
Сместување Вид на сместување 15.07.-26.07. 24.07.-04.08. 02.08.-13.08. 

Хотел West 

Ada Inn (3+)*** 

1/2 со тераса 190 евра 190 евра 180 евра 

1/2 без тераса 185 евра 185 евра 175 евра 

1/3 без тераса 165 евра 165 евра 155 евра 

Опис на хотелот: 

Hotel West Ada Inn е поптолно реновиран во 2011 година. Се наоѓа на 3 км од центарот 
на Кушадаси, на 500 метри оддалеченост од плажата Ladies Beach од каде што е 
овозможен прекрасен поглед на Егејското море. 

Хотелот поседува ресторан, два бара, отворен базен, градина, бесплатен Wi-Fi, сеф 
на рецепција и бесплатен паркинг. Од дополнителните активности (со доплата) 
хотелот располага со фитнес центар, спа и wellness центар, билијард, пинг понг, 
турксa бања. 

Сите соби се климатизирани, имаат купатило, ТV. 

НАПОМЕНА: 

o Наведените цени од табелите се однесуваат за ПАКЕТ АРАНЖМАН 
(СМЕСТУВАЊЕ, ПОЈАДОК, ПРЕВОЗ, ТРАЕКТ) за поаѓање oд Скопје 

o Наведените цени од табелата важат до крајот на ULTRA FIRST MINUTE 12. 
Март, бројот на местата е ограничен. 

o Програмата се реализира во случај на доволен број на патници (минимум 45) 
o За патниците кои организираат превоз во сопствена режија, наведените цени 

на аранжманите од табелите се намалуваат за 30 евра (во денарска против 
вредност). 

ОПИС на проектот: 

SUMMER FUN - Party летување за млади 

Summer Fun е концепт на party летување за млади, и претставува патување на кое се 
собираат преку 5000 млади луѓе од целиот и окружувањето кои ги спојува желбата за 
одлична забава и добро организирано летување. Целосна организација на одморот од 
првиот до последниот ден.  

 

 



ОПИС на дестинацијата: 

ТУРЦИЈА 

Турција е земја која со поголемиот дел се простира на западна Азија и со некои 3% на 
југоисточна Европа. Се наоѓа на обалата на Црно, Мраморно, Егејско и Средоземно 
Море. Таа претставува земја на контрасти, од една страна настојува да ги зачува 
традицијата и обичаите, а од друга страна, со нетрпение брза во современата иднина. 
Земјата која ги спојувата истокот и западот, два континенти, била дом на многу 
значајни култури и светски цивилизации повеќе од десет илјади години. Многумина ја 
нарекуваат колевка на цивилизацијата, а ископините кои сведочат за траговите на 
човечкото постоење уште од времето на неолитот не враќаат назад 6.500год. п.н.е. Од 
тогаш па се до современото време на овие територи поминале многубројни 
цивилизации и култури, оставајќи видливи траги секоја од нив. Денес Турција има 
површина од 780.580 квадратни километри. Во последните години туризмот доживеа 
голем пораст, и денеc Турција се вбројува во првите топ 20 дестинации во светот. 
 
Прекрасните пејсажи на смарагдно зелените заливи, километрите песочни плажи, 
бистрата тиркизна вода, традиционалната кујна, медитеранската клима, крстарењата, 
луксузните хотели годишно привлекуваат повеќе од 27 милиони туристи од целиот 
свет. 

КУШАДАСИ 

Кушадаси е најголемото летувалиште на турско-егејската обала, но и место каде 
непрекинато доаѓаат патнички бродови од каде туристите идат да го видат древниот 
Ефес. Покрај пристаништето се наоѓаат и ѕидините на Стариот град (Caravanserai), во 
кој се сместени голем број на работилнице, ресторани и места за ноќен провод. Одма 
поред него се наоѓа Островот на птиците, шарматно островче на кое се наоѓа мала 
тврдина, како и неколку кафичи и барови. Под островот се наоѓа нова марина во која 
пристигнуваат јахти од целиот свет. Од таму градот почнува да се шири со голема 
брзина и секоја година има се повеќе и повеќе хотели, покрај обалата и низ брдата кои 
го опкружуваат градот. За младите тука е и позната Bar street, каде баровите работат 
секоја вечер и гарантираат феноменална забава во текот на летувањето.  

 

 

 

 

 

 



Програма на патување: 

1 Ден / Скопје – Грција 

Скопје, појдовна точка на нашето патување. Пред нас е ноќно возење со попатни 
паузи за одмор и царински формалности. 
 

2 – 10 Ден / Турција - Кушадаси 

Кушадаси. Пристигнување во Кушадаси и сместување во хотел после 14ч. Слободно 
време за индивидуални активности. Престојот во Кушадаси искористете го за да 
уживате во магијата на ориентот, прекрасните плажи, незаборавните забави на baр 
street кои секој ден траат до утро. 

 

11 Ден / Кушадаси 

Кушадаси. Доручек. Напуштање на хотелот до 10ч. Поаѓање на автобусот за Скопје. 
Денско и ноќно возење со попатни паузи за одмор и царински формалности. 

 

12  Ден / Турција - Грција – Македонија 

Пристигнување во Скопје во утринските часови. 

 

Начин на плаќање: 

o Аконтација од 2000 денари при пријавувањето 
o Патникот остатокот од цената на аранжманот го плаќа во целост во 

просториите на агенцијата или на жиро сметка најкасно 20 дена пред 
патувањето. 

o Уплатите се вршат во денарска против вредност 1евро = 62 денари 
o Важат општите услови на патување на СКТМ. 

 

Цената на аранжманот вклучува 

o Сместување на база 9 ноќевања со појадок во двокреветни или повеќе 
креветни соби во избраниот хотел од табелата во Кушадаси 

o Превоз со високо туритички автобус (AC/TV/DVD) 
o Пратител на групата за времетраење на аранжманот 
o Организација на патувањето 

Цената на аранжманот не вклучува 

o Доплата за двокреветна соба 
o Факултативни излети 
o Индивидуални трошоци 

o  



Факултативни излети 

Наведените описи за излетите се од информативен карактер и може да 
бидат изменети од страна на локалните партнери кои се задолжени за 
нивната реалиција. 

Aqua park 

Посета на забавен парк со водени тобогани, базени, вештачки реки езера. Во паркот се 

на располагање и тениски и кошаркарски терени, како и експрес ресторани и неколку 

кафичи. Уживање во текот на денот. 

Цена на оваа факултативе е 30 евра. 

Efes 

Единствена прилика да посетите еден од древните светски градови. Посета на Храмот 
на Артемид (едно од светските 7 чуда), Базиликата Св. Јован, Куката на Дева Марија, 
Одеон, Хардијановиот Храм, улицата Кариатида, Купатилата, Целзијусовата 
бибљотека, Амфитеатарот... 

Цена на оваа факултатива е 25 евра. 

Boat Party 

Приватна журка на брод само за патниците на Summer Fun. Ги откриваме скриените 
плажи и заливи околу Кушадаси. DJ CREW Balkan Fun ќе пуштаат музика се до 
зајдисонце и додека се вратиме до пристаништето од каде што испловивме. 

Цена на оваа факултатива е 25 евра. 

Shopping centar Soke 

 

Еден од најдобрите шопинг центри во Турција. Спектакуларна понуда на 

најпрестижните светски брендови на едно место по најповолни цени. Уживајте во 

понудите на на најпрестижните брендови како што се: : QuikSilver, Jimmy Key, Mudo 

Outlet, Nike, Benetton, Sisley, Colin's, Loft, Mavi Jeans, Adidas, Levis, Dockers, Puma... 

Цена на оваа факултатива е 10 евра. 

РАЗГЛЕД НА НАЈУВАВИТЕ BEACH БАРОВИ И ПЛАЖИ  

Забавата и возбудата никад не престанува во Miracle beach/night club. Барот ви пружа 
топла добродошлица со 5000м2 дрвена платформа, преубава плажа, тиркизно плаво 
море, кафичи и шанка барови. Рестораните со своите услуги ви се на располагање 
преку ден со феноменален избор на брза храна, риба и вегетеријанска храна. За 
ноќните журки ве очекува најмодерно озвучување и осветлување. Поред него, Club 
Jade е исто така место каде ќе правиме најлуди журки. 

Цена на оваа факултатива е 35 евра. 



SUMMER FUN DISCOUNT PARTY Алка 

Summer Fun party алката која веќе има долгогодишна традиција, која ви носи многу 

поволности и попусти на ова патување. 

Со Summer Fun party алката добивате: 

Бесплатен влез на сите официјални Summer fun журки:Welcome party, White party, 

Elegance party, Grafit party, Балканска журка, Кафанска вечер, I love 90s, Goodbye party 

кои ќе се одржат во клубовите во Кушадаси попусти по таверни, сувенирници и rent a 

car услуги.  

  

Цена на оваа факултатива е 35 евра. 

 

ПЛАЖА LONG BEACH  

 
Низ годините плажата “LONG BEACH” го добива името поради  тоа што е 18 км долга 

плажа, целата плажа е исполнета се ресторани и beach барови каде што можете да го 

поминете вашето време, со добри коктели или пак да јадете во некои од рестораните 

кои се наоѓаат на плажата . Ние го посетуваме „CAPELO” барот. Цената за овој излет 

е само 5 евра, во оваа цена ви спаѓа превоз, влезница за плажата, лежалка, тушеви, 

барот поседува и сопствени џакузи. Оваа плажа буквално е за сите генерации, и за 

оние кои сакаат да поминат релаксиран ден, а и оние кои трагаат по добри забави ќе се 

организира “ПЕНА PARTY” каде што ќе поминат незаборавен провод и добра дневна 

журка со млади од целиот Балкан. 

 

*За секој лето имаме пакети на факултативи т.е имаме Fun paket и Golden fun paket. 

Fun пакетот опфаќа:  

 Summer fun discount party алка  

 Журка на брод 

 Разглед на најубавите beach барови и  плажи во Кушадаси (Miracle и Jade) 

 Shoping Soke  

+ Попуст 20% на храна во Balkan Fun рестораните. 

+ Брендирана Summer Fun маица. 

 

Golden Fun пакетот опфаќа: 

 Журка на брод – Boat party 

 Summer fun discount party алка  

 Aqua park 

 Разглед на најубавите beach барови и плажи во Кушадаси (Miracle и Jade) 

 Shoping Soke  



+ Попуст 20% на храна во Balkan Fun рестораните. 

+ Брендирана Summer Fun маица. 

 

** Цените на пакетите (Golden Fun пакет, и Fun пакет) секогаш се поефтини и 

поисплатливи одколку секоја посебно доколку би се купувала. Цените на овие пакет ќе 

бидат формирани 15 дена пред започнување на Summer Fun 2016.  

***Цените кои ви ги испраќаме кажувајте ги дека се од минатата година и цените за 

оваа година ќе бидат формирани 15 дена пред започнување на проектот Summer Fun 

2016.  

 

 

 


