Киев - Јаши - Kишинев
8 дена/ 4 ноќи / автобус

1 ден 25.04.2019 ( среда ) Штип/Скопје- Јаши
Поаѓање за Јаши во 16.30 часот од Скопје, паркингиот кај хотел Вип, во 18.00 часот од Штип, паркингот пред
Новата пошта. Дневно и ноќно возење преку Бугарија до Романија со попатни паузи за одмор и царински
формалности.

2 ден 26.04.2019 ( четврток ) Јаши
Пристигнување во Јаши во утринските часови, присуство на Светата Божествена Литургија во Соборниот храм и
поклонение на моштите на Св.Параскева (Св.Петка). Нејзините чудотворни мошти се наогаат токму во оваа црква
а низ вековите беа пренесувани: во Цариград, Трново, повторно враќани во Цариград па во Белград.
Православните верниците доагаат од секаде да ги видат светите мошти на Св Петка, за кој се верува дека
чудотворно ги лечи сите болни што ѝ притекнуваат со вера во Бога и со љубов кон светителката. Сместување во
хотел. Слободно време за индивидуална прошетка низ Јаши. Ноќевање

3 ден 27.04.2019 ( петок) Јаши – Киев
Појадок. Напуштање на хотелот и поаѓање кон Киев. Дневно возење до Киев, еден од најстарите градови во
Источна Европа , главен и најголем град на Украина расположен на брегот на реката Днепар. Пристигнување во
попладневните часови. Сместување во хотел. Слободно време за индивидуална прошетка низ Киев и посета на
шопинг центар Комод кој се наоѓа во близината на хотелот. Враќање во хотел. Ноќевање.

4 ден 28.04.2019 ( сабота ) Киев
Појадок. Разглед на Киев со локален водич: стариот град каде што се наоѓаат најважните историски споменици
со готска и барокна архитектура: црквата Света Софија, црквата Свети Андреј - во бароков стил, изградени во 11
век, познати по своите катакомби, кулите со камбанарии и музејни колекции, Златната порта изградена во
1037година, Киевска Опера, Киевски Младински Театар. Едно од модерните обележја на градот е статуата пред
Националниот музеј на жртвите од Големата патриотска војна, Химерската палата и Плоштадот на независноста.
Слободно време за индивидуална прошетка. Враќање во хотел. Ноќевање.

5 ден 29.04.2019 (недела) Киево-печерската лавра – Kишинев
Појадок. Напуштање на хотелот и посета на Киево-печерската лавра, историски православен христијански
манастирски комплекс. Овој коплекс претставува најстаро православно светилиште на Источните Словени,
основан во времето на старо-украинскиот кнез Јарослав Мудриот. Објектот се наоѓа на два рида кои гледаат кон
реката Днепар. Денеска манастирот се наоѓа под контрола на Украинската православна црква - Московска
патријаршија и Државниот музеј на Украина. Светилиштето е вклучено во списокот на светско и културно
наследство на УНЕСКО. Слободно време за разглед. Во попладневните часови поаѓање кон Кишинев . Ноќно
возење со попатни паузи.

6 ден 30.04.2019 ( понеделник) Kишинев
Пристигнување во Kишинев- главениот град на Молдавија. Посета на стариот дел на градот каде се наоѓаат
повеќе од 700 згради од XIX век, 18 стари цркви, кино-театри, музеи, големи паркови, споменици. Слободно
време за индивидуални активности. Сместување во хотел. Ноќевање.

7 ден 01.05.2019 ( вторник ) Кишинев –Штип/ Скопје
Појадок. Слободно време до тргнувањето за Македонија. Дневно и ноќно возење со попатни одмори.

8 ден 02.05.2019 ( среда ) Штип / Скопје
Пристигнување во Македонија во раните утрински часови.

12.500,00 денари
РЕДОВНА ЦЕНА НА АРАНЖМАНОТ : 13.500,00 денари
ЦЕНА ЗА УПЛАТА ДО 15.02.2019:

Во цената на аранжманот е вклучено :

превоз со туристички автобус

појадок во режија на агенцијата првиот ден

1 ноќевање со појадок во хотел 3* во Јаши

2 ноќевања со појадок во хотел 3 * во Киев

1 ноќевање со појадок во хотел 3* во Кишинев

разглед на Киев со локален туристички водич

разглед на Кишинев со локален туристички водич

организација и и реализација на програмата со лиценциран туристички придружник

Во цената на аранжманот не е вклучено:

Влезница за посета на Киево - Печерската Ларва – околу 3 евра ( се плаќа на лице место )

патничко осигурување– 300 денари за лица до 64,99 години ; 600,00 денари за лица од 65-69,99 години

влезници за културно-историските 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
јавнитезгради, 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

Пријавување до 01.04.2019
За реализација на аранжманот потребен е минимум од 45 патници!
Важат општите услови за патување на ТА Феријал Кашиков и СКТМ

