Анталија – Истанбул
Цена од

399 €
24,658 мкд

АНТАЛИЈА-ИСТАНБУЛ – АВИОНСКИ ПРЕВОЗ
Неверојатен микс , запознајте ја Турција за само 6 дена . Започнете го патувањето со Анталија,
во најблиска област до аеродромот Лара-Кунду. Уживајте на познатата плажа Лара долга 8

+
ТРАНСФЕР

км. Патувањето продолжува со најкосмополитскиот град во светот Истанбул. Градот кој
никогаш не спие , спој на култура и религија, место каде се спојуваат Европа и Азија.

Во цената се вклучени следниве услуги:
•

Повратен авионски билет со Пегасус Ерлинес од Скопје со (20 кг вклучен багаж)

•

Аеродромски такси

•

Сместување во одбран хотел 5 ноќи, според наведената услуга

•

Организиран превоз од аеродром – хотел- аеродром

Во цената не се вклучени следниве услуги:
•
•

Факултативни екскурзии

•

Екстра трошоци во хотел

Патничко и здравствено осигурување

5

6 ДЕНА – 5 НОЌИ
ХОТЕЛ

Категоризација / Услуга

Royal Seginus или сличен хотел во
Анталија.
Cihangir Palace хотел или сличен
во Истанбул.

Број на ноќевања
3

5* Ултра Се вклучено

2

4* вклучен појадок

ДАТУМИ НА ЛЕТОВИ
Поаѓање (SKP – AYT)
Секој ден
Поаѓање ( AYT-IST )
Секој ден
Поаѓање ( IST- SKP )
Секој ден
Период
20.11.2020 – 28.02.2021
(Не важи за период 27.12.2020 – 03.01.2021, како и за време на празници )

*Цените се дадени во евра
Важна напомена:
•

Цените се по лице,сместување во двокреветна и важат за индивидуално патување;

•

Цените може да претрпат промена во зависност од местата во авион и хотел;

•

Цените за деца се добиваат дополнително;

•

Плаќање исклучиво во денари по курс 61.8 мкд;

•

Плаќање при резервација 100 %,и нема можност за откажување,менување на термин или менување на имиња;

•

Важност на пасош за влез во Р.Турција е мин.6 месеци од денот на враќање;

•

Важат останатите општи услови на патување на Фибула Ер Травел;

•

Програмата е лекторирана од лектор Ана Бачварска.

