АНКАРА - КАПАДОКИЈА - ИСТАНБУЛ
8 дена / 4 ноќи / автобус

1 ден 26.04.2019 ( петок ) Скопје/Штип
Поагање 08.00ч од Хотел Вип – Скопје/ 08.00 часот од паркингот пред Новата Пошта од Штип, организирани
трансфери од Радовиш, Струмица, Неготино, Кавадарци. Дневно и ноќно патување со попатни одмори.

3 ден 27.04.2019 ( сабота ) Анкара
Пристигнување во Анкара во утринските часови. Сместување во хотел Алмер.Попладнето разглед на Анкара со
локален водич: Мавзолејот на Ататурк - основачот на современа Турција, Музејот на анадолските цивилизации
(превоз, влез со водич - 10 €), Етнографскиот музеј, зграда на Парламентот, Цитаделата... Слободно попладне во
центарот на градот. Вечера. Ноќевање.

4 ден 28.04.2019 ( недела ) Анкара- Кападокија
Појадок. Поаѓање за Кападокија - област позната по своите рељефни форми формирани пред десетина илјади години
по избувнување на два вулкана, област спомената во Библијата, каде раните христијани се населиле за слободно да ја
проповедаат христијанската религија. Попатна фото - пауза на второто по големина во светот најсолено езеро - Туз
Ѓоли, Пристигнување во Кападокија. Посета на подземниот град Кајмакли - еден од неколкуте најголеми и најдлабоки
градови во Кападокија со 8 катови кои одат во длабочина до 85 метри. Во поладневните часови сместување во хотел
Таш Сарај во градчето - касаба Ургуп. Слободно време. Вечера. По вечерата можност да присуствувате на религиозна
церемонија – Танц на Дервишите, во автентичен Сарај од средниот век( факултативно). Ноќевање.

5 ден 29.04.2019 ( понеделник ) Кападокија
Појадок. Целодневно разгледување на најинтересните места во Кападокија со водич: Долината на Камилата,
Долината на приказните или музејот на отворено “Зелве”, долината на пашата - Паша ба, а потоа продолжување до
Националниот Парк “Ѓореме” центарот на раното христијанство, во чии пештери се наоѓаат цркви и манастири. Пауза
за ручек. Посета на касабата “Аванос” - познат по традиционалното рачно ткаење на килими како и на
традиционалното грнчарство - посета на грнчарска работилница... Враќање во хотел. Вечера. Вечерта организирана
факултативна посета на национален ресторан со ориентална фолклорна програма, неограничено конзумирање на
пијалоци и мезе - салати. Ноќевање.

6 ден. 30.04.2019 ( вторник )Кападокија- Истанбул
Појадок. Заминување за Истанбул со попатна посета на највпечатливиот скалест замок “Учхисар” - симбол на
архитектурните чуда во Кападокија. Продолжување за Истанбул и пристигнување во вечерните часови. Сместување во
хотел. Ноќевање.

7ден. 01.05.2019 ( среда ) Истанбул- Штип/Скопје
Појадок. Факултативно крстарење со брод со локален водич по Босфорот - со единствена можност за запознавање на
палатите од двете страни на каналот и пловење под мостовите кои ги поврзуваат Европа со Азија. Потоа разглед на
градот со локален водич: Римскиот аквадукт, Патријаршијата, мостот Галата, Султанахмед (Сината) џамија,
хиподромот, а потоа посета на шопинг центарот “ Forum”. Вечерта поаѓање за Македонија преку Грција,
ноќно возење со попатни одмори.

8ден. 02.05.2019 ( четврток ) Штип/Скопје
Пристигнување во Македонија во утринските часови.

цена: 14.900 денари

Во цената на аранжманот е вклучено:
- превоз со високо туристички автобус
- 1 полупансион (вечера и појадок) во хотел Almer 3* во Анкара
- 2 полупнасиони во хотел Tassaray 4* во Кападокија
- 1 ноќевање со појадок во хотел со 3* во Истанбул
- разглед на Анкара, Кападокија и Истанбул со локален туристички водич
- организација и реализација на програмата со лиценциран туристички придружник

Во цената на аранжманот не е вклучено:
- превоз со влез на подземниот град Кајмакли - 8 €
- превоз со влез на музејот на отворено Зелве - 5 €
- превоз со влез на манастирскиот комплекс Ѓореме - 9 €
- превоз со влез на тврдината Учхисар - 3 €
- посета на национален ресторан со програма - 25 €
- факултативно крстарење со брод по Босфорот - 15 €
- факултивна вечера со оринтална музика и шоу програма – 35 €
- факултативна церемонија – Танц на дервишите – 25 €
- можност за летање со балон над Кападокија во зависност од времето 140 €
-патничко здравствено осигурување -(250 денари за лица до 64.99 год, 500,00 ден за лица од 65 до 69,99)
- влезници за други културно историски споменици кои не се споменети во програмата

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 6 месеци пред истек на неговата валидност од планираниот датум на враќање.

Рок на пријавување 10.04.2019
За реализација на аранжманот е потребен минимум од 45 патници
Важат општите услови за патување на ТА.Феријал Кашиков и СКТМ

