
 

 

 

 
 
 
 
 

Hotel Mirto - Врахос    
 

Можност за плаќање на 6 рати без камата 

Хотелот се наоѓа на прв ред поред плажа, на 20м далечина. Самата вила има дворче со тревна површина, лоби и ресторан. 

Собите располагаат со клима вклучена во цената, тв, тоалет со туш кадичка, тераса која странично гледа према море, но 
не сите соби имаат чист поглед према него. Сите соби се двокреветни со твин легла и не располагаат со дополнително 
легло за дете. 

При резервација се уплаќа аванс од 30% од вредноста на аранжманот, а остатокот по потврдувањето на резервацијата, и 
тоа најдоцна до 15 дена пред реализацијата на аранжманот. 
 
Услови за "early booking": За резервација е потребно 30% уплата од сумата на аранжманот, доплата се врши најдоцна до 
датумот кога истекува попустот за рано букирање. Сите резервации направени или платени по предвидените датуми за 
рано букирање ќе бидат наплатени по редовни или ревидирани услови и цени актуелни во периодот на доплата. 

 
Цените во табелата се дадени по ЛИЦЕ НА БАЗА НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК за 7 или 8 ноќевања во евра без попуст, 
плаќањето е во денарска противредност 1 Евро = 61.8 Денари 

На Промо цените не следува попуст.                                   GPS Координати: 39°10'38.8"N 20°32'47.4"E 
 
 

Цените во табелата се дадени по ЛИЦЕ НА БАЗА НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК  за 7 или 8 ноќевања во евра без 
попуст, плаќањето е во денарска противредност 1 Евро = 61.8 Денари 
Во цената е вклучено 2 лежалки и чадор на плажа, и клима.  
 
 

Период Бр.на ноќевања Двокреветна соба Коментар 

16.05 - 23.05.2017 7 ноќевања 49 Промо Промо цени 

23.05 - 30.05.2017 7 ноќевања 59 Промо Промо цени 

30.05 - 06.06.2017 7 ноќевања 79 
 

06.06 - 13.06.2017 7 ноќевања 119 

 

13.06 - 20.06.2017 7 ноќевања 129 

 

20.06 - 27.06.2017 7 ноќевања 139 
 

27.06 - 05.07.2017 8 ноќевања 159 

 

05.07 - 13.07.2017 8 ноќевања 219 

 

13.07 - 21.07.2017 8 ноќевања 219 
 

21.07 - 29.07.2017 8 ноќевања 219 

 

29.07 - 06.08.2017 8 ноќевања 219 

 

06.08 - 14.08.2017 8 ноќевања 219 
 

14.08 - 22.08.2017 8 ноќевања 219 

 

22.08 - 29.08.2017 7 ноќевања 199 

 

29.08 - 05.09.2017 7 ноќевања 169 
 

05.09 - 12.09.2017 7 ноќевања 129 

 

12.09 - 19.09.2017 8 ноќевања 89 Промо Промо цени 

19.09 - 26.09.2017 7 ноќевања 69 Промо Промо цени 



 

 

 

Дете до 8год - бесплатно - со 2 полноплатежни возрасни лица, во кревет со родители. (нема дополнително легло) 

Во цената не е вклучен превоз. Повратен превоз до Врахос чини: 

ЦЕНА ЗА ПРЕВОЗ од Скопје за Врахос 
 
Скопје (Дрводекор) - 45€ по лице  
Штип (паркинг пред пошта) - Трансфер до Велес – 50€ по лице 
Велес (бензинска пумпа, мотел Македонија) – 45€ по лице 
Неготино (бензинска пумпа, Неготино) - 45€ по лице 
Граничен премин(бензинска пумпа Шимов) – 45€ по лице 
 
 
ЦЕНА ЗА ПРЕВОЗ од Битола за Врахос: 
 
Битола (Пред спортска Сала) - 40€ по лице 
Прилеп (бензинска пумпа Luk Oil) - Трансфер до Битола - 45€  
Струга (Хотел Дрим)- Трансфер до Битола – 45€ по лице 
Кичево (бензинска пумпа Пуцко Петрол) -Трансфер до Битола - 45€ по лице 
Охрид (бензинска пумпа Лук Оил излез за Битола) -Трансфер до Битола - 45€ по лице 
Ресен (спроти автобуска станица) - Трансфер до Битола - 45€ по лице  
 
- Деца од 2 до 11,99 години: Попуст 10 Евра од редовната цена 
- Деца до 1,99 години бесплатно 
 
 

Време на поаѓање за Врахос: 
 
01:00 h Скопје (Дрводекор) трансфер до Битола 
01:45 h Велес (бензинска пумпа, мотел Македонија) трансфер до Битола 
12:45 h Штип (паркинг пред пошта) трансфер до Битола 
02:30 h Кавадарци (бензинска пумпа Макпетрол,Дреново) трансфер до Битола 
03:20 h Прилеп (бензинска пумпа Лук Оил) трансфер до Битола 
04:00 h Битола (Пред спортска Сала)  
03.15 h Ресен (спроти автобуска станица) - Трансфер до Битола 
02:30 h Охрид (бензинска пумпа Лук Оил излез за Битола)  
02.15 h Струга (Хотел Дрим) - Трансвер до Битола  
02:45 h Кичево (бензинска пумпа Пуцко Петрол) 
__________________________________________________________________________________ 
 
ПАТНИ ИНФОРМАЦИИ (сопствен превоз) 
Насока: Скопје-Parga/Vrahos/Kanali/Ammoudia (525 km) 
Скопје-Битола (E75/Е65), Битола-Kozani (E65), 
Kozani-Igumenitsa(E90), Igumenitsa-Sivota-Parga-Vrahos-Kanali (E55) 
Трошоци во еден правец: (износите се променливи) 
патарини MK (180 ден), патарини GR 5,80 € 
 


