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ПЛАНИНСКИ ВЕЛОСИПЕДИЗАМ

20%

Mob: ++ 389 75 495725
Tel : ++ 389 47 229 406

e-mail: hmolika@t-home.mk



Активен

• 20 % попуст за летување на Пелистер во 
хотелот Молика. Резервации и престој од 5 
денови за извршени навремени резервации 
со уплата на 50 % од предвидените трошоци 
за престојот од минимум 15 денови пред 
пристигнување.

• Активен планински одмор, спортување и 
рекреација во прекрасната моликова шума на 

Пелистер.

• Користење на пешачките, алпинистичките и 
велосипедските патеки во туристичко – рекреативната 

зона на Националниот парк Пелистер.

• Услуга на база Полн Пансион ( FB ).

• Термини :
- 15.06.2020 – 15.07.2020
- 16.07.2020 – 15.08.2020
- 16.08.2020 – 15.09.2020
- 16.09.2020 - 30.09.2020



Цени на аранжманите :

 
Од  15.06.2020 - 15.07.2020 4 полни пансиони 5 полни пансиони    
  

Двокреветна соба    4,720,00 денари 5.900,00 денари 
Еднокреветна соба    5.240,00 денари 6.550,00 денари 
Апартман      5.240,00 денари 6.550,00 денари 

Цена на пакет аранжманот за едно лице за терминот: 

 
Од  16.09.2020 - 30.09.2020 4 полни пансиони 5 полни пансиони    
  

Двокреветна соба    4,720,00 денари 5.900,00 денари 
Еднокреветна соба    5.240,00 денари 6.550,00 денари 
Апартман      5.240,00 денари 6.550,00 денари 

Цена на пакет аранжманот за едно лице за терминот: 

 
Од  16.07.2020 - 15.08.2020 4 полни пансиони 5 полни пансиони    
  

Двокреветна соба    4,920,00 денари 6.150,00 денари 
Еднокреветна соба    5.440,00 денари 6.800,00 денари 
Апартман      5.440,00 денари 6.800,00 денари 

Цена на пакет аранжманот за едно лице за терминот: 

 
Од  16.08.2020 - 15.09.2020 4 полни пансиони 5 полни пансиони    
  

Двокреветна соба    4,920,00 денари 6.150,00 денари 
Еднокреветна соба    5.440,00 денари 6.800,00 денари 
Апартман      5.440,00 денари 6.800,00 денари 

Цена на пакет аранжманот за едно лице за терминот: 



Дополнителни информации и услови за сместување во хотелот Молика:

• Цените се попуст од 20% и се однесуваат за едно лице.
• Во цената на услугите е пресметана дневна туристичка такса и ДДВ.
• Начин на плаќање: Со предходно испратена Про-фактура за навремена и
   рана резервација од минимум 15 денови пред пристигнување.

ПОПУСТИ:
• За вработените на АД ЕСМ – Скопје , Подружниците на АД ЕСМ Скопје ,
ДООЕЛ Друштвата на АД ЕСМ Скопје , АД МЕПСО и ЕВН – Скопје
дополнителни 10% попуст со можност за плаќање на рати.

• Деца до 5 год. кои не користат услуги за сместување и храна, попуст 100%.
• Деца од 5-12 год. кои користат ресторантски услуги и услуги за сместување,
  попуст 30% на понудената цена.
• Деца од 5-12 год. кои користат само ресторантски услуги, попуст од 50%.
• Деца од 5-12 год. кои користат само помошни услуги за сместување, попуст
  од 70%.
• За пансионските услуги на туристичките агенции, одобруваме 10%        
  агенциска провизија.

Ве 
Очекуваме 


