ВИКЕНД СКИЈАЊЕ ВО КОПАОНИК
| ВКЛУЧЕН ПРЕВОЗ | 2*НОЌЕВАЊА | ПОЈАДОК И ВЕЧЕРА |
Копаоник — еден од поголемите планински венци во Србија. Сместен е во централниот дел на земјата со мал
дел во Северно Косово. Највисока точка е Панчиќев Врв (2.017 м). Ова е најважното скијачки центар во Србија, со
вкупно 25 жичници со капацитет од 32.000 скијачи на час. Во 1981 г. е отворен и националниот парк, кој зафаќа
површина од 118,1 км2 и се наоѓа во средиштето на венецот.

Поаѓање од Штип во Петок во 02:00 часот пред нова пошта, Скопје 03:00 на паркинг кај Вип Хотел.
Пристигнување во Брзече и слободно време за индивидуални активности/прошетка/скијање. Враќање во Недела
во 14:00 часот.
Aparthotel Kopaonik се наоѓа во Брзече, 16км од ски стазите на Копаоник и е директно поврзан со Гондола
која се наоѓа 300м од хотелот и води од Бела Река(Брзече) до Мали караман(Копаоник). Секоја соба е опремена со
брачен или два одделни кревети, wifi, фрижидер, сопствен тоалет и кујна. Скиите може да се чуваат во
скијачницата од самиот хотел.Појадокот и вечерата се служат во ресторанот.

ЦЕНА НА АРАНЖМАНОТ:

80€ | 4.960ден |само со лична карта без ПЦР тест|

Во цената на аранжманот е вклучено:
• Превоз на наведената релација со високотуристички автобус или минибус.
• 2*Ноќевања во наведениот Хотел.
• Полупансион – појадок и вечера.
Во цената на аранжманот НЕ е вклучено:
• Патничко осигурување – 150 мкд.
• Туристичка такса – 1€ по лице на ден (се плаќа на рецепција)
• Превоз до ски терени 3€ повратно
Напомени:
• За сопствен превоз се одбива -15€
• Користење само превоз: 40€ повратно / 30€ еден правец
• Деца до 2 год (со придружба на две возрасни лица) – Бесплатно

Термин:
05-07 Февруари

Можност за организиран превоз од Кочани, Радовиш, Велес, Св.Николе, Скопје, Куманово...
Агенцијата организира превоз до место кое е најпогодно за застанување и паркирање на автобусот.
- Агенцијата го задржува правото во случај на промена на цената на превозот, хотелот, недоволен број на пријавени патници и слично, да ја
измени цената на аранжманот или пак да го откаже во целост аранжманот на 7 дена пред поаѓање.
- Организаторот го задржува правото за промена на редоследот на активности во програмата.
- Во случај на доцнење на автобусот поради временските услови , вонредни услови во сообраќајот, прекумерни задржувања на границите,
расипување на истите или слично, организаторот на патувањето нема одговорност за евентуалните настанати задоцнувања.

За реализација на аранжманот, потребно е минимум 25 патници.
За овој аранжман важат Општите услови на патување на Дани Травел и СКТМ.
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