БУДВА
Будва, бисер на Јадранот, центар на медитеранскиот туризам. Место каде се вкрстени влијанијата на истокот и
западот, хеленската и римската култура. Стариот град со својата архитектура привлекува илјадници туристи, кој во
вечерните часови се претвара во отворен театар за сечиј вкус. “Будванска ривиера“ ги нуди 35-те најпознати плажи на
Јадранот(Јаз, Плоче, Трстено, Могрен, Словенска плажа, Бечичи, Милочер, Св.Стефан...) кои во комбинација со
интензивниот ноќен живот се главна каректеристика поради кои се доада во оваа престолнина на Црногорскиот
туризам. Будва нуди илјада можности, на Вас останува да одберете!

10 дена / 9 ноќевања + автобуски превоз
ПРИВАТНП СМЕСТУВАОЕ
ТЕРМИНИ

I категприја

II категприја

19.06. – 28.06.2021

119 €

99 €

28.06. – 07.07.2021

139 €

119 €

07.07. – 16.07.2021

165 €

139 €

16.07. – 25.07.2021

185 €

159 €

25.07. – 03.08.2021

189 €

165 €

03.08. – 12.08.2021

189 €

165 €

12.08. – 21.08.2021

165 €

139 €

21.08. – 30.08.2021

139 €

119 €

30.08. – 08.09.2021

119 €

99 €

Ппадаоетп е ден пднапред пд дадените термини: 18.06., 27.06., 06.07....пд Скппје вп 23.30 часпт
( Прилеп 20.30ч, Кавадарци 21.30ч, Негптинп 21.45ч, Штип 21.00ч, Велес 22.00ч
НАППМЕНИ:
 Цените се изразени вп евра пп патник сп вклучен автпбуски превпз;
 Туристичката такса не е вклучена вп цената и изнесува 1 € пп патник дневнп (за деца 2-12 гпд. 0,5 €)
 Деца пд 2-12 гпд. сп сппствен кревет 30% пппуст;
 Деца пд 2-12 гпд без сппствен кревет 50 % пппуст;
I категприја е спба сп сппственп купатилп;
II категприја две спби делат еднп купатилп;
 Дпплата за еднпкреветна спба е 70% пд дадената цена за сместуваое;
 Аранжманпт вклучува приватнп сместуваое вп зависнпст пд пдбраната категприја вп двпкреветни и
трпкреветни спби на база 9 нпќеваоа и автпбуски превпз;
 Вилите се пддалечени 300 – 400 метри пд Слпвенска плажа;
 ПАКЕТ ВП РЕСТПРАН: 9 ППЛУПАНСИПНИ ( ППЈАДПК / ВЕЧЕРА )
ЦЕНА: 79 € (деца пд 2-12 гпд. 39,5 €)

 Рестпраните се напдаат вп круг пд 50 – 100 метри пд сместуваоетп;
 Одбитпкпт за сппствен превпз е 10 евра пп патник
ВАЖНИ НАППМЕНИ:
 Се патува сп лична карта или паспш не ппстар пд 3 месеци пд денпт на враќаое. Секпј патник има
пбврска и е задплжен да впди грижа за исправнпста на патните исправи.
 Вп услпви на Кпвид 19, превпзпт ќе се прганизира и реализира спгласнп актуелните мерки и прптпкпли
за вршеое на внатрешен и медунарпден превпз.
 За време на патуваоетп ќе бидат запазени сите прптпкпли и задплжителна дезинфекција при влез вп
автпбус.
 За времена патуваоетп вп автпбус задплжителнп е нпсеое заштитна маска сп кпја се ппкрива устата и
нпспт.
 Патниците за време на патуваоетп се дплжни да ги ппчитуваат вп целпст актуелните мерки за
претпазливпст и безбеднпст какп и инструкциите пд пратителпт на патуваоетп
 Агенцијата гп задржува правптп за прпмена на времетп и местптп на ппадаое.

Цените се изразени вп евра, плаќаоетп е вп денарска прптивреднпст 1 еврп = 62,00 ден

Важат ппштите услпви за патуваое на СКТМ и Т.А. Феријал Кашикпв – Штип

