8ми Март – Дводневен аранжман
Дестинација-Македонија, ноќевање во Охрид
| Бигорски Манастир | Рајчица | Вевчани | Охрид | Битола |
*Автобуски Превоз, ноќевање со организирана вечера и појадок во Охрид!!
Охрид — град во југозападниот дел на Македонија, на североисточното крајбрежје на Охридското Езеро, кое
по градот го носи и своето име. Охрид и Охридското Езеро се едни од главните туристички места во Македонија.

Програма на патување:
1 Ден | 06.03.2021 – Поаѓање од Штип на паркингот пред нова пошта во 06:00 часот. Пристигнување
во 09:30ч во Св.Јован Бигорски и разглед на манастирскиот комплекс и црквата каде се наоѓа уникатниот
иконостас. По разгледот на Бигорскиот манастир се упатуваме кон манастирот Св. Ѓорѓи Победоносец, кој
се наоѓа во селото Рајчица, во непосредна близина на градот Дебар. Св. Ѓорѓи Победоносец е женски
манастир и е метох на познатиот и најбогатиот македонски манастир Св. Јован Бигорски. По разглед на
манастирот се упатуваме кон Вевчани. Разглед на живописното село со уникатен шарм, убавина и
автентична архитектура како и светски познатите Вевчански извори. Заминуваме кон Охрид, сместување
во Хотел со организирана Вечера. Ноќевање.
2 Ден | 07.03.2021 – Појадок. Го напуштаме хотелот и се упатуваме кон центарот на градот. Автобусот
ги остава патниците близу пристаништето, слободно време за прошетка, индивидуална посета на Антички
театар, Самуилова Тврдина, црквата Св.Богородица Перивплета, Канео... Во 13:30 часот се собираме на
договореното местото (близу каде не оставил автобусот) и продолжуваме кон Битола. Слободно време
(2часа) за прошетка/кафе/ручек. Поаѓање за Штип и пристигнување во вечерните часови.

ЦЕНА НА АРАНЖМАНОТ: 2.590 ден (на 2 рати х1.295ден)
Во цената на аранжманот е вклучено:
 Превоз на наведената релација со високотуристички автобус
 Ноќевање во Хотел 3* во Охрид | полупансион
 Организирани прошетки според програмата
 Организирана вечера во Хотелот (пијалоци се доплаќаат)
 Лиценциран пратител од агенцијата
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.
- За време на разгледите на градовите наведени во програмата не се предвидени посети на внатрешноста на јавните згради, институции или
културни споменици, освен ако тоа не е посебно нагласено 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 30 патници.
За овој аранжман важат Општите услови на патување на Дани Травел и СКТМ.

