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 Софија-Катанија-Сирагуза-Палермо- Софија 
 

              Термин: 08.10 – 12.10.2022 
 

1 Ден Скопје - Софија  (автобус / авион) 
Поаѓање од Скопје во 07:30 часот. Oрганизиран транфер до Софија. 
Полетување од Софија со лет во 14:10 часот. Слетување во Катанија, 
сместување во хотел. Ноќевање. 
2 Ден Катанија - Сирагуза (автобус) 
Појадок. По појадокот разглед на Катанија и неговите историски знаменитости 
со водич. Слободни активности и прошетка. Заминување за Сирагуза – 
разглед на градот и  катедралата, Аполонов храм. Враќање во Катанија. 
Ноќевање. 
3 Ден– Палермо -  Монреале (автобус) 
Појадок.По појадокот факултативно заминување за Палермо со водич, 
факултативно панорамски разглед на Палатата на Норман, Новата Капија, 
катедралата, плоштадот Виљена и фонтаната на срамот, ”Quattro Canti”, 
Црквата Марторана, театрите Политеама и Масимо. Слободно попладне за 
шопинг  или факултативно посета на градот Монреале и катедралата. 
Слободни активности до одредено време. Враќање во Катанија. Ноќевање. 
4 Ден Катанија – Етна - Таормина (автобус) 
Појадок. Факултативно посета на Етна со водич до 1980 метри, кратери 
Силвестер. Таормина. Враќање во хотел. Ноќевање во Катанија.. 
5 Ден Трансфер Аеродром  (авион) 
Појадок. Слободни активности во Катанија. Трансфер до аеродром до 
полетување за Софија. Летот е во 18:15 часот. Организиран трансфер до 
Скопје. 

 
Цена на аранжман: 499 еврa 

 
Цената ги вклучува следниве услуги: 

 Авионски превоз  на наведената релација Софија – Катанија -Софија 
 Трансфер со автобус / минибус на релација Скопје- Софија – Скопје 
 Рачен багаж (1 торба со димензии 42х32х25 см) 
 Локални трансфери, трансфери измеѓу градовите според планот на програмата 
 Сместување во хотел Катанија на база 4 ноќевањa со појадок ( према правилата на самиот хотел) 
 Локален водич во Катанија и Сирагуза 
 Пратител на патувањето 
 Oрганизација на аранжманот 

 
Цената не ги вклучува следниве услуги: 

 Осигурување   5 € (до 64 години) 
 Аеродромски такси  
 Доплата за едконреветна соба 110 евра  
 Чекиран багаж  
 Хотелска такса 8 € 
 Палермо и Монреале со водич 40 €   
 Таормина, Етна  со водич 30 € 
 Влезници во објектите 
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За реализација на овој аранжман, потребен е минимум од  17 патници. Пасошот треба да има важност од  
6 месеци. Локалниот водич ќе ги координира патниците за да ги следат следат неговите насоки, а тие ќе 
треба да се придржуваат кон истите и да ги почитуваат саатнините пред секоја посета на локалитетите 
(бидејќи се резервирани и закажани однапред) со цел програмата да се реализира.  За ковид информации 
обратете се во агенција или во центар на јавно здравство за земјата во која што се патува.. 
 

В А Ж Н И   И Н Ф О Р М А Ц И И 
Секој програм е креиран со посебни услови. Агенцијата го задржува правото на промена на редоследот на 
активностите во програмата.  
Цената на аранжманот е пресметана на минимум 17 лица . Доколку не се оствари минималниот број на патници, 
организаторот го задржува правото да го откаже или да ја зголеми цената на аранжманот и на факултативите 
2 дена пред започнување на аранжманот агенцијата ќе ги потврди информациите за време и место на тргнување 
или патниците да се обратат во Агенција за време и место на поагање 
Резервација на аранжманот се прави со валидна патна исправа и уплата на аконтација 50% која е неповратна во 
случај на отказ од страна на патникот.  
Во спротивно, загарантиран е само износот на аконтација, а остатокот е подлежен на промени. 
Патникот го потпишува Договорот за патување штом го прочитал Аранжманот и е согласен со истиот.  
Доколку патникот е незадоволен има право да се обрати на претставникот  на агенцијата и на лице место да 
пополни Записник; или може во рок од 5 работни дена по завршување на аранжманот да поднесе приговор во 
Агенцијата. 
Организаторот го задржува правото да ја намали или зголеми цената во случај на промена (авионски 
билет,туристичка такса аеродромска,такса,цената на сместувањето, поскапување на горивото. 
Организаторот го задржува правото за промена на цените на факултативните излети, во случај на промена на 
цената на влезниците на локалитетите и музеите по политиката на локалната агенција. Факултативите 
задолжително се резервираaт во агенцијата при самата уплата по избор. 
Се замолуваат патниците да бидат на местата за поаѓање според планот.  
Се информираат патниците дека со себе можат да носат багаж според услови кои се дадени во самиот аранжман, 
во спротивно ќе се наплати према тарифите на компанијата како и трансверот на превозното средство има право 
да го острани или да го наплати дополнително. 
Поради густиот сообраќај во текот на летната сеозна или зимската сезона   можни  се определени доцнења за кои 
однапред се извинуваме, доколку има технички случувања агенцијата нема да може да влијае на моменталната 
ситуација. Доколку е прогласена епидемија или се бараат посебни документи, сертификати за секој патник 
 агенцијата не сноси одговорност секој патник е должен да се информира во својата матична земја за патувањето 
во друга земја.  
Имформација за патниците, доколку не е прилагоден патот или локацијата за последна дестинација на 
објект,хотел итн... патниците се симнуваат до најблиската локација до сместувањето каде може да се паркира 
возилото. 
Во студио, апартман, хотел е дозволено сместување на лица согласно предвидениот капацитет. Сместување на 
патниците е според правилата и политиката на објектите или превозното срество   
Локалниот водич или пратителот на патувањето има право да го отстрани патникот или да направи промена во 
редослед поради (непотчитување на правилата на агенцијата, за предупредување, непочитување на саатнините 
закажана однапред од страна на агенцијата и локалниот водич.  
Агенцијата задржува правото за измена на редоследот на поедини содржини во програмата (застој во сообраќај, 
локални штрајкови, локали предупредувања, каснење на патници, непочитување на саатнина закажана однапред 
од страна на агенцијата. 
Во случај на промена на монетарниот пазар организаторот го задржува правото на промена на цените да ги 
зголеми / намали цените: за бродска такса и кабина, авио билети, возен сообраќај,  аеродромски такси, багаж, 
факултативи, сместувачки капацитет... 
Важат Општите услови на ТА Камелија Турс-Туроператор со Лиценца-А членка на СКТМ 
Носител на договорот на ова патување е Камелија Турс: Трошоците за подготовка и организација на патувањето 
со број на полиси АД Осигурителна Полиса Скопје (Полиса бр. 130030006717) и (Класа 13 Општа одговорност и 
Тарифа 27 Туристички агенции. Побарајте патничко осигурување и договор за патување 
Плаќањето е во денарска противвредност по курс 62 денари.Секој патник е должен да го прочита договорот и 
истиот да го потпише доколку е согласен. 
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Продажниот агент кога ке ја презентира програмата е должен/на да ја презентира како што е наведено во 
понудата,аражманот во надобар можен начин,да ја презентира вистината и да не остапи од истото.Доколку се 
дадат неточни информации од страна на продажниот агент патникот има право да бара одговорност од истиот. 
Начин на плаќање, Кредитни картици, вирманско 
Во готово – авансно плаќање од вкупната цена на аранжманот во моментот на пријавување, а остатокот најдоцна  
15 дена пред поаѓање, зависно од видот на програмот,Секоја програма има свој опис и услови на истата понуда. 
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