
ПРОГРАМА ЗА ПАКЕТ АРАНЖМАНИ АНТАЛИЈА ЛЕТО 2018

1 ден  СКОПЈЕ – АНТАЛИЈА 
Состанок на аеродром Александар Велики два часа пред полетување на авионот. Полетувањето на 
авионот кон ANTALYA во означеното време на полетување на издадената авио карта за наведениот датум, 
во раните утрински часови. По пристигнувањето во ANTALYA, трансфер до избраниот хотел и сместување 
во соба според определеното време/правило на пријавување (по 12:00 часот на денот на 
пристигнувањето). 

2 - 10 ден  Престој во Хотел 
Престој од 7 или 10 дена во избраниот хотел во регионот на Аланија, Кемер, Белек, Сиде, Лара, на база на 
избраната услуга во зависност од аранжманот и терминот. Можност за факултативни излети. , 

7 - 11 ден  АНТАЛИЈА – СКОПЈЕ
Напуштање на собите најдоцна до 12 часот на последниот ден од аранжманот. Слободно време за 
престој во хотелот и користење на неговите услуги се до организираниот трансфер од хотел кон 
аеродромот во Анталија во вечерните часови. Лет за Скопје во времето наведено во авиокартата (ноќен 
лет). Пристигнување во Скопје наредниот ден раните утрински часови. 

ЦЕНАТА НА ПАКЕТ АРАНЖМАНОТ ВКЛУЧУВА:  
 Авио билет на релација Скопје – Анталија – Скопје
 Трансфер аеродром – хотел – аеродром
 Сместување во избраниот хотел и услуга според концептот на истиот аранжман
 Аеродромски такси во Скопје и Анталија
 Организација и реализација на аранжманот

ЦЕНАТА НЕ ВКЛУЧУВА:  
 Факултативни излети
 Задолжително патничко здравствено осигурување

НАПОМЕНИ:  
 Цените се изразени во евра, плаќањето е задолжително во денарска против вредност

по курс 1 еур = 62 денари
 За резервација задолжителна уплата на аванс од 30% од вкупниот износ

(за резервации со рано букирање е потрена целосна уплата на аранжманот според времетраењето 
на понудата)

 Целосна доплата на аранжманот 15 дена пред патувањето
 За ова патување патникот е должен да поседува валиден биометриски пасош со важност во

наредните 6 месеци
 За овие аранжмани важат општите услови за патување на СКТМ


