
КАМЕЛИЈА ТУРС ДОО   

email:info@camelliatravel.com.mk 

www.camelliatravel.com.mk  

Ул. Филип Втори Македонски 

бр.5 Локал 1 -1000 Скопје, 

тел: 02 3232-916, 3162916 

 

                                                                                                                        Since 1989.. 
 
                                                                                               Where even angels come for a holiday 
   

                                         

                                        A- ЛИЦЕНЦА  

                                                  No. 202 
 

Contact Information: +38923232916 ;+38978281526 ;+38978281522 – info@camelliatravel.com.mk ; www.camelliatravel.com.mk 

БУДИМПЕШТА 
07.03-11.03.2023 

  
1 ден 07.03.2023 

Состанок на групата во 17:00 часот од пред Дрво Декор, Заминување  за 

Будимпешта. Се патува преку граничниот премин Табановце и Србија, ноќно 

возење со попатни застанувања заради одмор и царински формалности. 

 

 2 ден 08.03.2023 

Пристигнување во Будимпешта во утринските часови.  Сместување во хотел. 

Панорамско разгледување на градот : ПЕШТА – Споменикот на милениумот, 

операта, улиците Андраши, Ракочи, Ваци..., Парламентот, Црквата Св Стефан, 

Мостовите на Дунав, БУДИМ – Цитаделата, Кралската палата, Црквата на Кралот 

Матејас, Рибарската Тврдина... Слободно претпладне. Ноќевање.    

 

3 ден 09.03.2023 

Појадок. По појадокот слободно време за индивидуална прошетка низ 

Будимпешта или факултативна посета на СЕНТ АНДРЕА (Живописно градче во 

кое се негува старата архитектура  и народни ракотворби со голем број винотеки, 

рибни ресторани, музеи, галерии и цркви).  

Факултативно крстарење по Дунав. Враќање во хотелот. Ноќевање. 

 

4 ден  10.03.2023 

Појадок. По појадокот заминување кон Шопинг центар ARENA. Во 

попладневните часови заминување за Македонија. Ноќно возење со попатни 

застанувања заради одмор и царински формалности. 

 

5 ден 11.03.2023 

Пристигнување во раните утрински часови во Македонија. 

            

 

Цената на аранжманот изнесува:169€ 
                                         ( на 3 рати по 3.500,00 денари) 

 
 

ВО ЦЕНАТА НА АРАНЖМАНОТ Е ВКЛУЧЕНО:   

 Превоз со Високи туристички автобуси 

 Сместување во Hotel Expo Congress  4* (oпција до 17.01.2023) 

 2 ноќевања со појадок  

 Организиран разглед на Будимпешта со локален водич  

 Пратител на групата од агенција 

 

ВО ЦЕНАТА НА АРАНЖМАНОТ НЕ Е ВКЛУЧЕНО: 

 Осигурување  5 €  

 Факултативно Крстарење по Дунав 20 €  

 Факултативна посета на Сент Андреа  20 € 

 Традиционална вечера во Унгарски ресторан  35€ 

 Доплата за еднокреветна соба (опционално) 
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Напомени: 

 Организатор на аранжманот е Т.А. Камелија Турс; 
 Цените на аранжманот се дадени во евра за уплата во денарска противвредност, курс 1 евро = 62 мкд; 
 За реализација на аранжманот се потребни минимум пријавени 38 патника; 
 За ова патување мора да имате пасош кој има важност од минимум 90 дена по завршувањето на 

аранжманот; 
 Организаторот го задржува правото да ја промени цената на аранжманот во случај на промена на 

цената на превозот или хотелот; 
 Во случај на недоволен број на пријавени патници организаторот го задржува правото да го откаже во 

целост аранжманот 5 дена пред датумот на започнување на истиот; 
 Организаторот го задржува правото за промена на цените на факултативните излети, во случај на 

промена на цената на влезниците на локалитетите и музеите; 
 За време на разгледите на градовите наведени во програмата не се предвидени посети на 

внатрешноста на јавните згради, институции или културни споменици, освен ако тоа не е посебно 
нагласено во програмата; 

 Организаторот го задржува правото за промена на редоследот на реализација на програмата; 
 Организаторот на патувањето го задржува правото за промена на програмата за патување во случај на 

непредвидени објективни причини, како на пример: застој на граница, доцнење на летот, застој во 
сообраќајот, затвореност на некој од локалитетите предвиден за посета и слично.  

 

Тимот на ТА Камелија Турс Ви посакува пријатно патување ! 

 

 

 
 


