соренто…плоштадот Тасо, црквата Св.Антонио, вила
Комунале од каде има прекрасна гледка на вулканот Везув, Марината, улицата Виа
Корзо Италија каде се наоѓаат голем број продавници и сувенирници , …Слободно
време за индивидуален разглед на градот, можност да го пробате уникатниот пијалок
лимончело и да уживате во медитеранскиот дух на градот. Враќање во Бари во
вечерните часови. Ноќевање

4 ден 26.05.2019 (недела ) Бари – Матера – Битонто – Бари-Драч
Појадок. Напуштање на хотелот и посета на црквата Св. Никола во Бари. По посетата
факултативен излет до Матера и Битонто. Пристигнување во Матера, кој е прогласен за
Град на културата за 2019 година. Разгледот започнува со посета на видиковецот од
каде ќе имате прилика да уживате во восхитувачки поглед на Сасија- стариот дел на
Матера кој е наречен и градот на духовите поради многубројните напуштени
пештерски куќи стари 9000 години. Овој древен град својата популарност посебно ја
зголеми благодарение на култниот филм на Мел Гипсон “The Passion of the Christ”, во
кој повеќето сцени во замена на Ерусалим се снимани токму во Матера. Слободно
време за индивидуална прошетка на стариот дел од градот. Поаѓање кон Битонто, каде
што ќе го посетиме Светилиштетот на Кузман и Дамјан. Светилиштето станало базилика
во 1975 година, благодарение на папата Павле VI. Во средината на олтарната база има
вдлабнатина која содржи скапоцен сребрен и златен реликвар. Овој реликварен дел
содржи дел од коските на рацете на светците. Напуштање на Битинто и поаѓање кон
пристаништето во Бари. Качување на траект и поаѓање кон Драч во 22.00 часот. Ноќна
пловидба до Драч.

5 ден 27.05.2019 (понеделник ) Драч Штип/ Скопје
Пристигнување во Драч во утринските часови. Дневно возење до Македонија

цена: 13.900,00 денари

Во цената на аранжманот е вклучено:
 превоз со туристички автобус
 појадок во режија на агенцијата првиот ден
 превоз со брод на релација: Игуменица – Бриндизи и Бари - Драч
 2 ноќевања со појадок во хотел 2/3 * во Бари
 организација и реализација на програмата со лиценциран туристички придружник
Во цената на аражманот не е вклучено:
 факулативен излет до Соренто – 35 € ( пријавување при резервација, минимум пријавени 35 лица за
реализација)
 факултативен излет до Матера и Битотнто – 15 €( пријавување при резервација, минимум пријавени 35 лица за
реализација)
 туристичка такса во хотелот во Бари – 2,5 € дневно ( се плаќа во хотел )
 патничко осигурување 200 денари (задолжително)
 влезници за културно-историски 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 јавните згради,
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.
 Пасошот треба да важи минимум 3 месеци пред истек на неговата валидност од планираниот датум на враќање.

Рок на пријавување 01.04.2019
За реализација на аранжманот е потребено минимум 45 патници.
Важат општите услови за патување на Т.А. Феријал Кашиков и СКТМ

