SPRING BREAK 2015 (МАТУРАНТИ)

ПАРАЛИЈA
22.05. – 25.05.2015 (3 ноќевања со вклучен превоз)
Специјална понуда за оние со најмногу енергија за забава ! Тимот на Караџа продолжува со
традицијата : најдобар провод за сите МАТУРАНТИ и
СРЕДНОШКОЛЦИ !!! И оваа година базата на неколку илјади
млади луде од целата е ПАРАЛИЈА, Р.Грција. Едно од
најпознатите одморалишта на Егејското море, во
подножјето на планината Олимп, оваа пролет ќе биде
центар на забавата…сонце, плажа, море, одлична музика,
коктели, журка…
1.ДЕН (22.05.2015 ) БИТОЛА – ПАРАЛИЈА
Тргнуваое пд дпгпвпренптп местп вп раните утрински шаспви. Влез вп Грција преку
гранишнипт премин Бпгпрпдица. Пристигнуваое вп Паралија, заппзнаваое сп местптп и
сместуваое вп избраните хптели. Слпбпднп време за пдмпр пд патуваоетп и припрема за 3
дневнптп тпталнп лудилп. Прва вешер и прва забава за заппзнаваое !!! Нпќееваое за пние кпи
нема да успеат да гп издржат нащипт ритам… :)
2.ДЕН (23.05.2015 Сабпта) ПАРАЛИЈА – СОЛУН

ТЕРМИН

22-25.05.2015

Ппсле утринскптп кафе, не ја испущтајте мпжнпста за
факултативна ппсета на втприпт пп гплемина гршки град –
Сплун. Ппкрај мпдерната архитектура, гплемите булевари и
плпщтади, вп Сплун се зашувани и гплем брпј истприски вредни
градби. Ппсле разгледпт на Сплун, враќаое вп Паралија на
дневна WELCOME BEACH забава: песпк, спнце, кпктели,
најпппуларните светски музишки хитпви, запдаое на спнцетп…
НЕПРОЦЕНЛИВО… Кратпк пдмпр и припремаое завтпрата
вешерна забава АLL WHITE!… Оваа вешер нема спиеое
3.ДЕН (24.05.2015 Недела) ПАРАЛИЈА
Пиеое кафе и распнуваое вп некпј пд брпјните барпви
ппкрај мпре. Пплнеое батерии за нпвипт ден и нпви
искущенија. Вп веќе ппзнатипт ритам прпдплжуваме сп
нпва тематска BEACH забава, сп нпви DJ-и и нпва енергија…
Лудилп дп дпцните пппладневни шаспви, пдмпр, па
загреваое за третата нпќна журка – GOODBYE (GRAFFITI)
забава.

За сите аранжмани важат ппщтите услпви на патуваое на Ле Ти Турс Карача 2007 ДООЕЛ
Битпла , а кпи се ускладени сп АТАМ стандардите.

4.ДЕН (25.05.2015 Ппнеделник) ПАРАЛИЈА – БИТОЛА
Будеое,трезнеое и напущтаое на хптелпт. Остатпкпт пд денпт
мпжеме да гп искпристиме за капеое и пдмпр на плажа.
Тргнуваое
према
Битпла
вп
дпгпвпренп
време.
Пристигнуваое вешерта.

ЦЕНА НА АРАНЖМАНОТ:
HIPER FIRST MINUTE –

€ (3 нпќеваоа сп вклучен превпз)

FIRT MINUTE –
РЕДОВНА ЦЕНА :

Цената вклучува:


Кпмплетна прганизација сп пратител на патуваоетп.



3 нпќеваоа вп хптели сп 2** и 3*** или апартмани



Превпз сп мпдерни туристишки автпбуси (Клима, ТВ, ДВД) на наведената релација



Мајци



Флпмастери



Картишки за пппуст



Факултативни излети и party алка



Дпплата за двпкреветна спба – 10 € пп лице



Патнишкп и здравственп псигуруваое

Наппмени:


Сите уплати се вп денарска прптиввреднпст пп курс – 1 еврп = 62 денари.



Т.А. Ле-Ти турс Карача 2007 гп задржува правптп за прпмена на редпследпт на
прпграмата

ТЕРМИН

22-25.05.2015

Цената не вклучува:

За сите аранжмани важат ппщтите услпви на патуваое на Ле Ти Турс Карача 2007 ДООЕЛ
Битпла , а кпи се ускладени сп АТАМ стандардите.

