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Лето 2020
Со ново списание Еуросава ве сместува со фантазија во светот на 
магијата на ресорти во Турската Ривиера каде за сите добра заедно, 
вие плаќате само еднаш и помалку од било каде. Во внатрешноста на 
избраната колекција е вклучена и радоста, среќата е во облик на по 
угледни хотели, со спектакуларна природа, во облик на една соба со 
поглед кон морето, од кулинарската парада, коктелите покрај базен, 
забавите денонoкија во фантастичните аквапаркови.

Еуросава ја пакува ова колекција со комфорен лет, специјална услуга, 
страст кон деталите и исполнување на ветувањата.

Пријатен одмор !

Благодариме за довербата кон Еуросава, ова ни ја зголемува 
одговорноста за да ве услужиме уште подобро. Ни ја зголемува 
одговорноста за да можеме од илјадниците хотели да ги избереме 
најдобрите, грижејќи се за соодност квалитет и цена, за да вие го 
добиете максимумот на она што сте го платиле. Кога ги избираме 
хотелите ние прецизно ги разјаснуваме сите детали и го тестираме 
квалитетот на понудените услуги за да вие не се излажете.

За ваша удобност и безбедност Еуросава со години наназад ја има 
избрано како партнер Турската авиокомпанијата SunExpress секоја 
среда и недела од 31.05.2020

Ако ги запрашате децата како ги сонуваат летувањата, ретко може 
да добиете одговор како прекрасно море, вили, луксузни соби. 
На почетокот од списокот води аквапаркот со сите забави кои 
проследуваат од базените и атракциите создадени за нив. Кога се 
радосни децата радосни се и родителите. Затоа и ние имаме избрано 
за нив фантастични хотели со водни паркови, каде вие и вашите 
деца ќе се забавувате неограничено.
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ПО ПОВОД СВЕТСКИОТ ДЕН НА ТУРЗИМОТ 
27 СЕПТЕМВРИ ИЗБРАНИ СМЕ 4 ГОДИНИ 
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Eftalia AquaEftalia Ocean
E хотел  на 18 км од Аланија. Сместен е 
во регионот Турклер , покрај море, на 5 
километри од центарот на градот Авсалар и 
Конакли, 90 км од аеродромот во Анталија 
и 60 км од аеродромот Газипаша. Хотелот е 
пуштен во употреба во 2011 година, се состои 
од 2 5-катни главни згради и 5 3-катни вили. 
Нашиот објект има 470 соби.Во склоп на 
овој хотел се наоѓа и воден аквапарк со 
11 лизгалки. Сите простории се украсени 
со модерен мебел, со оглед на сè што им е 
потребно на нашите гости за пријатен и 
одмор. Можете да го започнете денот со  
ултра се вклучена услуга, на баровите, це 
нудат  освежителни пијалоци и закуски.

E елегантен и стилски хотел на одлична 
локација близу до плажа со фантастична 
низа на објекти за семејства и парови. 
со делови специјално дизајнирани за 
возрасни и за деца, спокоен спа-центар, 
одличен детски клуб. Уште повеќе, ќе имате 
директен пристап до островот Ефталија, 
фантастична област за забава од 80.000 
m², која е на плажата соc избор на базени 
и паркови за возрасни и  деца, , барови и 
ресторани и амфитеатар . Не само тоа, туку 
вашиот пакет Ultra All Inclusive се протега 
и на островот Ефталија, со вино, пиво, 
безалкохолни пијалоци и закуски достапни 
тука! Со различни опции за сместување, 
пространи семејни соби и swim up соби.

Alanya, Turkey Alanya, Turkey

Exclusive
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Eftalia VillageEftalia Marin
Нуди удобно сместување и одлични 
активности за целото семејство. Има 
фантастични базени за деца и базен за 
возрасни. Децата исто така ќе го сакаат 
игралиштето и детскиот клуб, додека 
возрасните можат да се релаксираат и да 
уживаат во пијалок во еден од баровите 
на хотелот. Вистинскиот додаден бонус 
тука е неговиот пристап до островот 
Ефталија; комплекс на плажа со објекти, 
и големиот аквапарк. Не само тоа, туку 
вашиот All Inclusive пакет се протега на 
островот Ефталиа, исто така, со вино, пиво, 
безалкохолни пијалоци и закуски достапни 
тука. Фантастичен хотел-пријателски 
расположен!

E одличен хотел за целото семејство во 
потрага по забавен одмор на сонце. Хотелот 
има компактно главно подрачје со базен што 
е совршено за мрзливи денови, но ако барате 
возбуда, упатете се кон островот Ефталиа 
каде ќе најдете масивни водни топогани  за 
сите возрасти и многу можности за деца, 
плус пристап до плажа за да можете да ги 
натопите прстите во пенливо море. Не само 
тоа, туку вашиот пакет Ultra All Inclusive се 
протега и на островот Ефталија, со вино, 
пиво, безалкохолни пијалоци и закуски 
достапни тука! Со толку многу понуди, 
Ефталија Марин нуди одмор исполнет со 
забава за целото семејство.

Alanya, Turkey Alanya, Turkey

www.eurosava.com4



Eftalia Splash Selectum Luxury Resort

Хотелот  е оддалечен 18 км од бисерот на 
Медитеранот; Аланија,. Тој е во областа 
Турклер, познат по своите плажи со песок 
и камче, на 5 км до центарот на Авсалар и 
Конакли, 90 км до аеродромот во Анталија,. 
Хотел е со 5 starвезди, кој беше отворен 
во 2013 година, се состои од една 5- катна 
главна зграда на 44.990 м2 површина. Има 
290 соби. Сите простории се украсени со 
модерен мебел, со сè што на гостите  им 
треба за пријатен одмор. Хотелот располага 
со 1 главен ресторан и 4 ресторани A’la Carte; 
Османлиската кујна,, италијанската кујна 
и азиската кујна Домашните миленици не 
се дозволени во нашиот хотел.Во склоп на 
хотелот има и аквапарк.

Поставена по мирна плажа на Егејското 
Море, ова луксузно одморалиште од сите 
места е на 6 км од тематски парк „Земја на 
легендите“ и 8 км од голф-клубот Корнелија.
Елегантни, шарени соби нудат бесплатен Wi-
Fi, минифриж и чај и кафиња. Надградените 
соби имаат водни кади. Опуштените 
апартмани вклучуваат посебни области за 
живеење и поглед на морето. Услугата во 
собата е достапна.
Постојат 4 ресторани, 2 кафулиња и 3 барови. 
Други удобности вклучуваат отворен базен, 
спа и директен пристап до плажа, како и 
тениски игралишта, ноќен клуб и редовна 
забава.

Alanya, Turkey Belek, Turkey

Exclusive
5



Vikingen Infinity Amara Centro

Одликувајќи се со драматична заоблена 
архитектура, ова одморалиште, целосна 
услуга е преку патот од плажа на 
Средоземното Море. Тоа е 1 км од Сеаланија 
Долфинпарк морнарник.
Фанки соби со мурали доаѓаат со телевизори 
со рамен екран, минибар и Wi-Fi. Услугата 
во собата е достапна.
Оброците и пијалоците се бесплатни 
во вклучена ресторан и 5 барови, како 
и во ресторан a la carte за гостите кои 
престојуваат подолго од 7 дена. Има отворен 
базен, затворен базен и воден парк, како и 
3 базени за деца. Бањата нуди амам, сауна 
и велнес третмани. Исто така, има салата, 
клуб за деца, диско и приватна плажа.

Хотелот се наоѓа во Кунду регионот, 12км од 
аеродромот во Анталија и 14км од центарот 
на градот. Се вклучено-шведска маса за 
појадок, доцен појадок, ручек, вечера, 
ужини во текот на денот и доцна навечер, 
сите локални алкохолни и безалкохолни 
пијалоци,во одредено време попладне 
сладолед, храна и пијалоци во барот на плажа. 
Хотелска песочна плажа со лежалки, чадори 
за сонце, пешкири. Отворен и затворен 
базен за возрасни и деца, лизгалици на вода, 
фитнес центар, Турска бања, сауна, соба 
со пареа, тениски игралишта, кошарка, 
одбојка, одбојка на плажа, пикадо.

Alanya, Turkey Antalya, Turkey

www.eurosava.com6



J’adore Deluxe Hotel

Се наоѓа близу до Титриен Гол. Оддалечена е 
5 минути од песочната плажа ,во близина на 
Манавгат. Сите соби вклучуваат ТВ со рамен 
екран, минибар и сет за чај и кафе, бањарки, 
папучи и бесплатни тоалети. Плажата е 
само 700 метри од хотелот. Голем број на 
италијански јадења се нудат во ресторанот a 
la carte. Лоби-барот ги поканува гостите да
уживаат во алкохолни пијалоци. J’Adore 
Deluxe Hotel & Spa Side има ноќен клуб 
и терен за голф. Хотелот служи закуски 
цел ден. Храна и пијалоци се исто така 
обезбедени на приватната област на плажа.

Side la Grande Resort

Се наоѓа Плажата Кумкој е 2,2 км од 
одморалиштето, додека страничниот 
антички град е 7 км од хотелот.
Најблискиот аеродром е Анталија, 61 км од 
Side La Grande Resort &amp; Spa, Сите соби 
се опремени со клима, ТВ со рамен екран 
со сателитски канали, котел, туш, фен и 
гардероба. Собите имаат приватна бања со
бесплатни тоалети. има бар, заедничка 
салон, градина и приватна област на плажа 
во Side. Фали 24-часовна пред бирото, 
хотелот ги поздравува гостите со ресторан, 
воден парк и отворен базен. Зимскиот 
период располага со затворен базен, фитнес 
центар, вечерна забава и услуга во соба.

Side, TurkeySide, Turkey

Exclusive
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Master Family Club

Master Family Club е совршен избор да 
ги остварите вашите соништа. Златните 
песочни плажи во непосредна близина на 
азурните води на Средоземното Море и 
уникатната атмосфера украсена од палмите 
ви ветува фасцинантни денови.
Master Family Club ве поканува на одмор полн 
со љубов во Анталија, светски фаворит. Ве 
чекаат специјални зделки и поволни цени.

Nirvana Cosmopolitan

Дизајниран со медитеранскиот дух, 
Nirvana Cosmopolitan нуди концепт 
што ги хармонизира можностите на 
градот со крајбрежниот одмор. Објектот 
има две важни вредности што прават 
разлика во регионот; со COSMOS CITY & 
PERFORMANCE HALL, објектот е домаќин 
на важни конгреси и состаноци, прекрасни 
свадбени организации, разни лансирања на 
производи и денови исполнети со уметност 
и, бидејќи има специјални спортски терени 
изградени во согласност со професионални 
димензии, обезбедува услуга на високо ниво 
на спортски кампови .

Side, Turkey Lara, Turkey

www.eurosava.com8



Amara Club Marine

Transatlantik Hotel

Armas Luxury Resort

Crystal Tat Beach

Kemer, Turkey

Kemer, Turkey

Kemer, Turkey

Belek, Turkey

Поставен на лиснато основа, овој лежерен 
хотел е на 4 км од Динопарк Анталија и 13 км од 
белите песочни на Кемер.

6-минути пешачење од најблиската плажа 
покрај Средоземното море, овој хотел во облик 
на брод е на 49 км од аеродромот во Анталија.

На песочна плажа со поглед на заливот 
Анталија, овој хотел е на 9 км од историското 
место Селчуклу Ав Кошишки и 46 км од 
аеродромот во Анталија.

Овој опуштен  одморалиште на плажа е на 6 км 
од центарот на селото Кадрије и 11 км од голф-
клубот Корнелија.

9
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Titanic Mardan Palace

Titanic Deluxe Belek

Titanic Beach Lara

Crystal Sunset Luxury

Lara, Turkey

Belek, Turkey

Lara, Turkey

Side, Turkey

Поставени на 15 км од аеродромот во Анталија, 
ова широко, плишано, одморалиште на плажа 
е на 6 км од Аксу Делфинариум и 4 км од 
Аквапарк.

Во воодушебна зграда опкружена со борова 
шума, овој кадифен хотел е 14-минутно 
пешачење од Националниот голф клуб и 10 км 
од Анталија Аквапарк.

Ова одморалиште со голема главна зграда 
што личи на океански лагер е во непосредна 
близина на плажата. Тоа е 9 км од водопадите 
во Даден.

Окупирајќи впечатлив модерен комплекс 
преполн со шарени куполи, ова живо 
одморалиште е 7-минути пешачење од плажа и 
10 км од водопадот Манавгат.

www.eurosava.com10
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Sherwood Exclusive Kemer

Sherwood Exclusive Lara

Sherwood Dreams Resort

Sherwood Greenwood Resort

Kemer, Turkey

Lara, Turkey

Belek, Turkey

Kemer, Turkey

Сместено во градините на плажа долж 
Средоземното море, ова живо-инклузивно 
одморалиште е на 8 км од Бејдашлари Салихи 
Мили Парки и 50 км од аеродромот во Анталија.

На огромниот комплекс на плажа со поглед на 
Средоземното Море, ова одморалиште е 10 км 
од Даденските водопади и 14 км од аеродромот 
во Анталија.

Поставен на песочна плажа, ова модерно 
сеопфатно одморалиште е на 13 км од теренот 
за голф Maxx Royal и 15 км од мостот Евримедон, 
обележје на 13 век.

Со поглед на Средоземното Море, ова опуштено 
одморалиште е на 5 км од патеката за пешачење 
во Ликијан Пат и 50 км од аеродромот во 
Анталија.

Antalya
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Kaya Palazzo Golf Resort

Kaya Belek

Kaya Side

Royal Garden Beach

Belek, Turkey

Belek, Turkey

Side, Turkey

Alanya, Turkey

Во комплекс на плажа со кој се соочува 
Средоземното море, ова рекреативно 
одморалиште е на 2 км од тематски парк 
„Земјата на легендите“ и 23 км од аеродромот.

Меѓу тропските градини на бреговите на 
Средоземното Море, ова опуштено, инклузивно 
одморалиште на плажа е на 2 километри од 
голф-клубот Анталија и 27 км од аеродромот 
во Анаталија.

Kaya Side, еден од првите хотели со 5 везди 
на Турција, е едно од ретките места што 
комбинира поглед на шума, езеро и море.

Чекори од плажа, овој прекрасен хотел е 7 
км од Sealanya Dolphinpark Seapark, 12 км од 
Археолошкиот музеј и 16 км од замокот Алања.

Antalya
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Xanthe Resort Hotel

The Sense Deluxe

Side Su Hotel

Kemer Holiday Club

Side, Turkey

Side, Turkey

Side, Turkey

Kemer, Turkey

Ова рекреативно спа-центар на 2 хектари 
основи е 7-минути пешачење од плажа, 8 км 
од храмот на Аполо и 58 км од аеродромот во 
Анталија.

На 4 минути пешачење од плажа, ова 
рекреативно одморалиште е на 4 км од 
урнатините на античкиот театар Антик 
Тијатро и 10 км од водопадот Манавгат.

Нуди погледи на Средоземното Море, овој  
хотел меѓу продавниците и рестораните 
е 6-минути пешачење од плажа, 2 км од 
урнатините на римскиот антички театар и 63 
км од аеродромот во Анталија.

Специјален одморалиште на Кемер со својата 
оригинална архитектура на плажа каде 
зелената боја на борова шума од планините се 
стретнува со синото средноморско море.

Antalya



Asteria Hotel Fantasia

Asteria Kremlin Palace

Selectum Family Resort

TUI Blue Belek

Kemer, Turkey

Lara / Kundu, Turkey

Belek, Turkey

Belek, Turkey

Опкружен со дрвја што се соочува Средоземно 
море, ова прекрасно одморалиште е 3 минути 
пешачење од плажа, 3 км од центарот и 8 км од 
урнатините на античкиот град Фаселис.

Ова руско одморалиште инспирирано од 
оживување е на 8 км од спортскиот комплекс 
Мардан и 11 км од Сандленд.

Selectum Family Resort нуди незаборавен 
одмор за вас и со семејството во срцето на 
Медитеранот. Ве очекуваат детски клубови, 
голф, велосипедизам, кајакарство и други 
различни спортови и активности.

До приватниот дел на плажа покрај 
Средоземното Море, ова одморалиште само за 
возрасни е на 2 км од Корнелија голф клуб.
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Jasmine Palace Resort

Caves Beach Resort

Serenity Fun City

Premier Le Reve

Hurghada, Egypt

Hurghada, Egypt

Hurghada, Egypt

Hurghada, Egypt

На приватна плажа покрај Црвеното Море, ова 
опуштено сеопфатно одморалиште е на 5 км од 
музејот под отворено небо Сент Сити Хургада 
и 17 км од Меѓународниот аеродром Хургада.

На плажата покрај Црвеното Море, ова чудесно 
одморалиште во комплекс во праисториски 
стил е на 10 км од морскиот музеј и аквариум 
на Хургада и 27 км од Меѓународниот аеродром.

8-минути пешачење од плажа, ова живо 
одморалиште во широк комплекс е 8 км од 
Долфин Светот и 18 км од Стариот град Сахл 
Хашеш.

Опкружено со пустина, ова полиран 
одморалиште на Црвеното Море е на 4 км 
од продавниците во Стариот град и 8 км од 
автопатот 65.

Hurghada
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Barceló Tiran Sharm

Coral Sea Water World

Coral Sea Sensatori

Royal Albatros Moderna

Sharm El Sheikh, Egypt

Sharm El Sheikh, Egypt

Sharm El Sheikh, Egypt

Sharm El Sheikh, Egypt

Поставен на бреговите на Црвеното Море, овој 
хотел со високи плажи е на 8 км од теснецот 
на Тирана и 13 км од меѓународниот аеродром 
Шарм Ел Шеик.

Помеѓу плажа на заливот Акаба и раздвижениот 
пат обложен со продавници и ресторани, ова 
лежерно одморалиште е 8 км од Синај Голф 
Висините и 11 км од Меѓународниот аеродром 
Шарм Ел Шеик.

Наспроти Црвеното Море, ова одморалиште 
за е 10 км од меѓународниот аеродром Шарм 
Ел Шеик и 52 км од природниот резерват Рас 
Мохамед.

Со поглед на Црвеното Море, овој сеопфатен 
ресорт е 3 км од Синајскиот голф височини и 2 
км од Вегас Казино.

Sharm El Sheikh



1. СОДРЖИНА НА АРАНЖМАНОТ
    Организаторот на патувањето гарантира реализација на аранжманот според описот во програмата. Содржината на аранжманот ќе се оствари во потполност и на опишаниот начин, освен во случај на влијание на “виша сила”, која не 
можела да се предвиди (војна, терористички акции, штрајк, елементарни непогоди, сообраќајни и технички проблеми во превозот, или слично).
2. ПРИЈАВА-ДОГОВОР И УПЛАТА 
    Пријава-договор за патување се прави до пополнување на местата, со уплата на аконтација на цената назначена на секоја поединечна програма. Пријави можат да се извршат во продажното место на Еуросава Скопје и во сите други 
агенции овластени за продажба на нејзините програми. При пријавувањето купувачот уплаќа аванс од 30% од вредноста на аранжманот, а остатокот по потврдувањето на резервацијата од службата за резервации, и тоа најдоцна до 15 
дена пред реализацијата на аранжманот. Доколку патникот до тој рок не изврши доплата на аранжманот, организаторот ќе смета дека патникот се откажува од аранжманот и ќе ги наплати тошоците за отказ на аранжманот согласно 
условите од Член.6 “Откажување од патувањето” од страна на патникот. При пријавувањето, патникот потпишува пријава-договор со изјава - Изјавувам дека сум запознат со програмата и со Општите услови на патување, и дека во целост 
ги прифаќам! со што Општите услови на патување, стануваат правна обврска за организаторот и за патникот.
3. ЦЕНА НА АРАНЖМАНОТ 
    Цените за сите патувања се објавени во денари или во евра со обврска за плаќање во денарска противвредност според курсот на девизниот пазар - објавен од страна на организаторот. Секое барање за дополнителни услуги подразбира 
додатни плаќања. Организаторот го задржува правото на промена на цената на аранжманот во случај на промена на цените на хотелските, превозните и други услуги, како и во случај на промена на девизните курсеви на пазарот. За 
зголемување на цената до 10% не е потребна согласност на купувачот (се пресметува на остатокот од уплатата). При зголемување поголемо од 10%, купувачот има право да го раскине договорот без обврска да ја надокнади штетата 
произлезена од отказот.
    Доколку во назначениот рок патникот по писмен пат не го извести организаторот на патувањето дека се откажува од договорот, се смета дека ја прифатил новата цена.
    Дополнително објавување на намалување на цените на патувањето (на пример, попусти од типот “last minute”) не може да се однесуваат на веќе склучени договори и не можат да бидат основ за било каков приговор или рекламација на 
патникот на организаторот на патувањето.
4. КАТЕГОРИЗАЦИЈА И ОПИС НА УСЛУГИТЕ 
    Понудените хотели и апартмани се опишани според официјалната категоризација во времете на издавањето на каталогот. Квалитетот на услугите го стандардизираат локалните туристички власти. Стандардите на сместување и услуги 
се различни по дестинации и не се споредуваат. Организаторот не превзема одговорност за било каква друга усмена или писмена информација, која не е во согласност со описот на услугите во понудената програма.
    Доколку патникот писмено не договорил одредени услуги, со дополнителни каратктеристики и квалитет, нема основ за поднесување приговор на организаторот на патувањето.
5. ПРАВО НА ОРГАНИЗАТОРОТ ЗА ИЗМЕНИ ВО ПРОГРАМАТА И ОТКАЗ НА АРАНЖМАНОТ 
    Организаторот има право да ја измени програмата (во времетраењето или содржината) во случај на виша сила или вонредни околности кои не можел да ги предвиди, избегне или отстрани. Учесникот на патувањето има право на 
рефундација на износот за нереализираните услуги. Во ретки случаи кога нема можност за сместување во резервираниот објект, поради технички причини или “over booking” од страна на хотелиерот, организаторот ќе го смести патникот 
според можностите во дадениот момент, во објект од иста категорија или од повисока категорија, без надомест. 
    Организаторот го задржува правото да го одложи или откаже аранжманот во случај на недоволен број на пријавени патници од предвидениот минимум за одреден аранжман. Организаторот е должен да ги извести сите купувачи за 
отказот најмалку 5 дена пред почетокот на реализацијата на аранжманот и да им ги врати во целост уплатените средства најдоцна во рок од 8 дена од денот на откажувањето.
6. ПРАВО НА ПАТНИКОТ ЗА ОТКАЖУВАЊЕ ОД ПАТУВАЊЕТО 
    Патникот може во секој момент да се откаже од патувањето и тоа треба да го направи во писмена форма. Датумот на писмениот отказ претставува основа за пресметка и наплата на отказните трошоци (во однос на основната цена на 
аранжманот), според следната скала: 
    - за отказ до 30 дена пред патувањето се наплатува 5% 
    - за отказ од 29 до 22 дена пред патувањето 10% 
    - за отказ од 21 до 15 дена пред патувањето 20%     
    - за отказ од 14 до 08 дена пред патувањето 50% 
    - за отказ од 07 до 01 дена пред патувањето 90%
    - ако патникот не се појави или го откаже аранжманот на денот на неговата реализација, организаторот ќе го наплати целокупниот износ на аранжманот, односно 100% 
    Во случај на отказ на веќе потврдена “резервација на упит”, организаторот ќе наплати отказни трошоци во висина на уплатената аконтација. 
    Доколку патникот го менува терминот на поаѓање на истиот аранжман најмалку 15 дена пред денот на претходно потврденото поаѓање, доколку е можно организаторот ќе изврши промена на резервацијата и ќе наплати само 
манипулативни трошоци во износ од 10 € / Евра, по пријава-договор. 
    Доколку патникот се откажува од аранжманот пред почетокот на патувањето, поради причини кои не можел да ги предвиди, избегне или отстрани (болест, повреда или смрт во потесното семејство, елементарна непогода или слично), 
а врз основа на важечка потврда од надлежните органи, во тој случај не ги плаќа отказните трошоци по наведената скала туку само трошоците произлезени од откажувањето на аранжманот, за кои организаторот е обврзан да ги плати 
без право на рефундација. 
    Доколку патникот сака дополнително да се осигура од гореспоменатите - непредвидливи причини за отказ на аражманот, настанати во периодот од потпишување на договорот за патување до почетокот на патувањето, препорачуваме 
да се осигура од “ризик на откажување на договорено туристичко патување” кај Осигурителна компанија. Оваа осигурителна полиса може да се договори и уплати на продажното место, истовремено при самата уплата на аранжманот. 
    Доколку патникот се откажува од аранжманот по почетокот на патувањето (за време на патување или за време на престој во местото на патување), поради настани кои се резулатат на влијание на “виша сила” (воени настани, 
терористички акти, елементарни непогоди, сообраќајни незгоди или слично), кои ниту патникот ниту организаторот не можел да ги предвиди, избегне или отстрани, организаторот не носи одговорност ниту има обврска за поврат на 
средства за нереализирани услуги, освен доколку крајниот давател на услугите прифати и изврши рефундација на истите.
7. ОБВРСКИ И ПРАВА НА ОРГАНИЗАТОРОТ НА ПАТУВАЊЕТО
    Организаторот е обврзан да се грижи за реализацијата на услугите и за изборот на извршителите на услугите со внимание на добар организатор, и да се грижи за интересите на патниците согласно со професионалните принципи 
во туризмот. Организаторот е должен да му ги овозможи на патникот сите услуги наведени за поединечниот аранжман во програмата, и одговара за евентуално неизвршување на услугите или дел од услугите. Организаторот исклучува 
секаква одговорност во случај на промени и неизвршување на услуги предизвикани од дејство на виша сила како и од доцнење на превозните средства, за кои превозникот не одговора според позитивните прописи и меѓународните 
конвенции. 
    Организаторот на патувањето не прифаќа никаква одговорност доколку дипломатско-конзуларното претставништво го одбие издавањето на влезна виза или доцни со издавањето на визата, или ако емиграционото одделение 
на странска земја не одобри влез на одреден патник, ниту за било кои други последици кои проилегуваат поради евентуалната неисправност или губење на патните документи на патникот. Во овие случаи патникот сам, ги плаќа 
дополнителните трошоци.
8. ОБВРСКИ И ПРАВА НА ПАТНИКОТ 
    Патникот е обврзан да се грижи, да тој лично, неговите документи и предмети ги исполнуваат условите предвидени со граничните, царинските, здравствените и другите прописи на својата земја како и на земјата во која патува, 
да се придржува кон куќниот ред во угостителските и хотелските објекти, како и во превозните средства, и да соработува со претставникот/придружникот на организаторот и извршителите на услугите во добра намера. Во случај на 
непочитување на овие обврски, патникот одговара на оранизаторот за направената штета. Патниците кои го нарушуваат редот во објектите односно возилото можат да бидат одстранети од аранжманот. 
    Патникот е должен да поседува важечки пасош и да се информира кај организаторот дали за земјата во која патува (или за земјите низ кои се патува во транзит) е потребна виза, за да таа навреме се обезбеди. Патникот е должен да 
се информира за девизните и царинските прописи во својата земја и земјите во кои патува. Патникот е должен да ги чува и лично да одговара, за сите свои документи, парични средства и личен багаж за сето време на патувањето.
9. ПРЕВОЗ СО АВИОН
    Превозот на патниците со авион е регулиран со меѓународните правила на авионскиот сообраќај како и правилата на авионската компанија која ја ангажира организаторот на патувањето. За сите авионски патувања на редовните 
линии се подразбира превоз на патници на економска класа.
    Во случај на промена на предвиденото време на полетување од страна на авиокомпанијата како и задоцнување на авионот (на една или на повеќе редовни линии или чартер-летови во текот на патувањето), организаторот на патувањето 
не ја сноси одговорноста за евентуални последици предизвикани со задоцнувањето, туку се применуваат важечките прописи и узанси од областа на авио-сообраќајот.
    Несогласувањето на личните податоци дадени на организаторот на патувањето со податоците од пасошот на патникот (како на пример давање на скратени и непотполни имиња од страна на патникот) има често последици на 
испишување на нови авионски карти, со трошоците кој се терет на патникот или прогласување на картата нерегуларна, во текот на патувањето, се со озбилни последици за патниците.
    Патникот е одговорен за својата авионска карта од моментот кога ќе ја добие од водичот на аеродром или службеникот на агенцијата во пословницата. Не постои можост на издавање на дуплилкат на карта, како ни бординг карта. 
Патникот во целост ги носи последиците на нивното губење или пак губење во текот на патувањето.
9-a. ПРЕВОЗ СО АВТОБУС И АВТОБУСКИ ТРАНСФЕРИ
    Превозот со авобусот и автобуските трансфери се извршуваат со стандардни туристички автобуси спрема прописите и критериумите кои важат во земјите во кој е регистриран автобускиот превозник кој го ангажира организаторот 
на патувањето.
    По правило, не постои однапред распоред на седишта на патниците, ниту пак утврден начин на промена на седиштата по денови во текот на патувањето со автобус. Исклучок можат да бидат поедини автобуски патувања; и во таквите 
случаеви ова патување е регулирано со посебна одредба во самиот програм на патувањето.
    Во случај на доцнење на автобусот поради временските услови , вондредни услови во сообраќајот, прекумерни задржувања на границите, расипување на истите или слично, организаторот на патувањето нема одговорност за 
евентуалните настанати задоцнувања.
    Одредбите во врска со патувањата на брод или железница наведени се во програмите на патувањето во кои е предвидено користење на овие превозни средства.
10. БАГАЖ 
    Патникот има право на бесплатен превоз на багаж, до 15 кг на чартер летовите и 20 кг на редовните авионски линии. Кај автобускиот чертер превоз, дозволен е бесплатен багаж од една патна торба (до 20 кг) по патник. За секој 
килограм багаж односно патна торба преку дозволеното, се плаќа во зависност од дестинацијата на патување. Деца до 2 години на авионскиот превоз и деца кои не плаќаат билет во автобусот, право на бесплатен багаж имаат согласно 
меѓународните правила. Како багаж, не се дозволува внесување на трговска стока, храна, пијалоци, лекови, наркотици, хемиски и други запаливи средства, оружје, животни, растенија, амбалажи и слични предмети. При внесување и 
изнесување на багажот од возилото, патникот со лично присуство одговара за истиот. За време на реализација на аранжманот за багажот се грижи самиот патник. Поради тоа препорачуваме пред патувањето да се направи полиса за 
Патничко осигурување со осигурување на багаж, преку Осигурителна компанија, која може да се уплати во агенцијата. Организаторот не одговара за уништениот или изгубениот багаж, како и за изгубениот багаж или драгоцености за 
време на престојот во хотелот (Ви препорачуваме наем на сеф на хотелската рецепција).
11. ЗДРАВСТВЕНИ ПРОПИСИ И ЗАШТИТА 
    Патникот е должен да се информира кај надлежната здравствена институција и да ги почитува здравствените прописи за патување во одредена земја (потреба од вакцина или здравствен документ). Во случај на болест или незгода во 
текот на користењето на аранжманот, трошоците за лечење или евентуални лекарски интервенции ги плаќа патникот. Поради тоа препорачуваме, пред патувањето да се направи полиса за Патничко осигурување преку Осигурителна 
команија, која може да се уплати во агенцијата.
12. СМЕСТУВАЊЕ ВО СОБИ И АПАРТМАНИ 
    Доколу патникот-закупувач не договорил соба/апартман со посебни карактеристики, ќе прифати било која официјално регистрирана соба/апартман за сместување во договорениот објект, опишана во каталогот и ценовникот. Доколку 
е можно, организаторот ќе се обиде да одговори на дополнителните барања на патникот (комфор, ориентација на собата, кат и слично) но, не може да гарантира исполнување на таквото барање. Вообичаеното сместување во собите е од 
14:00 часот, а напуштањето на собите е до 10:00 часот (доколку во куќниот ред не е поинаку назначено).
12-а. ИНДИВИДУАЛНИ ПАТУВАЊА 
    За индивидуални “резервации и аранжмани” патникот уплаќа депозит на име трошоци за резервација. 
    Доколку резервацијата биде прифатена од страна на патникот, депозитот се пресметува во цената на патувањето. Доколку резервацијата организаторот на патувањето не ја потврди, депозитот во целост му се враќа на патникот. Ако 
патникот не ја прифати понудената или потврдената резервација, организаторот го задржува износот на депозитот во целост.
    Одредбите на точка 6 од Општите услови за патување не се применуваат кај индивидуалните резервации и аранжмани.

13. РЕШАВАЊЕ НА ПРИГОВОРИ 
    Во случај на непотполно или неквалитетно извршување на услугите, патникот има право на соодветно обештетување, исклучиво доколку приложи писмен приговор до организаторот. Секој патник - носител (потписник) на договорот 
има право на приговор врз основа на неизвршена договорена услуга. Организаторот нема да прима во процедура групни приговори кои ги поднесуваат повеќе носители на договори врз основа на еден приговор.
    Постапка за поднесување приговор: 
    - Веднаш на самото место патникот ја рекламира неадкватната услуга кај претставникот на организаторот, а доколку истиот го нема, кај извршителот на услугите. Патникот е должен да соработува со претставникот и со извршителот 
на услугите во добра намера за да се одстранат причините за приговорот. Доколку патникот на самото место не го прифати понуденото решение на рекламацијата кое одговара на уплатената услуга, организаторот нема да ја уважи 
допoлнителната рекламација на патникот и нема да одговори на истата. 
    - Ако причината за рекламацијата не биде одстранета, патникот за тоа составува со претставникот писмена потврда (записник). 
    - Најдоцна 8 дена по завршувањето на аранжманот, патникот поднесува писмен приговор во продажното место каде што го уплатил аранжманот, и ја приложува писмената потврда (записникот) потпишана од претставникот како и 
евентуалните сметки за дополнителни трошоци. Организаторот ќе ги прими во процедура само потполно документираните приговори поднесени во наведениот рок од 8 дена.
    - Организаторот е должен да донесе писмено решение во рок од 14 дена од приемот на приговорот во продажното место. Организаторот може да го одложи рокот на решението на приговорот заради комплетирање на информациите и 
проверка на наведените рекламации кај извршителот на услугите. Организаторот ќе ги решава само оние рекламации за кои во местото на одмор не можеле да бидат одстранети причините кои ги предизвикале.
    - Додека организаторот не донесе решение по приговорот, патникот се откажува од посредување на било кое друго лице, судска постапка или давање информации во јавните медиуми. Евентуалното непридржување на купувачот-
патникот кон истата, или пак нарушување на отпочнатата постапка со било каква активност спомената или не, дава причина за неприфаќање на истите приговори, прекинување на отпочнатата постапка и воедно поднесување на тужба 
пред надлежните органи од страна на организаторот за наплата на претрпената штета и нарушениот углед во јавноста.
    - Највисоката надокнада по приговорот може да достигне сума до износот на рекламираниот дел од услугите, но таа не може да ги вклучува веќе искористените услуги како и севкупниот износ на аранжманот. Со ова се исклучува 
правото на купувачот за наплата на “идеална штета”.

14. НАДЛЕЖНОСТ НА СУДОТ 
    Во согласност со точка 13. од овие услови, купувачот на услугите од одредна програма има право на рекламација кај организаторот на патувањето. Доколку купувачот не е задоволен со решението на организаторот, има право да побара 
дополнителна арбитража и мислење од страна на Судот на честа при СКТМ или од страна на надлежниот Суд во Скопје.
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