INEX

3216-389
КАСАНДРА - ЛЕТО 2018
Куќа "Fani"Неа Фокеа
Куќата се наоѓа на 70 метри од плажа. Сите студија имаат поглед море. Кујните се
комплетно реновирани и опремени со микробранова печка и решо, тоалетите исто така
реновирани. Од сопствениците на вилата се на располагање столчиња и чадори за на
плажа.
Вонсезонски цени
Термин

Ноќевања

1/2

3. лице

27/5 – 3/6

7

3.410 (55)*

2.170 (35)*

3/6 – 10/6

7

4.030 (65)*

2.170 (35)*

10/6 – 17/6

7

7.380 (119)

2.170 (35)

17/6 – 24/6

7

9.240 (149)

2.170 (35)

24/6 – 1/7

7

10.480 (169)

2.170 (35)

Термин

Ноќевања

1/2 студио

1/3 студио

1/4 апартман

1/7 – 8.7

7

20.400 (329)

25.980 (419)

27.220 (439)

8/7 – 15/7

7

21.640 (349)

27.220 (439)

29.080 (469)

15/7 – 22/7

7

23.500 (379)

29.080 (469)

30.690 (495)

22/7 – 29/7

7

23.500 (379)

29.080 (469)

30.690 (495)

29/7 – 5/8

7

23.500 (379)

29.080 (469)

30.690 (495)

5/8 – 12/8

7

23.500 (379)

29.080 (469)

30.690 (495)

12/8 – 19/8

7

23.500 (379)

29.080 (469)

30.690 (495)

19/8 – 26/8

7

22.260 (359)

27.840 (449)

26.700 (479)

26/8 – 2/9

7

21.020 (339)

26.600 (429)

28.460 (459)

Вонсезонски цени
Термин

Ноќевања

1/2

3. лице

2/9 – 9/9

7

9.240 (149)

2.170 (35)

9/9 – 19/9

10

7.380 (119)

2.170 (35)

19/9 – 1/10

12

5.520 (89)*

2.170 (35)*

Куќа "Минас"Неа Флогита
Куќата „Минас“ е лоцирана во мирен дел на Неа Флогита, на околу 100 метри
оддалеченост од плажа - море. Големи, просторни четирикреветни дуплекс апартмани, со
по две одвоени спални соби и одвоена трпезарија со комплетно опремена кујна, ТВ, клима,
интернет.
ТЕРМИН
20/5 – 27/5

Вонсезонски цени
НОЌЕВАЊА
7

1/2
2.420 (39)*

3. И 4. ЛИЦЕ
2.170 (35)*

27/5 – 3/6

7

3.410 (55)*

2.170 (35)*

3/6 – 10/6

7

4.650 (75)*

2.170 (35)*

10/6 – 17/6
17/6 – 24/6
24/6 – 1/7

7
7
7

7.130 (115)
9.860 (159)
11.100 (179)

2.170 (35)
2.170 (35)
2.170 (35)

Сезонски цени
НОЌЕВАЊА
1/4 ДУПЛЕКС
7
27.590 (445)
7
30.690 (495)
7
34.410 (555)
7
34.410 (555)
7
34.410 (555)
7
34.410 (555)
7
34.410 (555)
7
30.690 (495)
7
27.590 (455)

ТЕРМИН
1/7 – 8.7
8/7 – 15/7
15/7 – 22/7
22/7 – 29/7
29/7 – 5/8
5/8 – 12/8
12/8 – 19/8
19/8 – 26/8
26/8 – 2/9

ТЕРМИН
2/9 – 9/9
9/9 – 19/9
19/9 – 1/10

Вонсезонски цени
НОЌЕВАЊА
7
10
12

1/2
9.860 (159)
8.000 (129)
4.900 (79)*

3. И 4. ЛИЦЕ
2.170 (35)
2.170 (35)
2.170 (35)*

Куќа "Yannis"Афитос
Афитос, најубавото гратче на Халкидики, сокаците со калдрма, камените куќи, таверните,
кристално чистото море го прават Афитос неодолив, единствен, неповторлив. За вистинско
уживање....
Куќата “ Yannis” е лоцирана во центарот на Афитос , 5-7 минути оддалеченост од плажа.
Објектот располага со двокреветни студија со комплетно опремена кујна, тоалет, тераса,
тв, клима.
Забелешка: Куќата располага со сопствен паркинг.
Вонсезонски цени
Термин

Ноќевања

1/2

27/5 – 3/6

7

3.410 (55)*

3/6 – 10/6

7

4.030 (65)*

10/6 – 17/6

7

7.130 (115)

17/6 – 24/6

7

9.240 (149)

24/6 – 1/7

7

10.480 (169)

Сезонски цени
Термин

Ноќевања

1/2 апартман

3 лице

1/7 – 8.7

7

19.530 (315)

4.340 (70)

8/7 – 15/7

7

22.630 (365)

4.340 (70)

15/7 – 22/7

7

24.490 (395)

5.580 (90)

22/7 – 29/7

7

24.490 (395)

5.580 (90)

29/7 – 5/8

7

24.490 (395)

5.580 (90)

5/8 – 12/8

7

24.490 (395)

5.580 (90)

12/8 – 19/8

7

24.490 (395)

5.580 (90)

19/8 – 26/8

7

22.630 (365)

4.340 (70)

26/8 – 2/9

7

20.770 (335)

4.340 (70)

Вонсезонски цени
Термин

Ноќевања

1/2

2/9 – 9/9

7

10.480 (169)

9/9 – 19/9

10

9.240 (149)

19/9 – 1/10

12

6.140 (99)*

Куќа “Dionisos apartments”
Дионисиос е мало туристичко место веднаш до Неа Модања, од источната страна на
Касандра, на 65 км. од Солун и 166 км. од македонската граница. Типично летно грчко
летувалиште, со прекрасна, песочна, 2,5 км. долга плажа. Мирно место, го препорачуваме
за семејства и парови кои сакаат вистински одмор. Местото е полно со таверни, бутици,
кафе барови.
Апартманите “Dionisos apartments” се лоцирани во мирен дел од селцето, на околу 50
метри оддалеченост од море. Вилата располага со двокреветни студија, трокреветни и
четворокреветни апартмани. Секоја соба има комплетно опремена кујна, тоалет, ТВ, клима
и тераса.
Куќа “Dionisos apartments” – Дионисиос (вонсезонски цени)
Термин

Ноќевања

1/2

3. и 4. лице

27/5 – 3/6

7

3.410 (55)*

2.170 (35)*

3/6 – 10/6

7

4.030 (65)*

2.170 (35)*

10/6 – 17/6

7

7.380 (119)

2.170 (35)

17/6 – 24/6

7

9.240 (149)

2.170 (35)

24/6 – 1/7

7

10.480 (169)

2.170 (35)

Куќа “Dionisos apartments” – Дионисиос (сезонски цени)
Термин

Ноќевања

1/2 студио

1/2+1 студио

1/3+1 апартман

1/7 – 8.7

7

20.400 (329)

25.980 (419)

27.220(439)

8/7 – 15/7

7

21.640 (349)

27.220 (439)

29.080(469)

15/7 – 22/7

7

23.500( 379)

29.080 (469)

30.940 (499)

22/7 – 29/7

7

23.500( 379)

29.080 (469)

30.940 (499)

29/7 – 5/8

7

23.500( 379)

29.080 (469)

30.940 (499)

5/8 – 12/8

7

23.500( 379)

29.080 (469)

30.940 (499)

12/8 – 19/8

7

23.500( 379)

29.080 (469)

30.940 (499)

19/8 – 26/8

7

22.260 (359)

27.840 (449)

29.700 (479)

26/8 – 2/9

7

21.020 (339)

26.600 (429)

27.840 (449)

Куќа “Dionisos apartments” – Дионисиос (вонсезонски цени)
Термин

Ноќевања

1/2

3. и 4. лице

2/9 – 9/9

7

9.240 (149)

2.170 (35)

9/9 – 19/9

10

7.380 (119)

2.170 (35)

19/9 – 1/10

12

5.520 (89)*

2.170 (35)*

Куќа "Eleni"Фурка
Фурка е мало, но навистина интересно, живо селце на западната страна од првиот крак на
Халкидики, Касандра. Оддалечено 123 км. од Солун и 181 км. од македонската граница.
Последните неколку години се повеќе барана туристичка дестинација.
Aпартманите Елени се оддалечени околу 250 метри од централната плажа во Фурка, на
70-80 метри од нив е големиот маркет “Масутис” и центарот на селцето.
Објектите располагаат со трикреветни и четирикреветни апартмани. Сите апартмани имаат
комплетно опремена кујна, сопствен тоалет, ТВ, клима уред, бесплатен интернет и тераса.
Студија "Eleni" - Фурка (вонсезонски цени)
Термин

Ноќевања

1/2

3 и 4 лице

20/5 – 27/5

7

2.420 (39)*

2.170 (35)*

27/5 – 3/6

7

2.790 (45)*

2.170 (35)*

3/6 – 10/6

7

3.660 (59)*

2.170 (35)*

10/6 – 17/6

7

6.140 (99)

2.170 (35)

17/6 – 24/6

7

8.000 (129)

2.170 (35)

24/6 – 1/7

7

9.240 (149)

2.170 (35)

Студија "Eleni" - Фурка (сезонски цени)
Термин

Ноќевања

1/3+1 апартман

1/7 – 8.7

7

20.150 (325)

8/7 – 15/7

7

23.250 (375)

15/7 – 22/7

7

24.490 (395)

22/7 – 29/7

7

24.490 (395)

29/7 – 5/8

7

24.490 (395)

5/8 – 12/8

7

24.490 (395)

12/8 – 19/8

7

24.490 (395)

19/8 – 26/8

7

23.250 (375)

26/8 – 2/9

7

21.390 (345)

Студија "Eleni" - Фурка (вонсезонски цени)
Термин

Ноќевања

1/2

3. и 4. лице

2/9 – 9/9

7

9.240 (149)

2.170 (35)

9/9 – 19/9

10

7.380 (119)

2.170 (35)

19/9 – 1/10

12

4.900 (79)*

2.170 (35)*

Aпартманите Никос се оддалечени околу 250 метри од централната плажа во Фурка, на
70-80 метри од нив е големиот маркет “Масутис” и центарот на селцето.
Објектите располагаат со трикреветни и четирикреветни апартмани. Сите апартмани имаат
комплетно опремена кујна, сопствен тоалет, ТВ, клима уред, бесплатен интернет и тераса.
Вонсезонски цени
Термин

Ноќевања

1/2

3 и 4 лице

20/5 – 27/5

7

2.420 (39)*

2.170 (35)*

27/5 – 3/6

7

2.790 (45)*

2.170 (35)*

3/6 – 10/6

7

3.660 (59)*

2.170 (35)*

10/6 – 17/6

7

6.140 (99)

2.170 (35)

17/6 – 24/6

7

8.620 (139)

2.170 (35)

24/6 – 1/7

7

9.860 (159)

2.170 (35)

Сезонски цени
Термин

Ноќевања

1/3+1 апартман

1/7 – 8.7

7

21.390 (345)

8/7 – 15/7

7

23.870 (385)

15/7 – 22/7

7

25.730 (415)

22/7 – 29/7

7

25.730 (415)

29/7 – 5/8

7

25.730 (415)

5/8 – 12/8

7

25.730 (415)

12/8 – 19/8

7

25.730 (415)

19/8 – 26/8

7

23.870 (385)

26/8 – 2/9

7

22.630 (365)

Вонсезонски цени
Термин

Ноќевања

1/2

3. и 4. лице

2/9 – 9/9

7

9.240 (149)

2.170 (35)

9/9 – 19/9

10

7.380 (119)

2.170 (35)

19/9 – 1/10

12

4.900 (79)*

2.170 (35)*

Куќа "Galanis"Афитос
Афитос, најубавото гратче на Халкидики, сокаците со калдрма, камените куќи, таверните,
кристално чистото море го прават Афитос неодолив, единствен, неповторлив. За вистинско
уживање....
Куќата “ Galanis “ е лоцирана на самата плажа, сите студија имаат поглед кон море.
Објектот има двокреветни студија со единечни кревети и дополнителен (нестандарден)
кревет на отварање, комплетно опремена кујна, тоалет, комарници, тераса.
Забелешка: нов мебел, голем прекрасен двор, паркинг, интернет, клима, поглед море.
Вонсезонски цени
Термин

Ноќевања

1/2

3 лице

3/6 – 10/6

7

7.130 (115)

2.170 (35)

10/6 – 17/6

7

8.370 (135)

2.170 (35)

17/6 – 24/6

7

9.860 (159)

2.170 (35)

24/6 – 1/7

7

11.100 (179)

2.170 (35)

Термин

Ноќевања

1/2 студио

3 лице

1/7 – 8.7

7

23.870 (385)

3.720 (60)

8/7 – 15/7

7

26.350 (425)

4.340 (70)

15/7 – 22/7

7

28.210 (455)

6.200 (100)

22/7 – 29/7

7

28.210 (455)

6.200 (100)

29/7 – 5/8

7

28.210 (455)

6.200 (100)

5/8 – 12/8

7

28.210 (455)

6.200 (100)

12/8 – 19/8

7

28.210 (455)

6.200 (100)

19/8 – 26/8

7

26.350 (425)

4.340 (70)

26/8 – 2/9

7

25.110 (405)

3.720 (60)

Ноќевања

1/2

3 лице

Сезонски цени

Вонсезонски цени
Термин

2/9 – 9/9

7

10.480 (169)

2.170 (35)

9/9 – 16/9

7

9.240 (149)

2.170 (35)

16/9 – 23/9

7

8.000 (129)

2.170 (35)

Апартмани "Christina"Ханиоти
Приземје + 1 кат + 2 кат
Капацитет: 10 соби од 30 во целиот објект (6 на приземје + 4 на 1 кат), максимум 40 лица
Оддалеченост од море/ плажа: 70 метри
Структура: трикреветни и четирикреветни
Опис:

Четирикреветни, 2+2: во првата (помала) просторија/ соба се сместени кревети на спрат и
мала, комплетно опремена кујна, тоалет, и (одвоена со параван/ ѕид) спална соба со
француски кревет, тераса

Четирикреветни, 3+1: во првата (помала) просторија/ соба се сместени два единечни
кревети, комплетно опремена кујна, тоалет и спална соба со француски кревет, голема
тераса
Забелешка: одличен огромен двор, сопствен паркинг, интернет (ограничен), клима
Апартмани “Christina” - Ханиоти (вонсезонски цени)
Термин

Ноќевања

1/2

3. и 4. лице

27/5 – 3/6

7

3.410 (55)*

2.170 (35)*

3/6 – 10/6

7

4.030 (65)*

2.170 (35)*

10/6 – 17/6

7

7.380 (119)

2.170 (35)

17/6 – 24/6

7

9.860 (159)

2.170 (35)

24/6 – 1/7

7

11.100 (179)

2.170 (35)

Апартмани “Christina” - Ханиоти (сезонски цени)
Термин

Ноќевања

1/4 студио

1/3+1 апартман

1/7 – 8.7

7

22.630 (365)

24.490 (395)

8/7 – 15/7

7

26.970 (435)

27.590 (445)

15/7 – 22/7

7

29.450 (475)

31.310 (505)

22/7 – 29/7

7

29.450 (475)

31.310 (505)

29/7 – 5/8

7

29.450 (475)

31.310 (505)

5/8 – 12/8

7

29.450 (475)

31.310 (505)

12/8 – 19/8

7

29.450 (475)

31.310 (505)

19/8 – 26/8

7

26.970 (435)

27.590 (445)

26/8 – 2/9

7

24.490 (395)

25.730 (415)

Апартмани “Christina” - Ханиоти (вонсезонски цени)
Термин

Ноќевања

1/2

3. и 4. лице

2/9 – 9/9

7

10.480 (169)

2.170 (35)

9/9 – 19/9

10

8.000 (129)

2.170 (35)

19/9 – 1/10

12

5.520 (89)*

2.170 (35)*

Апартмани "Spanos"Полихроно
Приземје (приемен дел) + 1 кат + 2 кат
Капацитет: 16 соби (8 на 1 кат + 8 на 2 кат), максимум 60 кревети
Оддалечост од море/ плажа: 150 метри
Структура: трикреветни и четворокреветни апартмани
Опис:

Трикреветни: во првата (помала) просторија/ соба е сместен еден еднинечен кревет и
мала, комплетно опремена кујна (одвоена), тоалет, и спална соба со француски кревет,
тераса

Четирикреветни: во првата (помала) просторија/ соба е сместен еден единечен кревет и
мала, комплетно опремена кујна, тоалет, и спална соба со еден француски + еден
единечен кревет, тераса

Четирикреветни: во првата (помала) просторија/ соба се сместени кревети на спрат и мала,
комплетно опремена кујна, тоалет, и спална соба со француски кревет, тераса

Четирикреветни(дуплекси): во првата просторија е сместена (мала) трпезарија и кујна,
тоалет и две одвоени спални соби со француски кревети, тераса од двете соби
Забелешки: просторни соби, тераси со лимитиран поглед кон друг објект, сопствен
паркинг, интернет, клима
Апартмани “Spanos” - Полихроно (вонсезонски цени)
Термин

Ноќевања

1/2

3. и 4. лице

20/5 – 27/5

7

2.420 (39)*

2.170 (35)*

27/5 – 3/6

7

2.790 (45)*

2.170 (35)*

3/6 – 10/6

7

3.660 (59)*

2.170 (35)*

10/6 – 17/6

7

6.760 (109)

2.170 (35)

17/6 – 24/6

7

9.240 (149)

2.170 (35)

24/6 – 1/7

7

10.480 (169)

2.170 (35)

Апартмани “Spanos” - Полихроно (сезонски цени)
Термин

Ноќевања

1/3 апартман

1/4 апартман

1/4 дуплекс

1/7 – 8.7

7

20.150 (325)

21.390 (345)

24.490 (395)

8/7 – 15/7

7

23.870 (385)

26.350 (425)

28.830 (465)

15/7 – 22/7

7

26.350 (425)

28.830 (465)

32.550 (525)

22/7 – 29/7

7

26.350 (425)

28.830 (465)

32.550 (525)

29/7 – 5/8

7

26.350 (425)

28.830 (465)

32.550 (525)

5/8 – 12/8

7

26.350 (425)

28.830 (465)

32.550 (525)

12/8 – 19/8

7

26.350 (425)

28.830 (465)

32.550 (525)

19/8 – 26/8

7

23.870 (385)

26.350 (425)

28.830 (465)

26/8 – 2/9

7

22.010 (355)

23.870 (385)

26.350 (425)

Апартмани “Spanos” - Полихроно (вонсезонски цени)
Термин

Ноќевања

1/2

3. и 4. лице

2/9 – 9/9

7

9.860 (159)

2.170 (35)

9/9 – 19/9

10

8.000 (129)

2.170 (35)

19/9 – 1/10

12

4.900 (79)*

2.170 (35)*

Апартмани “Gillis”Неа Потидеа
Приземје + 1 кат
Капацитет: 8 соби (5 на приземје + 3 на 1 кат), максимум 24 лица
Оддалеченост од море/ плажа: 80 метри
Структура: двокреветни и четворокреветни
Опис:

Двокреветни студија: два кревети, комплето опремена кујна, тоалет, тераса
Четирикреветни студија : (приземје) еден француски и два единечни кревети, комплетно
опремена кујна, тоалет, тераса

Четирикреветнo студиo : (1 кат) два одделни француски кревети, комплетно опремена
кујна, тоалет, тераса

Четирикреветен апартман : (1 кат) еден француски кревет во една просторија со комплетно
опремена кујна, тоалет и спална соба со француски кревет, тераса
Забелешка: реновирани, прекрасни (тераси) дворови, паркинг, интернет, клима
Апартмани “Gillis” – Неа Потидеа (вонсезонски цени)
Термин

Ноќевања

1/2

3. и 4. лице

1/6 – 10/6

9

4.650 (75)*

2.170 (35)*

10/6 – 17/6

7

6.760 (109)

2.170 (35)*

17/6 – 24/6

7

9.240 (149)

2.170 (35)

24/6 – 1/7

7

10.480 (169)

2.170 (35)

Апартмани “Gillis” – Неа Потидеа (сезонски цени)
Термин

Ноќевања

1/2 студио

1/3 студио

1/4 студио

1/4 апартман

1/7 – 8.7

7

18.910 (305)

20.460 (330)

22.320 (360)

25.110 (405)

8/7 – 15/7

7

21.700 (350)

23.560 (380)

26.040 (420)

28.520 (460)

15/7 – 22/7

7

24.180 (390)

26.040 (420)

28.520 (460)

32.550 (525)

22/7 – 29/7

7

24.180 (390)

26.040 (420)

28.520 (460)

32.550 (525)

29/7 – 5/8

7

24.180 (390)

26.040 (420)

28.520 (460)

32.550 (525)

5/8 – 12/8

7

24.180 (390)

26.040 (420)

28.520 (460)

32.550 (525)

12/8 – 19/8

7

24.180 (390)

26.040 (420)

28.520 (460)

32.550 (525)

19/8 – 26/8

7

21.700 (350)

23.560 (380)

26.040 (420)

28.520 (460)

26/8 – 2/9

7

19.840 (320)

21.700 (350)

23.560 (380)

26.040 (420)

Апартмани “Gillis” – Неа Потидеа (вонсезонски цени)















o
o
o


Термин

Ноќевања

1/2

3. и 4. лице

2/9 – 9/9

7

9.860 (159)

2.170 (35)

9/9 – 19/9

10

7.380 (119)

2.170 (35)

19/9 – 1/10

12

4.900 (79)*

2.170 (35)*

Напомени и услови:
Цените во табелите се објавени во денари и во евра, плаќањето на аранжманот е
исклучиво во денари.
За сигурна резервација се подразбира исклучиво уплата на 30% аконтација во
моментот на потпишување на Договор за патување, и целосна уплата најдоцна 7 дена пред
започнување на аранжманот.Кој било друг начин на резервација (усно, телефонски или
слично) е неважечки.
Вонсезонските цени се изразени по лице за пакет аранжман од 7,9,10 или 12
ноќевања и автобуски превоз.За аранжман со сопствен превоз (кај вонсезонските цени) се
одбива по 620мкд. (10 евра) од цената за првото и второто лице, третото или четвртото
легло се наплаќаат во целост.
Сезонските цени се изразени за наем на цело студио/апартман за 7 ноќевања
Цените означени со ѕвезда (*) се промотивни и не подлежат на попусти за ран
букинг , превозот не се одбива од истите
Термините во табелите се денови на започнување и на завршување на аранжманот.
Преземањето на собите започнува најрано во 14 часот по локално време првиот
ден, а напуштањето на истите е најдоцна до 9 часот по локално време последниот ден од
аранжманот. Ненавременото напуштање на собите може да биде причина за нарушување
на одморот и комодитетот на клиентите кои треба да влезат во студијата/ апартманите во
следниот термин.
Во собите е дозволено сместување на лица согласно со бројот на легла, т.е.
исклучиво на лицата кои се наведени во ваучерот издаден од агенцијата. Во случај на
сместување на повеќе лица од дозволеното, агенцијата или локалниот партнер на истата го
задржуваат правото да не ги примат лицата кои не се наведени во ваучерот или за истите
да побараат соодветен финансиски надомест.
Единствено е дозволено сместување на едно дете до 5,99 години над бројот на
кревети во секое студио/ апартман
Агенцијата организира превоз со придружник-пратител на групата, до место кое е
најпогодно за застанување и паркирање на автобусот а цената за истиот изнесува:
За возрасни 2.170 мкд. (35 евра)
За деца до 12 години 1.550 мкд. (25 евра)
Деца до 2 години бесплатно,без седиште
Тргнувањето од Скопје е во 3 часот наутро (на паркингот спроти хотел „Холидеј
ин“) а состанок на групата е во 2:30 минути.Тргнувањето од Грција е од место и време кои
се договараат со придружникот-пратител на групата.










Клиентите кои не користат огранизиран превоз од агенцијата, т.е. оние кои
патуваат со сопствен превоз се сместуваат индивидуално во собите, истите ги молиме да
побараат точни информации за локација на сместувачките капацитети во нашите
канцеларии.
За хигиената во собите во текот на престојот се грижат самите клиенти.
Сопствениците на објектите го задржуваат правото при евентуално направенапричинета штета да извршат наплата за истата од клиентите кои се сместени во моментот.
Цените објавени во табелите се конечни, без скриени трошоци. Одлуката за
доплата на клима-уред, интернет и слично, кај одредени сместувачки капацитети е на
сопствениците на објектите.
Агенцијата не може да гарантира стабилност, брзина или коректност на интернет
врската во кој-било објект од целата понуда.
Агенцијата го задржува правото да објави дел од слободните (непродадени)
капацитети на Last Minute понуда, претходно направените и потврдени резервации нема да
подлежат на какви било промени во цената.
Пред тргнување, Ве молиме да ја проверите важноста на своите патни исправи и
задолжително да обезбедите патничко-здравствено осигурување, недостаток на истите не е
одговорност на вработените на самата агенција.
За овој аранжман важат Општите услови за патување на агенцијата

СИТОНИЈА - ЛЕТО 2018
Куќа "Stelios"Сарти
Сарти е мало селце сместено на источната страна на вториот крак, со прекрасен поглед
кон третиот крак и планината Атос. Има долга прекрасна песочна плажа и кристално чисто
море. Според многумина најмонденското и најпосетено туристичко место на Ситонија.
Оддалечено е 144 км. од Солун и 240 км. од македонската граница.
Апартманите “Stelios” се сместени во стариот дел на Сарти на само 110 метри од плажа.
Апартманите се наоѓаат на првиот кат и сите се со комплетно опремена кујна, сопствен
тоалет, ТВ, клима уред (се доплаќа) и тераса.
Вонсезонски цени
Термин

Ноќевања

1/2

3. и 4. лице

20/5 – 27/5

7

2.420 (39)*

2.170 (35)*

27/5 – 3/6

7

3.410 (55)*

2.170 (35)*

3/6 – 10/6

7

4.650 (75)*

2.170 (35)*

10/6 – 17/6

7

7.130 (115)

2.170 (35)

17/6 – 24/6

7

9.860 (159)

2.170 (35)

24/6 – 1/7

7

11.100 (179)

2.170 (35)

Сезонски цени
Термин

Ноќевања

1/4 апартман

1/7 – 8.7

7

29.760 (480)

8/7 – 15/7

7

32.240 (520)

15/7 – 22/7

7

34.410 (555)

22/7 – 29/7

7

34.410 (555)

29/7 – 5/8

7

34.410 (555)

5/8 – 12/8

7

34.410 (555)

12/8 – 19/8

7

34.410 (555)

19/8 – 26/8

7

32.240 (520)

26/8 – 2/9

7

30.690 (495)

Вонсезонски цени
Термин

Ноќевања

1/2

3. и 4. лице

2/9 – 9/9

7

10.480 (169)

2.170 (35)

9/9 – 19/9

10

8.000 (129)

2.170 (35)

19/9 – 1/10

12

5.520 (89)*

2.170 (35)*

Куќа “Panorama”Сарти
Куќата „Трифон Панорама“ е лоцирана на самата плажа во Сарти, во првиот ред. Располага со
двокреветни и трикреветни студија, и со четирикреветни и петкреветни апартмани. Секоја соба има
тоалет, тераса (некои со директен поглед кон море), ТВ, клима-уред и интернет кои се вклучени во
цената. Забелешка: Спалната соба во четирикреветниот апартман е без природна светлина-прозорец.
Вонсезонски цени

Термин

Ноќевања

1/2

3. и 4. лице

20/5 – 27/5

7

2.420 (39)*

2.170 (35)*

27/5 – 3/6

7

3.040 (49)*

2.170 (35)*

3/6 – 10/6

7

4.030 (65)*

2.170 (35)*

10/6 – 17/6

7

6.760 (109)

2.170 (35)

17/6 – 24/6

7

9.860 (159)

2.170 (35)

24/6 – 1/7

7

11.100 (179)

2.170 (35)

Сезонски цени
Термин

1/7 –

Ноќевања

7

8.7
8/7 –

7

15/7
15/7 –
22/7

7

1/2

1/2

1/3

1/3

1/4

1/5

1/5

студио

студио

студио

студио

апартман

внатрешен

стр.

сутерен

море

стр.

поглед

сутерен

поглед

море

море

море

17.670

23.870

25.730

27.590

23.870

28.830

31.310

(285)

(385)

(415)

(445)

(385)

(465)

(505)

20.150

26.350

27.590

30.070

26.350

31.310

33.790

(325)

(425)

(445)

(485)

(425)

(505)

(545)

22.010

28.210

30.690

33.170

28.210

33.790

35.650

(355)

(455)

(495)

(535)

(455)

(545)

(575)

22/7 –

7

29/7
29/7 –

7

5/8
5/8 –

7

12/8
12/8 –

7

19/8
19/8 –

7

26/8
26/8 –

7

2/9

22.010

28.210

30.690

33.170

28.210

33.790

35.650

(355)

(455)

(495)

(535)

(455)

(545)

(575)

22.010

28.210

30.690

33.170

28.210

33.790

35.650

(355)

(455)

(495)

(535)

(455)

(545)

(575)

22.010

28.210

30.690

33.170

28.210

33.790

35.650

(355)

(455)

(495)

(535)

(455)

(545)

(575)

22.010

28.210

30.690

33.170

28.210

33.790

35.650

(355)

(455)

(495)

(535)

(455)

(545)

(575)

20.150

26.350

27.590

30.070

26.350

31.310

33.790

(325)

(425)

(445)

(485)

(425)

(505)

(545)

18.910

25.110

26.350

28.830

25.110

30.070

32.550

(305)

(405)

(425)

(465)

(405)

(485)

(525)

Вонсезонски цени
Термин

Ноќевања

1/2

3. и 4. лице

2/9 – 9/9

7

10.480 (169)

2.170 (35)

9/9 – 19/9

10

8.000 (129)

2.170 (35)

19/9 – 1/10

12

4.900 (79)*

2.170 (35)*

Куќа "Papus"Сарти
Студијата “ Papus” се наоѓаат во стариот дел на Сарти, на само 50м оддалеченост од море.
Куќата располага со трикреветни студија на втор кат, француски и еден единечен лежај каде е
сместена и комплетно опремена кујна. Студијата располагаат со тоалет, тераса, тв, интернет,
клима(се доплаќа) .
Четирикреветниот дуплекс апартман се наоѓа на високо приземје и е со две одвоени спални соби
каде има по два единечни кревети и комплетно опремена кујна како трета просторија. Апартманот
располага со тоалет, тераса, тв, интернет, клима(се доплаќа).

Вонсезонски цени
Термин

Ноќевања

1/2

3. и 4. лице

20/5 – 27/5

7

2.420 (39)*

2.170 (35)*

27/5 – 3/6

7

3.040 (49)*

2.170 (35)*

3/6 – 10/6

7

4.030 (65)*

2.170 (35)*

10/6 – 17/6

7

6.760 (109)

2.170 (35)

17/6 – 24/6

7

9.860 (159)

2.170 (35)

24/6 – 1/7

7

11.100 (179)

2.170 (35)

Ноќевања

1/3 студио

1/4 дуплекс

Сезонски цени
Термин

1/7 – 8.7

7

20.460 (330)

25.110 (405)

8/7 – 15/7

7

24.180 (390)

29.450 (475)

15/7 – 22/7

7

26.660 (430)

32.550 (525)

22/7 – 29/7

7

26.660 (430)

32.550 (525)

29/7 – 5/8

7

26.660 (430)

32.550 (525)

5/8 – 12/8

7

26.660 (430)

32.550 (525)

12/8 – 19/8

7

26.660 (430)

32.550 (525)

19/8 – 26/8

7

24.180 (390)

29.450 (475)

26/8 – 2/9

7

22.320 (360)

27.590 (445)

Термин

Ноќевања

1/2

3. и 4. лице

2/9 – 9/9

7

10.480 (169)

2.170 (35)

9/9 – 19/9

10

8.000 (129)

2.170 (35)

19/9 – 1/10

12

4.900 (79)*

2.170 (35)*

Вонсезонски цени

Хотел “Sarti Beach”Сарти
Трикреветно студио се состои од еден француски и еден единечен кревет,
четирикреветниот апартман има еден француски и два единечни кревети во делот каде
што е сместена и кујната, се наоѓаат на приземје во хотелската зграда. Четирикреветни
дуплекс апартмани, со по две одвоени спални соби, во секоја по два единечни кревети.
Имаат комплетно опремена кујна, тоалет, голема тераса со директен поглед на море, ТВ,
интернет (се доплаќа) и клима (се доплаќа). Истите се на 1, 2 и трет кат во објектот.
Комплексот има во својот состав базен и бар на плажа.
Вонсезонски цени
Термин

Ноќевања

1/2

3. и 4. лице

20/5 – 27/5

7

2.420 (39)*

2.170 (35)*

27/5 – 3/6

7

3.410 (55)*

2.170 (35)*

3/6 – 10/6

7

4.900 (79)*

2.170 (35)*

10/6 – 17/6

7

7.340(119)

2.170 (35)

17/6 – 24/6

7

9.860 (159)

2.170 (35)

24/6 – 1/7

7

11.100 (179)

2.170 (35)

Сезонски цени
Термин

Ноќевања

1/3 студио

1/4 апартман

1/4 дуплекс

1/7 – 8.7

7

22.880 (369)

25.360 (409)

30.320 (489)

8/7 – 15/7

7

24.740 (399)

27.840 (449)

32.800 (529)

15/7 – 22/7

7

27.220 (439)

30.940 (499)

36.270 (585)

22/7 – 29/7

7

27.220 (439)

30.940 (499)

36.270 (585)

29/7 – 5/8

7

27.220 (439)

30.940 (499)

36.270 (585)

5/8 – 12/8

7

27.220 (439)

30.940 (499)

36.270 (585)

12/8 – 19/8

7

27.220 (439)

30.940 (499)

36.270 (585)

19/8 – 26/8

7

25.360 (409)

29.080 (469)

34.040 (549)

26/8 – 2/9

7

24.120 (389)

27.220 (439)

30.940 (499)

Вонсезонски цени
Термин

Ноќевања

1/2

3. и 4. лице

2/9 – 9/9

7

10.480 (169)

2.170 (35)

9/9 – 19/9

10

8.000 (129)

2.170 (35)

19/9 – 1/10

12

4.900 (79)*

2.170 (35)*

Студија / апартмани "Avra"Сарти
Куќата “ Avra” е лоцирана во стариот дел на Сарти на 50 метри оддалеченост од плажа.
Објектот располага со двокреветни и трикреветни студија на прв и втор кат, опремени со
два или три единечни кревети каде е сместена и комплетно опремена кујна, тоалет, тераса,
тв, интернет, клима(се доплаќа)
Четирикреветниот апартман е со две одвоени спални соби, во едната од нив се наоѓа
комплетно опремена кујна, тоалет, тераса, тв, интернет, клима(се доплаќа)
Студија "Avra" - Сарти (вонсезонски цени)
Термин

Ноќевања

1/2

3. и 4. лице

20/5 – 27/5

7

2.420 (39)*

2.170 (35)*

27/5 – 3/6

7

3.040 (49)*

2.170 (35)*

3/6 – 10/6

7

4.030 (65)*

2.170 (35)*

10/6 – 17/6

7

6.760 (109)

2.170 (35)

17/6 – 24/6

7

9.860 (159)

2.170 (35)

24/6 – 1/7

7

11.100 (179)

2.170 (35)

Студија "Avra" - Сарти (сезонски цени)
Термин

Ноќевања

1/2 студио

1/3 студио

1/4 апартман

1/7 – 8.7

7

17.980 (290)

20.460 (330)

24.490 (395)

8/7 – 15/7

7

21.700 (350)

24.180 (390)

28.210 (455)

15/7 – 22/7

7

23.250 (375)

26.040 (420)

31.930 (515)

22/7 – 29/7

7

23.250 (375)

26.040 (420)

31.930 (515)

29/7 – 5/8

7

23.250 (375)

26.040 (420)

31.930 (515)

5/8 – 12/8

7

23.250 (375)

26.040 (420)

31.930 (515)

12/8 – 19/8

7

23.250 (375)

26.040 (420)

31.930 (515)

19/8 – 26/8

7

21.700 (350)

24.180 (390)

28.210 (455)

26/8 – 2/9

7

19.220 (310)

21.700 (350)

26.350 (425)

Студија "Avra" - Сарти (вонсезонски цени)
Термин

Ноќевања

1/2

3. и 4. лице

2/9 – 9/9

7

10.480 (169)

2.170 (35)

9/9 – 19/9

10

8.000 (129)

2.170 (35)

19/9 – 1/10

12

4.900 (79)*

2.170 (35)

Куќа “Maria Karga”Ормос Панагијас
Ормос Панагијас се наоѓа на источната страна на Ситонија, на само 2,5 км од Агиос Николаос и на
околу 115 км од Солун. Оттука поаѓаат бродовите за крстарење околу Света Гора, како и
организирани екскурзии до островот Амулијани, кој е најголем остров во овој дел на Халкидики. Во
непосредна близина, на околу 500 метри се наоѓа една од најубавите плажи на Ситонија, Трани
Амуда, која е долга 3 км. Локалното население е познато по производство на Tsipouro-јак локален
пијалок, кој го произведуваат на старински начин
Куќа “Maria Karga” се наoѓа на самиот влез во местото, на околу 100 метри оддалеченост од море.
Вилата располага со двокреветни, трикреветни и четворокреветни студија. Секоја соба има
комплетно опремена кујна, тоалет, ТВ, клима и тераса.
Вонсезонски цени
Термин

Ноќевања

1/2

3. и 4. лице

20/5 – 27/5

7

2.420 (39)*

2.170 (35)*

27/5 – 3/6

7

3.040 (49)*

2.170 (35)*

3/6 – 10/6

7

4.030 (65)*

2.170 (35)*

10/6 – 17/6

7

6.760 (109)

2.170 (35)

17/6 – 24/6

7

9.240 (149)

2.170 (35)

24/6 – 1/7

7

10.480 (169)

2.170 (35)

Сезонски цени
Термин

Ноќевања

1/2 студио

1/3 студио

1/4 студио

1/7 – 8.7

7

17.360 (280)

19.220 (310)

21.080 (340)

8/7 – 15/7

7

19.220 (310)

22.320 (360)

24.180 (390)

15/7 – 22/7

7

21.080 (340)

24.180 (390)

27.590 (445)

22/7 – 29/7

7

21.080 (340)

24.180 (390)

27.590 (445)

29/7 – 5/8

7

21.080 (340)

24.180 (390)

27.590 (445)

5/8 – 12/8

7

21.080 (340)

24.180 (390)

27.590 (445)

12/8 – 19/8

7

21.080 (340)

24.180 (390)

27.590 (445)

19/8 – 26/8

7

19.220 (310)

22.320 (360)

24.180 (390)

26/8 – 2/9

7

18.290 (295)

20.460 (330)

22.320 (360)

Вонсезонски цени

Термин

Ноќевања

1/2

3. и 4. лице

2/9 – 9/9

7

9.860 (159)

2.170 (35)

9/9 – 19/9

10

8.000 (129)

2.170 (35)

19/9 – 1/10

12

4.900 (79)*

2.170 (35)*

Апартмани "Sakis"Торони
Куќата “Sakis” е лоцирана во мирниот дел од гратчето Торони, на 30 метри оддалеченост
од 30 плажа.Објектот располага со двокреветни студија на приземје, опремени со брачни
кревети каде е сместена и комплетно опремена кујна, тоалет, тераса, тв, интернет, клима.

Трикреветни студија на прв и втор кат, опремени со брачен и единечен кревет каде е
сместена и комплетно опремена кујна, тоалет, тераса, тв, интернет, клима.

Четирикреветниот дуплекс апартман е со две одвоени спални соби, два тоалета и одвоена
комплетно опремена кујна, тераса, тв, интернет, клима.
Апартмани “Sakis” - Торони (вонсезонски цени)
Термин

Ноќевања

1/2

3. и 4. лице

20/5 – 27/5

7

2.420 (39)*

2.170 (35)

27/5 – 3/6

7

3.410 (55)*

2.170 (35)

3/6 – 10/6

7

4.650 (75)*

2.170 (35)

10/6 – 17/6

7

7.130 (115)

2.170 (35)

17/6 – 24/6

7

9.860 (159)

2.170 (35)

24/6 – 1/7

7

11.100 (179)

2.170 (35)

Апартмани “Sakis” - Торони (сезонски цени)
Термин

Ноќевања

1/2 студио

1/3 студио

1/5 дуплекс

1/7 – 8.7

7

19.220 (310)

20.460 (330)

27.590 (445)

8/7 – 15/7

7

21.700 (350)

24.180 (390)

30.690 (495)

15/7 – 22/7

7

24.180 (390)

26.040 (420)

35.650 (575)

22/7 – 29/7

7

24.180 (390)

26.040 (420)

35.650 (575)

29/7 – 5/8

7

24.180 (390)

26.040 (420)

35.650 (575)

5/8 – 12/8

7

24.180 (390)

26.040 (420)

35.650 (575)

12/8 – 19/8

7

24.180 (390)

26.040 (420)

35.650 (575)

19/8 – 26/8

7

21.700 (350)

24.180 (390)

30.690 (495)

26/8 – 2/9

7

20.460 (330)

22.320 (360)

28.830 (465)

Апартмани “Sakis” - Торони (вонсезонски цени)
Термин

Ноќевања

1/2

3. и 4. лице

2/9 – 9/9

7

10.480 (169)

2.170 (35)

9/9 – 19/9

10

8.000 (129)

2.170 (35)

19/9 – 1/10
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12

5.520 (89)*

2.170 (35)

Напомени и услови:
Цените во табелите се објавени во денари и во евра, плаќањето на аранжманот е
исклучиво во денари.
За сигурна резервација се подразбира исклучиво уплата на 30% аконтација во
моментот на потпишување на Договор за патување, и целосна уплата најдоцна 7 дена пред
започнување на аранжманот.Кој било друг начин на резервација (усно, телефонски или
слично) е неважечки.
Вонсезонските цени се изразени по лице за пакет аранжман од 7,9,10 или 12
ноќевања и автобуски превоз.За аранжман со сопствен превоз (кај вонсезонските цени) се
одбива по 620мкд. (10 евра) од цената за првото и второто лице, третото или четвртото
легло се наплаќаат во целост.
Сезонските цени се изразени за наем на цело студио/апартман за 7 ноќевања
Цените означени со ѕвезда (*) се промотивни и не подлежат на попусти за ран
букинг , превозот не се одбива од истите
Термините во табелите се денови на започнување и на завршување на аранжманот.
Преземањето на собите започнува најрано во 14 часот по локално време првиот
ден, а напуштањето на истите е најдоцна до 9 часот по локално време последниот ден од
аранжманот. Ненавременото напуштање на собите може да биде причина за нарушување
на одморот и комодитетот на клиентите кои треба да влезат во студијата/ апартманите во
следниот термин.
Во собите е дозволено сместување на лица согласно со бројот на легла, т.е.
исклучиво на лицата кои се наведени во ваучерот издаден од агенцијата. Во случај на
сместување на повеќе лица од дозволеното, агенцијата или локалниот партнер на истата го
задржуваат правото да не ги примат лицата кои не се наведени во ваучерот или за истите
да побараат соодветен финансиски надомест.
Единствено е дозволено сместување на едно дете до 5,99 години над бројот на
кревети во секое студио/ апартман
Агенцијата организира превоз со придружник-пратител на групата, до место кое е
најпогодно за застанување и паркирање на автобусот а цената за истиот изнесува:
За возрасни 2.170 мкд. (35 евра)
За деца до 12 години 1.550 мкд. (25 евра)
Деца до 2 години бесплатно,без седиште
Тргнувањето од Скопје е во 3 часот наутро (на паркингот спроти хотел „Холидеј
ин“) а состанок на групата е во 2:30 минути.Тргнувањето од Грција е од место и време кои
се договараат со придружникот-пратител на групата.
Клиентите кои не користат огранизиран превоз од агенцијата, т.е. оние кои
патуваат со сопствен превоз се сместуваат индивидуално во собите, истите ги молиме да
побараат точни информации за локација на сместувачките капацитети во нашите
канцеларии.
За хигиената во собите во текот на престојот се грижат самите клиенти.
Сопствениците на објектите го задржуваат правото при евентуално направенапричинета штета да извршат наплата за истата од клиентите кои се сместени во моментот.
Цените објавени во табелите се конечни, без скриени трошоци. Одлуката за
доплата на клима-уред, интернет и слично, кај одредени сместувачки капацитети е на
сопствениците на објектите.
Агенцијата не може да гарантира стабилност, брзина или коректност на интернет
врската во кој-било објект од целата понуда.




Агенцијата го задржува правото да објави дел од слободните (непродадени)
капацитети на Last Minute понуда, претходно направените и потврдени резервации нема да
подлежат на какви било промени во цената.
Пред тргнување, Ве молиме да ја проверите важноста на своите патни исправи и
задолжително да обезбедите патничко-здравствено осигурување, недостаток на истите не е
одговорност на вработените на самата агенција.
За овој аранжман важат Општите услови за патување на агенцијата

АМОУЛИАНИ – ЛЕТО 2018-03-15
Амулиани е прекрасен мал остров на Егејско море, и е единствен населен во северниот дел
на Грција.
Со големина од 4,5км2 изобилува со прекрасни плажи: Аликес, Агиос Георгиос,
Мегалиамос, Карагација и многу мали заливи за оние кои сакаат да уживаат во интимата.
Лоциран е во заливот на планината Атос, и доминира зелената боја, со маслинови
полиња...
Мирно место, го препорачуваме за семејства и парови кои сакаат вистински одмор. Местото
е полно со таверни, бутици, кафе барови и продавници.
Всушност, отпатувајте заедно за нас и вратете се со свои впечатоци од ова мало,
извонредно место, се надеваме дека ќе уживате во неговите убавини.
Студијата “Giota” се лоцирани во центарот на Амулијани , на 100 метри од
пристаништето, оддалечени 150м од плажа. Располага со трикреветни и четирикреветни
студија , со ТВ, клима уред, комплетно опремена кујна, тоалет и тераса.
Вонсезонски цени
Термин

Ноќевања

1/2

3. и 4. лице

1/6 – 10/6

9

4.900 (79)*

3.040 (49)*

10/6 – 17/6

7

7.130 (115)

3.040 (49)

17/6 – 24/6

7

8.990 (145)

3.660 (59)

24/6 – 1/7

7

10.230 (165)

3.660 (59)

Термин

Ноќевања

1/2+1 студио

1/4 студио

1/7 – 10.7

9

25.110 (405)

28.830 (465)

10/7 – 19/7

9

26.970 (435)

31.310 (505)

19/7 – 28/7

9

30.070 (485)

34.410 (555)

28/7 – 6/8

9

30.070 (485)

34.410 (555)

6/8 – 15/8

9

30.070 (485)

34.410 (555)

15/8 – 24/8

9

30.070 (485)

34.410 (555)

24/8 – 2/9

9

26.970 (435)

31.310 (505)

Ноќевања

1/2

3. и 4. лице

Сезонски цени

Вонсезонски цени
Термин

2/9 – 9/9

7

9.610 (155)

3.040 (49)

9/9 – 19/9

10

7.750 (125)

3.040 (49)

19/9 – 1/10

12

4.900 (79)*

2.420 (39)*

Хотелот Исмини е лоциран на 300 метри од пристаништето во Амолијани, во мирниот дел
од гратчето. Располага со двокреветни соби и двокреветни со дополнително(
нестандардно) легло, опремени со тоалет, ТВ , клима уред, интернет и балкон. Појадокот е
шведска маса.
Вонсезонски цени
Термин

Ноќевања со појадок

1/2

3 лице

1/6 – 10/6

9

6.140 (99)*

2.420 (39)*

10/6 – 17/6

7

8.370 (135)

3.040 (49)

17/6 – 24/6

7

9.860 (159)

3.660 (59)

24/6 – 1/7

7

11.100 (179)

3.660 (59)

Термин

Ноќевања со појадок

1/2

3 лице

1/7 – 10.7

9

13.580 (219)

4.030 (65)

10/7 – 19/7

9

15.440 (249)

4.340 (70)

19/7 – 28/7

9

17.300 (279)

4.960 (80)

28/7 – 6/8

9

17.300 (279)

4.960 (80)

6/8 – 15/8

9

17.300 (279)

4.960 (80)

15/8 – 24/8

9

16.060 (259)

4.340 (70)

24/8 – 2/9

9

14.820 (239)

4.030 (65)

Термин

Ноќевања со појадок

1/2

3 лице

2/9 – 9/9

7

10.480 (169)

3.660 (59)

9/9 – 19/9

10

8.990 (145)

3.040 (49)

19/9 – 1/10

12

6.140 (99)*

2.420 (39)*

Сезонски цени

Вонсезонски цени

Куќата „Конаки“ е лоцирана во мирниот дел на селцето, на само 350 метри од главното
пристаниште. Располага со двокреветни, трикреветни и четирикреветни студија, со ТВ,
клима уред, комплетно опремени кујни, тоалет, тераса.
Вонсезонски цени
Термин

Ноќевања

1/2

3. и 4. лице

1/6 – 10/6

9

5.270 (85)*

3.040 (49)*

10/6 – 17/6

7

7.380 (119)

3.040 (49)

17/6 – 24/6

7

9.610 (155)

3.660 (59)

24/6 – 1/7

7

10.850 (175)

3.660 (59)

Сезонски цени
Термин

Ноќевања

1/2 студио

1/3 студио

1/3+1 студио

1/7 – 10.7

9

23.870 (385)

26.350 (425)

30.070 (485)

10/7 – 19/7

9

27.590 (445)

29.450 (475)

33.170 (535)

19/7 – 28/7

9

29.450 (475)

32.550 (525)

35.650 (575)

28/7 – 6/8

9

29.450 (475)

32.550 (525)

35.650 (575)

6/8 – 15/8

9

29.450 (475)

32.550 (525)

35.650 (575)

15/8 – 24/8

9

29.450 (475)

32.550 (525)

35.650 (575)

24/8 – 2/9

9

27.590 (445)

29.450 (475)

33.170 (535)

Вонсезонски цени
Термин

Ноќевања

1/2

3. и 4. лице

2/9 – 9/9

7

9.860 (159)

3.040 (49)

9/9 – 19/9

10

7.750 (125)

3.040 (49)

19/9 – 1/10

12

5.270 (85)*

2.420 (39)*

Куќата „Галери“ е лоцирана во мирниот дел на селцето, на само 350 метри од главното
пристаниште. Располага со двокреветни, трикреветни и четирикреветни студија, со ТВ,
клима уред, комплетно опремени кујни, тоалет, тераса.
Вонсезонски цени
Термин

Ноќевања

1/2

3. и 4. лице

1/6 – 10/6

9

5.270 (85)*

3.040 (49)*

10/6 – 17/6

7

7.380 (119)

3.040 (49)

17/6 – 24/6

7

9.610 (155)

3.660 (59)

24/6 – 1/7

7

10.850 (175)

3.660 (59)

Сезонски цени
Термин

Ноќевања

1/2 студио

1/3 студио

1/3+1 студио

1/7 – 10.7

9

23.870 (385)

26.350 (425)

30.070 (485)

10/7 – 19/7

9

27.590 (445)

29.450 (475)

33.170 (535)

19/7 – 28/7

9

29.450 (475)

32.550 (525)

35.650 (575)

28/7 – 6/8

9

29.450 (475)

32.550 (525)

35.650 (575)

6/8 – 15/8

9

29.450 (475)

32.550 (525)

35.650 (575)

15/8 – 24/8

9

29.450 (475)

32.550 (525)

35.650 (575)

24/8 – 2/9

9

27.590 (445)

29.450 (475)

33.170 (535)

Вонсезонски цени
Термин

Ноќевања

1/2

3. и 4. лице

2/9 – 9/9

7

9.860 (159)

3.040 (49)

9/9 – 19/9

10

7.750 (125)

3.040 (49)

19/9 – 1/10









o
o
o














12

5.270 (85)*

2.420 (39)*

Напомени и услови:
Цените во табелите се објавени во денари и во евра, плаќањето на аранжманот е исклучиво
во денари.
За сигурна резервација се подразбира исклучиво уплата на 30% аконтација во моментот на
потпишување на Договор за патување, и целосна уплата најдоцна 7 дена пред започнување на
аранжманот.Кој било друг начин на резервација (усно, телефонски или слично) е неважечки.
Вонсезонските цени се изразени по лице за пакет аранжман од 7,9,10 или 12 ноќевања и
автобуски превоз и вклучен траект (Трипити – Амулијани – Трипити) .За аранжман со сопствен
превоз (кај вонсезонските цени) се одбива по 620мкд (10евра) од цената за првото и второто лице,
третото или четвртото легло се наплаќаат во целост.
Сезонските цени се изразени за наем на цело студио/апартман за 9 ноќевања
Цените означени со ѕвезда (*) се промотивни и не подлежат на попусти за ран букинг ,
превозот не се одбива од истите
Термините во табелите се денови на започнување и на завршување на аранжманот.
Агенцијата организира превоз со придружник-пратител на групата, автобуски превоз на
релација Скопје – Трипити (пристаниште) Скопје, карта за траект Трипити – Амулијани – Трипити и
трансфер до куќите
За возрасни 2.790 мкд. (45 евра)
За деца до 12 години 1.860 мкд. (30 евра)
Деца до 2 години бесплатно,без седиште
Преземањето на собите започнува најрано во 14 часот по локално време првиот ден, а
напуштањето на истите е најдоцна до 9 часот по локално време последниот ден од аранжманот.
Ненавременото напуштање на собите може да биде причина за нарушување на одморот и
комодитетот на клиентите кои треба да влезат во студијата/ апартманите во следниот термин.
Во собите е дозволено сместување на лица согласно со бројот на легла, т.е. исклучиво на
лицата кои се наведени во ваучерот издаден од агенцијата. Во случај на сместување на повеќе лица
од дозволеното, агенцијата или локалниот партнер на истата го задржуваат правото да не ги примат
лицата кои не се наведени во ваучерот или за истите да побараат соодветен финансиски надомест.
Единствено е дозволено сместување на едно дете до 5,99 години над бројот на кревети во
секое студио/ апартман
Тргнувањето од Скопје е во 3 часот наутро (на паркингот спроти хотел „Холидеј ин“) а
состанок на групата е во 2:30 минути.Тргнувањето од Грција е од место и време кои се договараат со
придружникот-пратител на групата.
Клиентите кои не користат огранизиран превоз од агенцијата, т.е. оние кои патуваат со
сопствен превоз се сместуваат индивидуално во собите, истите ги молиме да побараат точни
информации за локација на сместувачките капацитети во нашите канцеларии.
За хигиената во собите во текот на престојот се грижат самите клиенти.
Сопствениците на објектите го задржуваат правото при евентуално направена-причинета
штета да извршат наплата за истата од клиентите кои се сместени во моментот.
Цените објавени во табелите се конечни, без скриени трошоци. Одлуката за доплата на
клима-уред, интернет и слично, кај одредени сместувачки капацитети е на сопствениците на
објектите.
Агенцијата го задржува правото да објави дел од слободните (непродадени) капацитети на
Last Minute понуда, претходно направените и потврдени резервации нема да подлежат на какви било
промени во цената.
Пред тргнување, Ве молиме да ја проверите важноста на своите патни исправи и
задолжително да обезбедите патничко-здравствено осигурување, недостаток на истите не е
одговорност на вработените во агенцијата.
За овој аранжман важат Општите услови за патување на агенцијата.

Ул. 11ти Октомври 5 (Градски Плоштад Македонија), 1000, Скопје, Македонија
Тел: + 389 (0) 2 3216 389; www.inex.com.mk; email: inex2@t.mk

