
 

 
 

 
 

26.04-29.04.2019 
ВЕЛИГДЕН ВО НЕА 
ПАНТЕЛЕМОН СО ПОСЕТА 
НА МЕТЕОРИ 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
4ДЕНА / 3 НОЌЕВАЊА – АВТОБУСКИ  ПРЕВОЗ 

Неа Пантелемона - место кое се наоѓа на само 300км.од  Скопје, преставува 
прекрасна туристичка дестинација, која изобилува со прекрасни плажи, безброј 
таверни, познати ноќни клубови, кафетерии, каде што спојот на средоземната клима и 
познатата планина Олимп го прават одлично место за незаборавни моменти. 

Метеори - или попознати Карпи во воздухот се едни од најголемите православни 
комплекси во Грција. Шесте манастири се изградени на природни столбови од 
песочен камен,а се наоѓаат во близина на планината Пинд во централна Грција. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЦЕНА 

59€ 
3.646 мкд. 
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 НОЌЕВАЊЕ  
 ---------- 

 
 ---------- 
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1 ден  26.04.2019 (Петок)     
Поаѓање во 06:00 часот од автобуска станица на перонот 
за меѓународни поаѓања.  Патување преку граничен 
премин Богородица со попатни паузи за одмор. 
Сместување во Вила Димитрис. Слободно време. 
Ноќевање. 

2 ден  27.04.2019 (Сабота)  
Можност за факултативна посета на Метеори. Состанок на 
групата и упатување кон Метеори. Слободно време за 
разглед на знаменитостите на Метеорите и селото 
Каламбака. 

По посетата на Метеори враќање кон Неа Пантелемон. 
Ноќевање. 
 

3 ден 28.04.2019 (Недела)        
Слободно време за индивидуални активности. Ноќевање. 
 

4 ден 29.04.2019 (Понеделник)   
 Слободно време за индивидуални активности. Поаѓање 
кон Скопје во пладневните часови.

 
 
 
 

 
Во цената се вклучени следниве услуги: 

 
• Превоз со високо туристички автобус 
• Три ноќевања во Вила Димитрис 
http://www.dimitris-apartments.gr/english.html  
• Организација и водство на патувањето 

 
Во цената не  се вклучени следниве услуги: 

 
• Посета на Метеори - 20€ по патник  
• Влезници за посета на локалитетите  
• Патничко и здравствено осигурување 120 мкд 
• 3-то и 4-то лице – БЕСПЛАТНО (плаќаат само 

превоз: возрасен 35€, деца од 2-11.99 години 25€ 
 

 

• За сопствен превоз, не се одбива од цената!!! 
• Плаќањето е задолжително во денари (1 еур = 61.8 мкд) 
• За ова патување потребен е валиден биометриски пасош со важност 120 дена од денот на патувањето  
• Краен рок за пријавување 19.04.2019 
• Kраен рок за откажување на аранжманот од страна на агенцијата 7 дена пред патување 
• За резервација задолжителна уплата од 30% од вкупниот износ, целосна доплата 10 дена пред патување 
• Програмата е лекторирана од лектор Ана Бачваровска 
• За реализација на аранжманот потребен е минимум од 40 патници 
• За реализација на факултативата посета на Метеори потребен е минимум од 30 патници 
• За овој аранжман важат општите услови на патување на Фибула Ер Травел и СКТМ 

http://www.dimitris-apartments.gr/english.html

