
 

  

 

 

ПРОЛЕТНО ПАТУВАЊЕ ВО ДУБАИ 

 
20.05-26.05.2021 

ПРОГРАМА  
1 ден (20.05.2021) СКОПЈЕ-ИСТАНБУЛ 

Пријавување на аеродромот во Скопје, 3 часа пред предвидениот лет кон Истанбул во 20:40 часот, со 
авикомпанијата Turkish Airlines. Пристигнување на аеродромот во Истанбул во 23:15 часот.  
 
2 ден (21.05.2021) ИСТАНБУЛ-ДУБАИ 
Поврзаниот лет кон Дубаи е во 00:40 часот, а пристигнувањето на интернационалниот аеродром во 
Дубаи е рано наутро во 05:55 часот. По завршување на пасошка и царинска контрола, следува 
организиран трансфер до хотел. Сместување според политиката на хотелот, по 15:00 часот локално 
време. Време за одмор и релаксација од летовите. Слободен ден за индивидуални прошетки. Ноќевање. 
 

3-6 ден (22.05-25.05.2021) ДУБАИ  
Слободни денови за индивидуални активности или предлог факултативни излето од страна на нашата 
агенција. Ноќевање. 
 
6 ден (26.05.2021) ДУБАИ-ИСТАНБУЛ-СКОПЈЕ 
Одјавување од хотелот околу полноќ претходниот ден, при што летот кон Истанбул е по полноќ во 02:05 
часот, а пристигнувањето во 05:35 часот. Поврзаниот лет кон Скопје е во 07:25 часот, а пристигнувањето 
на аеродромот во Скопје во 07:45 часот.   

 



 

  

 

 

ЦЕНА НА АРАНЖМАНОТ ПО ЛИЦЕ: 569 € 

 

ВО ЦЕНАТА НА АРАНЖМАНОТ Е ВКЛУЧЕНО: 

✓ Авио билет на релација Скопје-Истанбул-Дубаи-Истанбул-Скопје со авиокомапнијата Turkish 

Airlines; 

✓ Чекиран и рачен багаж (30кг/8кг); 

✓ Аеродромски такси; 

✓ 4 ноќевања, 5 полни дена со појадок, во хотел според избор од агенцијата (пр. хотел Palm Beach 

Hotel 3*) 

✓ Трансфер на релација аеродром-хотел-аеродром во Дубаи;  

✓ 24/7 подршка во текот на патувањето;  

 

ВО ЦЕНАТА НА АРАНЖМАНОТ НЕ Е ВКЛУЧЕНО: 

 Негативен PCR тест за Ковид 19 (72 часа пред лет); 

 Виза за влез во Дубаи: 110 евра (возрасен/дете);  

 Патничко осигурување – (агенцијата нуди осигурување со покритие при инфекција на Ковид-19); 

 Факултативни излети – информации во агенција; 

 Туристичка такса која се плаќа директно во хотелот на рецепција.  

 

 

НАПОМЕНИ 

• Понудата е подготвена согласно моменталните слободни места/класи на авиокомпанијата; 

• Резервација се гарантира исклучиво со уплата на 100% од вредноста на аранжманот; 

• Рок на за поднесување на визи е најмалку 7 дена пред терминот на патување;  

• Њу Вејс оф Травел има право на промена на цената на аранжманот, во случај на промена на цената 

на авионските билети, хотелските капацитети како и трансфер услугите.  

http://www.palmbeach.ae/
http://www.palmbeach.ae/

