
ВИЛА СИСКАС објект чии соби гледаат према море чиј состав има уреден голем двор со 
сопствен паркинг, располага со 1/2, 1/3, 1/3+1 студија, дополнителниот кревет е 
помошен. Сите соби се со мини кујна, тWC, тв, WI - FI, тераси со поглед према море. 

Хотел СИРИУС на сама плажа, располага со1/2, 1/3 студија со поглед на море опремени со 
кујна, купатило, ТВ, тераси, WI - FI. 

  
ВИЛА ЛАЗОС располага со 1/3+2 аппартмани со голема кујна со дневна 
 + спална со еден дупли и еден поединечен кревет, тWC, ТВ, WI - FI, големи тераси 

Гостите во Канали имаат можност да користат чадор и лежалки на плажа, за чие користење потребно е 
нарачка од минимум еден пијалок.Климата во сите објекти е вклучена во цената. 
Цените се изразени во евра (61,8 ден.) за наем на студиjа - апартмани за 8 ноќевања. 

Автобуски превоз:  Во 05:00  ч 
Прилеп - КАНАЛИ  - Прилеп. 
Цена за превоз: 1990 ден (32 €) 
повратен билет. За деца до 14 
год 1200 ден. (19.5 €). 
 
Напомена: Задолжително 
патничко здравствено 
осигурување - без франшиза до 
65 год. - 200 ден, од 65 до 70 
год. - 400 ден. Деца до 14 год. - 
150 ден. 
Менување на чаршави во 
собите во сите вили е на секои 
4 дена. Во собите можат да се 
сместат онолку лица колку што 
има кревети За хигиената во 
студијата за време на престојот 
се грижат самите клиенти. 
Собите се напуштаат во 9:00 
ч, а сместувањето во 13:00 ч по 
локално време. Можност за 
плаќање на 3 рати + 5 % од 
цената. 

 

ЛЕТО 2017 - КАНАЛИ (ЈОНСКО МОРЕ) 

КАНАЛИ - Преубаво место помеѓу Парга и Превеза, а на 20 км од Лефкада, на брегот на Јонско море 
со тиркизно плаво море, долга песочна плажа, многу кафе - барови, ресторани и таверни, што 
дополнително го чинат атрактивен за туристите. 



ЛОУТСА/ВРАХОС - Преубаво место помеѓу Парга и Превеза на брегот на Јонско море со тиркизно плаво море, 2 
км долга песочна плажа, бујна вегетација и многу кафе - барови, ресторани и таверни што дополнително го 
чинат Врахос / Лоутса атрактивен за туристите. 

Автобуски превоз:  Во 
05:00 од Прилеп - 
Врахос – Прилеп. 
Цена за превоз: 1990 
ден 32 € - повратнен 
билет. Деца до 14 
г.=1200 денари 19.5 €. 
Напомена: 
Задолжително патничко 
здравствено 
осигурување - без 
франшиза до 65 год. - 
200 ден, од 65 до 70 
год. - 400 ден. Деца до 
14 год. - 150 ден. 
Менување на чаршави 
во собите во сите вили е 
на секои 4 дена. Во 
собите можат да се 
сместат онолку лица 
колку што има кревети 
За хигиената во 
студијата и апп за време 
на престојот се грижат 
самите клиенти. Собите 
се напуштаат во 9:00 ч, а 
сместува њето во 13:00 
ч по локално време. 
Можност за плаќање на 
3 рати +5 % од цената 

ЛЕТО 2017 - ЛОУТСА / ВРАХОС 

ВИЛА НИЦА на сама плажа. Располага со 1/4 студија и 1/2+2 апп, сите со поглед на море 
опремени со кујна, купатило, тв, тераси, WI - FI. Гостите имаат можност да користат чадор и 
лежалки на плажа за чие користење потребно е нарачка од мин. еден пијалок. 

ВИЛА АГАТА на 30 м. од плажа со двор и сопствен паркинг. Комфорни 1/2, 1/3, студија и 
1/2+3 апартмани, со поглед према море, опремени со кујна, купатило, тв, тераси, WI - FI. 
Гостите може да користат бесплатно чадор кој сами си го носат на плажа. Климата во сите 
објекти е вклучена во цената.  Цените се изразени во евра (61,8 ден.) за наем на студио за  7 
или 8 ноќевања. 



ЛЕТО 2017   ПАРАЛИА 

На 70 км од Солун се наоѓа едно од најпознатите и најпосетувано летувалиште во Грција. 
Посебно се пр-епорачува за љубителите на шопингот и добриот провод, со многу 
продавници за бунди, кожа, кафичи, диска, таверни.. .Живо место со голема плажа и 
топло море, поволно за посета и пред и вон сезона.  
 

ВИЛА ЕЛИТ Се наоѓа во центарот на Паралиа на 80 - 90 метри од плажа. Вилата 

располага со студија: 1/2 - два поединечни кревети, 1/2+1 два поединечни кревети 
и еден помошен  во истата соба, а 1/3 се со три поединечни кревети. Сите студија се 
на прв спрат опремени со: опремена кујна, сопствено купатило, тераси, ТВ, WI - FI  и 
клима уред (доплата по 5 € на ден). 

Автобуски превоз:  Прилеп 

05:00 ч - Битола 06:00 
ч.Враќање: Паралиа 14:00 ч 
по локално време.Цена за 
превоз: 1600 ден (26 €) 

повратен билет, за деца до 14 
год 1000 ден. (16 €).  

 
 
Напомена:Задолжително 
патничко здравствено 
осигурување - без франшиза 
лица до 65 год. - 200 ден, над 
65 год. - 400 ден. до 14 год. - 
150 ден.За  хигиената во 

студијата за време на 
престојот се грижат самите 
клиентиСобите се напуштаат 
во 09:00 ч, а сместувањето  во 

13:00 ч по локално време. 
Можност за плаќање со visa и 
mastercard,. За плаќање на 3 
рати + 5 % од цената. 
Плаќањето е во денарска 
противредност (1 € = 61.8 

ден.) 



Цените се изразени во евра 
за наем на студио за 8 
ноќевања. 
Автобуски превоз: Во 05:00 
од Прилеп - Битола 6:00 ч.  
Враќање: Лептокарија 13:30 
ч. по локално време.  
Цена за превоз: 1700 ден. 
(27.5 €) повратнен билет.  
За деца до 14 год 1000 ден. 
(16 €). 
Напомена: Задолжител

но патничко 
здравствено 
осигурување - без 
франшиза до 65 год - 
200 ден, од 65 - 70 год. 
- 400 ден. до 14 год. - 
150 ден.За  хигиената 

во студијата за време 
на престојот се грижат 
самите клиенти. Собите 
се напуштаат во 9:00 ч, 
а сместувањето  во 

13:00 ч по локалno 
време. Можност за 
плакање со visa и 
mastercard. За плаќање 
на 3 рати + 5 % од 
цената.  Плаќањето е 

во денарска 
противредност (1 € = 

61.8 ден.). 

ЛЕТО 2017 - ЛЕПТОКАРИЈА 

     Хотел Платанос - со убав двор, со 1/2,1/3 и 1/4 (2 поединечни кревети и 

два кревети на спрат) студија на 80 - 90 м од плажа, секоја соба со TWC, мини 
кујна, тераса, тв, клима (доплата за клима по 5 € по соба по ден).  



ВИЛА МАРИНА - студиjа и апартмани на сама плажа, на поткачено приземје. 

Вилата раполага со 1/2 студија (страничен влез и поглед), 1/2+1 и 1/2+2 
апартмани опремени со: спална соба, дневна со кујна, сопствено купатило, ТВ, 
WI-FI, комфорни тераси, клима уред - доплата по 5 еур по соба на 
ден.                                                              

Цените се изразени 
во евра за наем на 
студио и аппартман 
за 8 
ноќевања.Автобуски 
превоз: Прилеп 
05:00 ч, Кавадарци 
06:00 ч 
Враќање:  Врасна Бич 

13:30 ч по локално 
време. Цена за 
превоз: 1600 
денари 26 € - 

повратен билет, за 
деца до 14 год. 1000 
денари 16 €. 
Напомена: Задолжит

елно патничко 
здравствено 
осигурување - без 
франшиза до 65 год. - 
200 денари, од 65 - 
70 год. - 400 денари, 
за деца до 14 год - 
150 денари. 
За  хигиената во 

студијата за време на 
престојот се грижат 
самите 
клиенти.Собите се 
напуштаат во 9:00 ч, 
а сместувањето  во 

12:00 ч по локалno 
време.Можност за 
плакање со visa и 
mastercard, За 
плаќање на 3 рати + 
5 % од 
цената.Плаќањето е 
во денарска 
противредност (1€ = 

61.8 ден.). 

ЛЕТО 2017 - ВРАСНА БИЧ 

ВРАСНА БИЧ е едно од попопуларните туристички места во Грција, со прекрасна 

песочна плажа, кафичи и ресторани, нуди можност за релаксиран одмор. На само 
неколку километри од Врасна Бич се наоѓаат: Ставрос и Аспровалта а во 
продолжение на Врасна Бич се најдува Неа Врасна, со што се збогатува вашиот 
престој и одмор. 



ВИЛА ВАНГЕЛИС нови 1/4 студија, одма до плажа, опремени со: по два дупли кревети 
кујна, ТВ, купатило, тераса, WI - FI и клима уред - доплата по 5 € по соба по ден, како и 

дуплекс апартмани - 1/8 (1/4+1/4) погодни за две фамилии со 2 спални соби со по два 
дупли кревети, заедничка  кујна и купатило, тераса, тв, WI - FI и клима уред - доплата по 5 
€ по соба по ден. 

ТУНДЕ на 130 – 140 м од плажа 1/2, 1/3 и 1/4 студија опремени со: 

кујна, ТВ, купатило, тераса, клима уред - вклучена во цената. 

Автобуски 
превоз: Прилеп 05:00, 

Кавадарци 06:00 ч. 
Враќање: Неа Врасна 

13:00 по локално 
време. 

Цена за превоз: 1600 
ден (26 €) – повратен 

билет. 

За деца до 14 год. 
1000 ден. (16 €). 
Напомена: Задолжител

но патничко 
здравствено 
осигурување - без 
франшиза до 65 год. - 
200 ден, од 65 - 70 год. 
- 400 ден. до 14 год. - 
150 ден. 
За  хигиената во 

студијата за време на 
престојот се грижат 
самите клиенти.Собите 
се напуштаат во 9:00 ч, 
а сместувањето  во 

13:00 ч по локално 
време.Можност за 
плакање со visa и 
mastercard, За плаќање 
на 3 рати + 5 % од 
цената. 

Плаќањето е во 
денарска противредност 
(1 € = 61.8 ден.). 

ЛЕТО 2017 - НЕА ВРАСНА 

НЕА ВРАСНА е едно од најпопуларните туристички места во Грција, со 
прекрасна  песочна плажа, нуди можност за релаксиран летен одмор. 

На само неколку километри од Неа Врасна се наоѓаат Аспровалта и 
Ставрос, со што оваа дестинација се вбројува меѓу најбараните. 



ВИЛА НИКО на 80 - 90 метри од плажа, располага со 1/2, 1/3, 1/4 студија, (1 дупли и 2 поединечни крвети) 

и 1/3+1/3 дуплекс апартман (2 спални соби со по 3 кревети + дневна соба - погоден за 2 фамилии), 

опремени со: кујна, купатило, ТВ, тераси.  

ВИЛА ЈОРГО на 80-90 метри од плажа.Располага со дуплекс апартмани 1/2+1/2+1           погодни за две 

фамилии(2 спални соби+дневна) опремени со:кујна,тв,купатило,тераси... 

ВИЛА САКИ,на 40 - 50 метри од плажа, располага со 1/2+2 апартмани (спална соба со 1 дупли +дневна со 

2 поединечни крвети)опремени со: кујна, купатило, ТВ, тераси.  

ВИЛА ЕДВАРД на 30–40м. од плажа,располага со1/2+2апартмани(спална соба со 1дупли +дневна со 

2поединечни крвети),опремени со:кујна,купатило,тв,тераси со поглед на море. 

Клима вклучена во цената  во сите вили. 

Цените се изразени во евра за наем на студија или апартмани за 8 ноќевања. 

Автобуски превоз: Од Прилеп /Битола 05:00 Враќање: Полихроно 13:30 ч. по локално време. Цена: 

1800 ден. (29 €), за деца до 14 год 1000 ден. (16,5 €) повратен билет.  

Напомена: Задолжително патничко здравствено осигурување - без франшиза до 65 год. - 200 ден, од 

65 до 70 год. - 400 ден до 14 год. - 150 ден. 

За хигиената во собите во текот на престојот се грижат самите гости. 

Менување на чаршафи на 4 дена.  

Собите се напуштаат во 9:00 ч а сместувањето  во 13:00 ч по локално време. 

Можност за плаќање со visa и mastercard. За плаќање на 3 рати + 5 % од цената. 

Плаќањето е во денарска противредност (1 € = 61.8 ден.).  

На првиот крак на Касандра, се наоѓа Polihrono, коe се наоѓа во кристално 

чистиот Залив Торонеос, опкружен со бујна медитеранска вегетација. Полихроно има долга 

песочна плажа со постепено влегување во морето, со маркети, пекари, хотели, вили и 

апартмани, таверни, кафулиња. 



Автобуски превоз: , Битола 6:00 ч, 
Враќање: Неи Пори 13:00 ч, по локално време. 
Цена за превоз: 1800 ден. (29 €) повратен билет. За деца до 14 год 1000 ден. (19.5 €) 

Напомена: Задолжително патничко здравствено осигурување - без франшиза до 65 год. - 200 
ден, од 65 - 70 год. - 400 ден. до 14 год.- 150 ден.За  хигиената во студијата за време на престојот 
се грижат самите клиенти.Собите се напуштаат во 9:00 ч, а сместувањето  во 13:00 ч по локално 

време.Можност за плакање со visa и mastercard. За плаќање на 3 рати + 5 % од цената.Плаќањето 
е во денарска противредност (1 € = 61.8 ден.). 

 

ЛЕТО 2017 - НЕИ ПОРИ 

НЕИ ПОРИ претставува едно од нај урбанизираните места, со долга и широка песочна 

плажа, паркови, ресторани, кафетерии, луна парк, една од најбараните дестинации. 

ВИЛА ГЕОРГИЈА на сама плажа, располага со 1/4 студио, апартман 1/3 +2 со поглед према 

море и апартман дуплекс 1/3+1/3 за две фамилии (кревети грчки стандард), опремена кујна, 
ТВ, WI - FI, купатило, комфорни тераси и клима уред - (доплата по 5 € на ден по соба). 
ВИЛА ВАСИЛИС во центарот на Неи Пори на 60 - 70 метри од плажа. Располага со 1/3 и 1/4 
студија на приземје со: купатило, тераси, кујна, ТВ, клима уред (доплата по 5 € на ден). 
ВИЛА ГУЗЕЛИС Се наоѓа во новиот дел на Неи Пори, на околу 50 - 60 м. од плажа има 5 

дуплекс апартмани кои се погодни за две фамилии со две спални соби а заедничка кујна и 
купатило, ТВ, Wi - Fi, клима уред (доплата по 5 € на ден по соба) и комфорни тераси. 
ВИЛА ТОДОРОС во стариот дел на Неи Пори, на 80 - 90 м. од плажа има 1 дуплекс апартман и 
6/4 студија со два дупли кревети (грчки стандард), опремени со TWC, мини  кујна, тераса и 
клима (доплата по 5 € на ден). Апартманот е погоден за две фамилии со 2 спални соби а 
заедничка кујна и купатило, тераса, ТВ, WI - FI, клима уред (доплата по 5 € на ден по соба). 

Цените се изразени во евра за наем на студио и апартман за 8 ноќевања. 


