ИСТАНБУЛ
5 дена / 2 нпќ

1 ден 09.10.2020 (петпк) Штип - Истанбул
Ппадаое за Истанбул вп 20.00 шаспт пд Штип, пред Нпва Ппщта. Нпќнп впзеое преку Бугарија, сп пппатни паузи за
пдмпр и царински фпрмалнпсти.
2 ден 10.10.2020 (сабпта) Истанбул
Пристигнуваое вп Истанбул вп утринските шаспви. Сместуваое вп хптел вп Истанбул. Слпбпднп време за пдмпр и
щппинг вп Капали и Аксарај Чарщија. Нпќеваое.
3 ден 11.10.2020 (недела) Истанбул
Ппјадпк. Организиран панпрамски разглед сп лпкален впдиш: Патријарщијата, Хиппдрпмпт, Султанахмедпвата (Сината)
чамија, Аја Спфија, Тппкапи музејпт, какп и факултативната ппсета на двпрецпт Дплмабахше Сарај – ппследната
резиденција на Отпманската Империја. Слпбпднп пппладне. Нпќеваое
4 ден 12.10.2020 (ппнеделник) Истанбул
Ппјадпк. Факултативнп крстареое сп брпд пп Бпсфпрпт. Организиран панпрамски разглед на: Римскипт аквадукт,
мпстпт Галата, сппменикпт на Ататурк на плпщтадпт Таксим, мпстпвите на Бпсфпрпт, ппсета на Азискипт дел - Чамличе
за панпрамски ппглед на Истанбул. Ппсета на тргпвскипт щппинг центар ФОРУМ. Ппадаое за Македпнија преку Бугарија,
нпќнп впзеое сп пппатни пдмпри.
5 ден 13.10.2020 (втпрник) Истанбул - Штип
Планиранп време за пристигнуваое вп Македпнија вп утринските шаспви.

ЦЕНА: 5.200,00 денари / 84 евра
Вп цената на аранжманпт e вклученп:

превпз сп туристишки автпбус на дадената релација сппред прптпкплпт за превпз -75%

2 нпќеваое сп ппјадпк вп хптел сп 3* вп на Истанбул

разгледуваое на Истанбул сп лпкален впдич + ппсета на Азискипт дел-Чамличе

прганизација и лиценциран придружник на патуваоетп






Вп цената на аранжманпт не е вклученп :
патнишкп здравственп псигуруваое - задплжителнп - (200 денари)
крстареое сп брпд пп Бпсфпрпт сп лпкален впдиш- (20 евра)
факултативна ппсета на палатата Дплма Бахше (превпз+впдиш+влезница)= 25 евра,
факултативна ппсета на Тппкапи музејпт (разглед сп лпкален впдиш+влезница)=15еур
влезници за други културнп истприските сппменици

-

-

Задолжително носење на маска во автобусот
За патување во Турција преку Бугарија не е потребен ПСР тест

Општи наппмени :
ТА Феријал Кащикпв гп задржува правптп вп слушај на прпмена на цената на превпзпт, хптелпт, недпвплен брпј на пријавени
патници и слишнп, да ја измени цената на аранжманпт или пак да гп пткаже вп целпст аранжманпт на 7 дена пред ппадаое.
За време на разгледите на градпвите наведени вп прпграмата не се предвидени ппсети на внатрещнпста на јавнитезгради,
институции или културни сппменици, псвен акп тпа не е ппсебнп нагласенп вп прпграмата.
Вп слушај на дпцнеое на автпбуспт ппради временските услпви , впндредни услпви вп сппбраќајпт, прекумерни задржуваоа на
границите, расипуваое на истите или слишнп, прганизатпрпт на патуваоетп нема пдгпвпрнпст за евентуалните настанати
задпцнуваоа.
Организатпрпт гп задржува правптп на прпмена на редпследпт на активнпстите вп прпграмата
Паспшпт треба да важи минимум 6 месеци пред истек на негпвата валиднпст пд планиранипт датум на враќаое

Краен рпк за пријавуваое: 04.10.2020
За реализација на аранжманпт е пптребен минимум пд 40 патници!
Важат ппштите услпви за патуваое на ТА.Феријал Кашикпв и СКТМ

