
Перу, Боливија, Чиле, Аргентина - Нова
Година

23. декември 2020. - 18. јануари 2021.
27 дена - 19 ноќи

Градови кои се посетуваат: Лима, Куско, езерото Титикака - Островот на Сонцето, Ла Паз, Салар
де Ујуни, Сан Педро де Атакама, Буенос Аирес.
Препорачани активности: Сурфање во Лима, посета на познатиот пазар на Инките во Куско,
Camino del Inca, посета на долината на Инките и Мачу Пикчу, капење во Титикака, пазарот на
вештерките во Ла Паз, планинарење на 5400 метри, Долината на Месечината на 4500 метри,
"Death Road", посета на солените езера во Боливија, преминување на Андите до Чиле, танго во
Аргентина, натпревар на на прочуената La Bombonera и уживање на Игуазу водопадите!







План и програма

Ден 1: Состанок на групата и поаѓање

Состанок на групата во Белград два часа пред летот. Лет од Белград во 14:10h до Доха - лет QR 232. Пристигнување во Доха во 18:30h. Организирано сместување од
страна на авио компанијата Qatar Airways. 

Превоз
Авиобилет со сите такси на релација Белград - Доха, во економска класа со 30кг. чекиран и 7кг. рачен багаж

Место
Белград, Доха

Ден 2: Лима

Лет од Доха во 07:20h до Сао Паоло - лет QR 773. Пристигнување во Сао Паоло во 17:20h по локално време и преседнување на лет за Лима во 19:35h - лет LA 8104.
Пристигнување во Лима по локално време. Трансфер до сместувањето во Мирафлорес, дел од Лима кој е безбеден, опуштен, блиску до океанот и до плажите за
сурфање, дискотеките и местата за забава. Загревање за Латинска Америка.

Превоз
Авиобилет со сите такси на релација Доха – Сао Паоло со преседнување во економска класа со 23кг. чекиран и 7кг. рачен багаж
Авиобилет со сите такси на релација Сао Паоло - Лима со преседнување во економска класа со 23кг. чекиран и 7кг. рачен багаж
Трансфер од аеродром до сместување

Сместување
Хостел/Хотел (1 ноќ)

Место
Лима

Ден 3: Факултативен излет - разгледување на Лима

Факултативен излет - разгледување на историскиот центар на Лима, Плоштадот на Оружјето (Plaza del Armas), плоштадот Сан Мартин (San
Martin), катедралите, Народниот музеј, Палатата на правдата. Во близина на историскиот центар е и познатата црква Свети Франциско (San Francisco) со катакомби во
внатрешноста на нејзините ѕидови. Факултативно разгледување на Мирамар (Miramar), дел од Лима кој се наоѓа на брегот на Тихиот океан, паркот Кенеди (Kennedy),
паркот и плоштадот на Љубовта (Plaza y parque del Amor) и боемскиот дел Баранко (Barranco). Враќање во сместувањето.

Сместување
Хостел/Хотел (1 ноќ)

Место
Лима

Факултативни излети
Лима City Tour

Ден 4: Пристигнување во Куско и разгледување на градот

Лет до Куско во 7:00h наутро, лет LA 2013. Се искачуваме на 3.400 метри. Некогашна престолнина на Инките, денес мал и опуштен град, опкружен со Андите и со
историски градови. Факултативен излет разгледување на градот – Plaza del Armas, Плоштадот Сан Франциско (San Francisсо), локалниот пазар, катедралата Санто
Доминго (Santo Domingo)... Сместување. 

Превоз
Трансфер од сместување до аеродром
Авиобилет со сите такси на релација Лима – Куско во економска класа со 23кг. чекиран и 7кг. рачен багаж
Трансфер од аеродром до сместување

Сместување
Хостел/Хотел (1 ноќ)

Место
Куско (Cusco)

Ден 5: Факултативен излет - Светата долина на Инките

Факултативен излет - Светата долина на Инките. Древни градови во долината на Инките кои се наоѓаат во цврстата прегратка на реката Урубамба: Писак,
Олантајтамбо и Чинчеро. Живописни градови кои во некои аспекти се поинтересни дури и од самиот Мачу Пикчу. Цркви и шпански колонијални градби. Се
запознаваме со голем број туристи од сите делови на светот и пиеме јаки билни чаеви кои ни даваат сила и ни помагаат да ја издржиме надморската височина. Одиме
кон небесата! Враќање во сместувањето.

Сместување
Хостел/Хотел (1 ноќ)

Место
Куско (Cusco)

Факултативни излети
Светата долина на Инките
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Ден 6: Факултативен излет - Мачу Пикчу

Дводневен факултативен излет на Мачу Пикчу (Machu Picchu). Трансфер од Куско до Олантајтамбо каде се качуваме на познатиот воз за Агвас Калиентес (Aguas
Calientes), бајковито место опкружено со Андите кое претставува предворје на амазонскиот регион. Трансфер до сместувањето. 

Сместување
Хостел/Хотел (1 ноќ)

Место
Куско (Cusco)

Факултативни излети
Мачу Пикчу

Ден 7: Продолжение на факултативниот излет - Мачу Пикчу

Продолжение на излетот на Мачу Пикчу. Влегуваме во историското наоѓалиште и град кој бил центар на Инките. Луѓето од виското општество на Инките доаѓале тука
на одмор! Чувството е неверојатно. Го истражуваме мистериозниот град, ги разгледуваме тврдините и рушевините и ја слушаме приказната за големото царство на
Инките. Попладне со воз се враќаме во Олантајтамбо, а потоа и во Куско. Трансфер до сместувањето.

Сместување
Хостел/Хотел (1 ноќ)

Место
Куско (Cusco)

Ден 8: Слободно време

Слободно време во Куско. Прилика да си купиме од надалеку познатите џемпери, капи и шалови од лама како и други бројни автентични сувенири. За љубителите на
авантури предложуваме факултативен излет на чудесниот zip line над Урубамба. Вечерта се припремаме за ноќно возење кон Боливија. 

Превоз
Трансфер од Куско до Копакабана

Место
Куско (Cusco)

Ден 9: Среќна Нова Година

Пристигнуваме во Копакабана во раните утрински часови, се распакуваме и го истражуваме ова живописно градче на езерото Титикака. Ја посетуваме базиликата од
16ти веки ги слушаме приказните за Инките. Во вечерните часови се припремаме, се загреваме и започнува одбројувањето. Среќна Нова Година! 

Сместување
Хостел/Хотел (1 ноќ)

Место
Копакабана (Copacabana)

Ден 10: Можност за факултативен излет и пловење по езерото Титикака

Можност за факултативен излет односно пловење по езерото Титикака. на помалку од еден час возење со брод од Копакабана се наоѓа островот Isla del Sol, каде по
преданието на древните Инки, роден е Богот на сонцето - Инти. Опуштање на брегот на највисокото пловно езеро на светот. 

Сместување
Хостел/Хотел (1 ноќ)

Место
Копакабана (Copacabana)

Ден 11: Ла Паз

Трансфер до Ла Паз. Сместување и прилика за запознавање на највисоката престолнина на светот.

Превоз
Трансфер од Копакабана до Ла Паз

Сместување
Хостел/Хотел (1 ноќ)

Место
Ла Паз
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Ден 12: Факултативен излет - Death Road

По желба, овој ден може да биде резервиран за адреналинска авантура - факултативен излет на „death road" познатиот пат на смртта – Јунгас. Спуштање со
велосипеди од 5.000 метри на 1.300 метри низ планината со неверојатна брзина. Три часа и половина спуштање низ неверојатни предели, водопади, шуми, реки.
Враќање во Ла Паз. Луд ноќен живот во баровите. 

Сместување
Хостел/Хотел (1 ноќ)

Место
Ла Паз

Ден 13: Факултативен излет - Ла Паз и Долината на Месечината

Факултативен излет – разгледување на Ла Паз и Долината на Месечината. Го разгледуваме највисокиот главен град на светот, се возиме со жичарница над целиот
град, се запознаваме со секојдневието на народот Ајмара и им се восхитуваме на релјефите кои изгледаат како од друга планета во Долината на Месечината. 

Сместување
Хостел/Хотел (1 ноќ)

Место
Ла Паз

Факултативни излети
Ла Паз и Долината на Месечината

Ден 14: Слободен ден за уживање

Слободен ден кој може да го искористиме за уживање во овој неверојатен град. Можност за посета на пазараот на вештерки и уживање во локалните специјалитети.
Вечерта се упатуваме кон Салар де Ујуни. 

Превоз
Трансфер од Ла Паз до Салар де Ујуни

Место
Ла Паз

Ден 15: Салар де Ујуни

Пристигнуваме во Салар де Ујуни, се качуваме во џиповите и тргнуваме во тридневна авантура. Го преминуваме најголемото солено земјиште по површина на светот
кое се простира на повеќе од 10 илјади квадратни километри. Со облаците кои се рефлектираат во непрегледната белина, го посетуваме споменикот Дакар и ги
правиме најлудите фотографии. 

Сместување
Хостел/Хотел (1 ноќ)

Место
Салар де Ујуни

Ден 16: Посета на лагуните

Посета на езера со необични бои и нереални предели – Лагуна Верде (Laguna Verde), Лагуна Роха (Laguna Roja), вулкани и гејзери, кањони и природа каква досега не
сме имале можност да видиме... Се упатуваме кон Чиле.

Сместување
Хостел/Хотел (1 ноќ)

Место
Салар де Ујуни

Ден 17: Сан Педро де Атакама

Преминување преку Андите, необични бои, облаци на дофат на раката, фламингоси и нереален свет околу нас. Пристигнуваме во Сан Педро де Атакама во Чиле.

Превоз
Трансфер од Салар де Ујуни до Сан Педро де Атакама

Сместување
Хостел/Хотел (1 ноќ)

Место
San Pedro de Atacama (Атакама)
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Ден 18: Сантјаго де Чиле

Трансфер до Калама и лет во 09:31h до Сантјаго де Чиле (лет LA 143), главниот град на Чиле кој е сместен во централната долина на земјата на височина од 520
метри. Трансфер до сместувањето. Факултативен излет – разгледување на градот каде од секој дел можат да се видат врвовите на Андите, ќе ги посетиме
знаменитостите од колонијалниот период, театарот, националната библиотека, музејот на ликовни уметности, старата зграда на Конгресот, ридот Санта Луција (Santa
Lucia)…

Превоз
Трансфер од Сан Педро до Калама
Авиобилет со сите такси на релација Калама - Сантјаго де Чиле, во економска класа со 23кг. чекиран и 7кг. рачен багаж
Трансфер од аеродром до сместувањето

Сместување
Хостел/Хотел (1 ноќ)

Место
Сантјаго де Чиле

Ден 19: Факултативен излет Валпараисо

Факултативен излет во Валпараисо, прекрасен град на брегот на Тихиот океан, кој е преполн со шарени куќички и е под заштита на УНЕСКО. Град кој претставува
лулка на чилеанската нација. Враќање во Сантјаго.

Сместување
Хостел/Хотел (1 ноќ)

Место
Сантјаго де Чиле

Факултативни излети
Валпараисо (Valparaiso)

Ден 20: Буенос Аирес

Трансфер до аеродром и лет во 14:45h за Буенос Аирес (лет LA 477). Трансфер до хостел. Главниот град на Аргентитна, втор по големина во Јужна Америка, град на
устието на реката Ла Плата (La Plata) во Атлантскиот Океан. Град на тангото, фудбалот, вино, најдобриот бифтек на светот, Марадона, Евита Перон...

Превоз
Трансфер од сместување до аеродром
Авиобилет со сите такси на релација Сантјаго де Чиле - Буенос Аирес во економска класа со 23кг. чекиран и 7кг. рачен багаж
Трансфер од аеродром до сместување

Сместување
Хостел/Хотел (1 ноќ)

Место
Буенос Аирес

Ден 21: Факултативен излет - разгледување на градот

Факултативен излет - разгледување на градот: Зградата на Конгресот, Casa Rosada, Plaza de Mayo, познатиот Обелиск, библиотеката Атенео (Ateneo), гробиштата
Реколета (Recoleta)… Возбудлив ноќен живот придружен со малбек вино и звуците на тангото. 

Сместување
Хостел/Хотел (1 ноќ)

Место
Буенос Аирес

Ден 22: Продолжување на разгледувањето и посета на колоритниот кварт Бока

Продолжуваме со факултативниот излет разгледување на градот и се упатуваме кон познатата Ла Бока (La Boca), шарен и посебен кварт на Буенос Аирес, посета на
Ла Бомбоњера (La Bombonera), приказни за Марадона, и пробување на познатото јадење чорипан (choripan) зачинето со чимичури (chimichurri). 

Сместување
Хостел/Хотел (1 ноќ)

Место
Буенос Аирес
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Ден 23: Факултативен излет - Водопадите Игуасу

Факултативен излет – Игуасу водопадите. Лет до Пуерто Игуасу и посета на величенствените водопади на границата со Бразил. Игуасу водопадите или „големата
вода“ како што ги викале Гуараните (Guarani), претставуваат најголем систем на водопади на светот. Се состојат од 275 водопади кои ги прави реката Игуасу на
границата помеѓу аргентинската провинција Мисионес (Misiones) и бразилската сојузна држава Парана (Paranа). Опкружени со бујната вегетација на џунглата, ги
придружуваат туканите (toucan) и коатите (coati), видови на ракуни карактеристични за ова место. Го впиваме чудото на природата заедно со моќните звуци на водата
која паѓа и боите на виножитата кои се појавуваат над и помеѓу водопадите. Враќање во Буенос Аирес.

Сместување
Хостел/Хотел (1 ноќ)

Место
Буенос Аирес

Факултативни излети
Водапади Игуасу - целодневен излет со авион

Ден 24: Факултативен излет - Монтевидео

Можност за организирање факултативен излет со брод до Уругвајската престолнина, Монтевидео или слободно време во Буенос Аирес кое може да го поминете во
прекрасните населби како Палермо или Сан Телма. 

Сместување
Хостел/Хотел (1 ноќ)

Место
Буенос Аирес

Факултативни излети
Монтевидео

Ден 25: Напуштање на сместувањето и слободно време до поаѓање

Уште малку слободно време пред враќањето дома. Трансфер до аеродром. Лет до Сао Паоло во 19:35h по локално време - лет LA 8002. Пристигнување во Сао Паоло
во 22:20h. Трансфер на лет за Доха. 

Превоз
Трансфер од сместувањето до аеродром
Авиобилет со сите такси на релација Буенос Аирес - Сао Паоло со преседнување во економска класа со 23кг. чекиран и 7кг. рачен багаж

Место
Буенос Аирес

Ден 26: Доха

Лет за Доха во 03:20h QR774. Пристигнување во Доха во 23.55h по локално време и преседнување на лет за Белград. 

Превоз
Авиобилет со сите такси на релација Сао Паоло - Доха со преседнување во економска класа со 23кг. чекиран и 7кг. рачен багаж

Место
Доха

Ден 27: Враќање и крај на патувањето

Лет од Доха во 06:45h за Белград - лет QR 231. Враќање во Белград во 11:15h. 

Превоз
Авиобилет со сите такси на релација Доха- Белград, во економска класа со 30кг. чекиран и 7кг. рачен багаж

Место
Белград

Цени и услови
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Не е вклучено

Факултативни излети и влезници за културно-историски споменици
Виза за Боливија
Излезна такса за Боливија (25 УСД)
Доплата за еднокреветна соба

Услови на плаќање: Сите уплати се вршат исклучиво во денарска противредност по курс од 62 денари за 1 евро и тоа: при пријавување се плаќаат 100€. По
формирање на групата се уплаќаат уште 600€, а преостанатиот дел се плаќа најдоцна 7 недели пред поаѓање. Можност за плаќање преку трансакциска сметка (на
фактура) и со платежни картички Visa, Master, Maestro.

Пријавување: Препорачуваме рано пријавување на патници заради ограничениот број на места. При пријавувањето потребно е да се достави скренирана прва
страница од патната исправа, која е валидна за датумот на патувањето (има важност минимум 6 месеци по датумот на враќање и има доволно празни страници во
текот на патувањето), во спротивно агенцијата не сноси одговорност. Пријавата е валидна единствено со уплаќање на аванс.

Факултативни излети
Лима City Tour
Цена: 45,00 

После прошетката во паркот Кенеди (Kennedy) кој уште го нарекуваат и Паркот на мачките одиме со автобус до историскиот центар на Лима. Тука за прв пат се
среќаваме со шпанското колонијално наследство и дознаваме зошто речиси секој плоштад во Јужна Америка се вика Plaza del Armas. Доколку н� се укаже прилика ќе
присуствуваме на смената на стража на плоштадот каде со сета помпа Перуанците потсетуваат на својата борба за независност во XIX век. Потоа се упатуваме кон
колоритниот дел на градот покрај брегот кој се вика Баранко (Barranco). Доколку сакате може да уживате во свежата морска храна во рестораните со најубавиот
поглед на Тихиот Океан во Лима. Tука н� чекаат бројни специјалитети како chicha morade и ceviche. Попатно, се фотографираме пред многубројните графити кои го
красат овој крај. Ќе одиме и до романтичниот Мост на воздишките. Подоцна ќе се прошетаме и низ Паркот на љубовта каде ќе го дочекаме залезот на сонцето.

Светата долина на Инките
Цена: 75,00 

Светата долина на Инките – целодневен излет – На овој целодневен излет се запознаваме со древната цивилизација на Инките. Посетуваме три големи археолошки
наоѓалишта. Писак (Pisaс), Олантајтамбо (Ollantaytambo) и Чинчеро (Chinchero) се места на кои ќе го разбереме секојдневниот живот на Инките и на нивните
поданици. Ќе ги слушаме приказните на нашиот локален водич за боговите кои ги обожавале, како ја чувале храната, како транспортирале стоки, како комуницирале
итн. Оваа цивилизација го доживеала својот зенит во текот на XV век, а веќе во средината на XVI век била покорена од страна на шпанските конкистадори. Сите
споменати локалитети се наоѓаат во магичната природа околу реката Урубамба (Urubambа). Писаксе наоѓа покрај реката Урубамба, која на Кечуа (Quechua) и Ајмара
(Aymara) јазиците се вика Вилканота (Vilcanota), а денес на локалитетот може да се видат тераси кои Инките ги користеле за одгледување на различни култури на
големи надморски височини. Oлантајтамбо е стара престолнина која ја основал владетелот Пачакути (Pachacuti) и во неа изградил куќи и церемонијален центар.
Поголемиот дел од населението кое живее во Чинчерo се потомци на стариот народ Кечуа и тука ќе имаме можност да се запознаеме со деталите за нивниот живот и
уредување. На овој излет освен со археолошките локалитети ќе се запознаеме и со конкретни занаети, па ќе научиме на пример како се бојат ткаенините или како се

Сместување
Сместување
Што е вклучено

Тридневна тура од Салар де Ујуни до Сан Педро де Атакама (3 денови
преминување со џипови преку Андите, со сите влезници, трансфери, 6
оброци и 2 ноќевања во едноставно сместување во пустина)
Комплетна организација и услуга претставник на агенцијата на
дестинацијата
Сместување во двокреветни соби во хотел *** (по локална категотизација)
на база ноќевање во Лима (2 ноќевања)
Сместување во двокреветни соби во хотел *** (по локална категоризација)
на база ноќевање во Куско (4 ноќевања)
Сместување во двокреветни соби во хотел *** (по локална категоризација)
на база ноќевање во Копакабана (2 ноќевања)
Сместување во двокреветни соби во хотел *** (по локална категоризација)
на база ноќевање во Ла Паз (3 ноќевања)
Сместување во двокреветни соби во хостел (по локална категоризацја) на
база ноќевање во Сан Педро де Атакама (1 ноќевање)
Сместување во двокреветни соби во хостел (по локална категоризацја) на
база ноќевање во Сантјаго (2 ноќевање)
Сместување во двокреветни соби во хостел (по локална категоризацја) на
база ноќевање во Буенос Аирес (5 ноќевања)

Регуларна цена
2.890,00 

First minute
Важи за сите пријави до 23.10.2020.

2.790,00 

EUR

EUR

EUR

EUR

ЦЕЛ СВЕТ ДООЕЛ
Дебарца 15,

1000 Скопје

ДДВ: 4080019583188

МБ: 
Број на лиценца:  УП1-13-609 (Лиценца А)

Трансакциска сметка: 270-0736139401-84 ХАЛКБАНК АД Скопје

E-mail: kontakt@jungletribe.mk

Сајт: www.jungletribe.mk

Перу, Боливија, Чиле, Аргентина - Нова Година 25. 5. 2023. Strana 7 od 14

https://www.jungletribe.mk/


препознава вистинско сребро. Исто така, ќе посетиме и селски пазар каде покрај сувенирите ќе можеме да се сликаме и со припитомени лами. Во текот на овој ден
имаме и вклучен ручек во најпознатиот ресторан во оваа долина. Тука н� чека неограничено јадење на разновидна перуанска храна, а за ваквата разновидноста
најдобро говори фактот дека само андските култури познаваат преку 3800 видови на компир.

*Во цената на излетот не е вклучена влезница и таа чини 70 PEN

Мачу Пикчу
Цена: 105,00 

Најпознатиот град на Инките, во долината на реката Урубамба, недалеку од Светата долина, бил непознат за шпанските конкистадори и западната цивилизација до
1911 година. На списокот на светско наследство на УНЕСКО е од 1983 година. Скриената престолнина на Инките била изградена околу 1450 година, а напуштена 100
години подоцна, со доаѓањето на шпанските конкистадори. На самиот локалитет има делови каде што живееле, храмови посветени на богот на сонцето, разни
скулптури, астрономски часовници, па дури и гробници, како и патеки по кои гласниците (гласниците) минувале низ планинските сртови. Во цената на патувањето е
вклучено: локален водич на англиски јазик, организиран превоз според планираниот план, услуги на претставник на нашата агенција.

Ла Паз и Долината на Месечината
Цена: 35,00 

Со овој излет го запознаваме највисокиот главен град на светот кој се наоѓа на околу 3650m височина, како и неговата околина. Денот го започнуваме со осврт на
шпанското колонијално наследство. На плоштадот Муриљо (Murillo) е погубен најголемиот борец за независност од мадридската круна, Педро Муриљо. На самиот
плоштад се наоѓаат Катедралата, Конгресот, како и Претседателската палата. На ова место се запознаваме со политичкиот живот на Боливија и како во последните
години го обележуваат кокаљеросите (Cocaleros) и претседателот Моралес. Ќе ја разгледаме и црквата Сан Франциско (San Francisco) која е специфична по тоа што
иако е градена во барокен стил, содржи детали од автохтоните народи. При разгледувањето на Ла Паз ќе ги посетиме со автобус и видиковците на овој несекојдневен
град меѓу кои и Киљи Киљи (Killi Killi) од кој ја има најубавата панорама и поглед од речиси 360 степени на планината Иљимани (Illimani). Ќе имаме можност да се
возиме и со највисоката жичарница на светот која поминува низ еден град. Незаборавното искуство над Ла Паз ќе го надополниме со посета на Долината на
Месечината. Таа  претставува чудесно обликуван релјеф кој потсетува на површината на Месечината што го потврдил и самиот Нил Армстронг. Поради силниот
ветар и дожд, песокот и глината се поиграле со овој предел оставајќи ги посетителите без здив. Како со орнаменти просторот е украсен и со по некој кактус,
единствената вегетација што може да опстане на ваков терен. Денот го завршуваме на Вештерскиот пазар. Тука може да се најдат многу необични предмети и
сувенири како фетуси од лама кои локалното население ги жртвува на божицата на земјата, Пачамама.

Валпараисо (Valparaiso)
Цена: 40,00 

Посета на Валпараисо, живописно гратче на брегот на Пацификот кое е под заштита на UNESCO, а кое одишува со боемска и уметничка енергија, со бројни
кафулиња, видиковци и шарени куќички. Овој град со право се нарекува „Бисер на Пацификот“ и денес има околу 275 000 жители. Градот претставува родно место на
модерното Чиле со оглед на тоа дека тука се основани бројни институции како и најстариот весник на шпански јазик “El Mercurio”. Валпраисое местото во кое свое
засолниште од прогонот нашол и славниот чилеански поет Пабло Неруда. Потоа го посетуваме Вино дел Мар (Vinо del Mar), познато летувалиште каде ги впиваме
зраците на сонцето додека нозете нѝ ги заплискува водата на Тихиот Океан.

Водапади Игуасу - целодневен излет со авион

Водопадите Игуаси се наоѓаат на истоимената река на граница меѓу Аргентина и Бразил. Целото подрачје околу самите водопади е прогласено за Национален парк
кој се наоѓа на листата на УНЕСКО за светско културно наследство. Самиот водопад се состои од 275 слапови, кои заедно го создаваат најголемиот систем на
водопади на светот. Најголемиот слап се нарекува "ѓаволско легло", во кое водата паѓа од висина преку 100 метри, а звукот кој го произведува засекогаш останува
врежан во сеќавањето. Самите водопади се сместени во тропска шума со преубава природа.

Монтевидео

Монтевидео - главниот град на Уругвај сместен на вливот на реката Ла Плата во Атлантскиот океан. Основан е во 18 век, а денес е културен и административен
центар на земјата. Посета на стариот град, плоштадот на независноста, Обелиск и прочуениот стадион Сентенарио, изграден за потребите на првото светско
првенство во фудбал во 1930 година.

Сместување
Хостел/Хотел

Ова е пример сместување кое може да го очекувате. Договореното сместување може да биде поинакво, но слично во она што го пружа.

Хостел/Хотел е сместувачки капацитет наменет пред се за помладата генерација, како и за оние на кои комфорот не им е на прво место. Собите се повеќекреветни
1,/3, 1/4, 1/6, 1/8, 1/10 со заеднички тоалети. Услугата е на база ноќевање.

Превоз
Авион

Патнички авион (линиски авион или комерцијален транспортен авион) е голем авион првенствено наменет за комерцијален превоз на патници и товар.

Локален трансфер

Помало превозно средство за најчесто до 15 патници. Во зависност од земјата може да биде со помал или поголем комфор.

Места
Белград

Opis

Доха

EUR

EUR

EUR
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Доха е главен град и најголем град на државата Катар. Се наоѓа на североисточниот ден на катарскиот полуостров и излегува на персискиот залив. Аеродромот во
Доха е еден од најпрометните и е поврзан со поголемиот дел од светот.

Лима

Лима е главен град на Перу. Се наоѓа на западот на Перу, на реката Римак помеѓу Тихиот океан и Андите. Стариот дел на градот е под заштита на UNESCO и е многу
богат со културно историски знаменитости. 

Куско (Cusco)

Куско (Cusco) е град во Перу кој се наоѓа на Андите на надморска висина од 3400 метри. Градот некогаш бил престолнина на царството на Инките, а денес
претставува појдовна точка за посета на изгубениот град на Инките Мачу Пикчу.

Копакабана (Copacabana)

Copacabana е мирно гратче на брегот на највисокото пловно езеро Титикака. Во ова место се чести карневалите така што Копакабана е вистинска ризница на локални
обичаи. На локалниот ајмарски јазик, Копакабана значи “поглед кон езерото“.

Ла Паз

Ла Паз е втор по големина град во Боливија. Ла Паз лежи на висина од 3650м надморска височина. Станува збор за највисоката престолнина на светот.

Салар де Ујуни

Најголемото солено земјиште на светот кое се протега на површина од преку 10 илјади километри квадратни. Се наоѓа на висорамнината Алтиплано во Боливија.
Најголем град во тој регион е Ујуни.

San Pedro de Atacama (Атакама)

San Pedro de Atakama е чилеански град и комуна во провинцијата El Loa, регион Антофагаста. Има значаен археолошки музеј, археолошкиот музеј R. P. Gustavо Le
Paige, со голема збирка реликвии и предмети од регионот. Изворните рушевини во близина сега привлекуваат голем број на туристи заинтересирани за учење за
преколумбиските култури.

Сантјаго де Чиле

Сантјаго де Чиле е главен град на Чиле сместен во централната долина на земјата на висина од 520м. Претставува еден од најразвиените градови на Јужна Америка.
Има околу седум милиони жители.
 

Буенос Аирес

Буенос Аирес е главен град на Аргентина. Неговото име во превод значи добар воздух. Се наоѓа на устието на реката Ла Плата во Атлантскиот океан. Буенос Аирес е
културен, економски и образовен центар на Аргентина.

Корисни информации
Аргентина

1. ОПШТИ ПОДАТОЦИ

Осмата држава на светот по површина (2.780.400 km ) Аргентина или службено Република Аргентина се простира на поголемиот дел  од југоистокот на Јужна
Америка. Поточно, Аргентина е сместена на подрачјето помечу Андите на запад и Атлантскиот океан на исток, додека на запад и југ се граничи со Чиле, на
североисток со Бразил и Уругвај, а на север со Парагвај и Боливија. Иако е осма земја по површина, Аргентина со околу 40 милиони жители дури на 31то место на
светот. Главниот град на државата, кој воедно претставува и автономно подрачје, е Буенос Аирес, додека покрај него од поважните аргентински градови ги
издвојуваме Кордоба, Розарио, Мендоза, Тукуман, Ла Плата и Санта Фе. Аргентина е политички уредена како федеративна, демократска република и е поделена на
23 провинции и автономно подрачје на градот Буенос Аирес.

Поголемиот број Аргентинци денес се потомци од европски доселеници, и тоа најмногу Италијани и Шпанц, но бројни се и потомците Германци, Британци и Французи.
Службен јазик е шпански со посебен нагласок познат по називот 'castellano'.

2. ВИЗИ

За државјаните на Р. С. Македонија не е потребна виза за влез во земјата.

3. ВАКЦИНИ И ЗДРАВСТВЕНА СОСТОЈБА

Не е потребна вакцина за влез во земјата. Се препорачува консумирање на флаширана вода. Не постои стравување од епидемија и заразни болести.

* Буенос Аирес и областа Патагонија не се ризични области во кои владее вирусот зика.

4. ВРЕМЕНСКА ЗОНА

Временската зона во Аргентина е UTC -3

5. КЛИМА

Речиси цела Аргентина се наоѓа во јужниот умерен појас, а климатската разноликост е условена со географската ширина и релјефот. Најголемиот дел на Аргентина
има умерена клима; на крајниот север се чувствуваат суптропски влијанија (летните температури се повисоки од 27°C), на крајниот југ климата е остра, субполарна.
Поради дождовните сенки на источната страна на Андите голем дел од Аргентина прима помалку врнежи од дожд, како што се гледа од вегетациското покритие.

6. ХРАНА

2

ЦЕЛ СВЕТ ДООЕЛ
Дебарца 15,

1000 Скопје

ДДВ: 4080019583188

МБ: 
Број на лиценца:  УП1-13-609 (Лиценца А)

Трансакциска сметка: 270-0736139401-84 ХАЛКБАНК АД Скопје

E-mail: kontakt@jungletribe.mk

Сајт: www.jungletribe.mk

Перу, Боливија, Чиле, Аргентина - Нова Година 25. 5. 2023. Strana 9 od 14

https://www.jungletribe.mk/


Рај за гурмани! Веројатно најпопуларното аргентинско јадење е традиционалната скара - асадо. Популарна е и подготовката на јагнешко, свинско или јарешко на стап
кој е цврсто зариен во земја. Лебот од бело брашно е неизбежен прилог на масата, а dulce de leche и empanada се неизбежни аргентински јадења. Пократ асада и
стековите, тука се и други специјалитети на скара како choriza - свински колбаси, morcilla - крвав колбас и сл. Зеленчукот и салатите се важен дел од аргентинската
кујна. Компир, домат, кромид, зелена салата, модри патлиџани и тиквички се многу високо рангирани на аргентинската скала за намирници.

Што се однесува до понудата за вино, најзастапени црвени вина се вината од сортите criolla, torrontes palomino, malbec, shiraz, sangiovese te barbera, додека од белите
вина сортите semillon, chenin blanc, ugni blanc и chardonnay.

7. БЕЗБЕДНОСТ

Општата состојба во Аргентина е на задоволително ниво. Сепак, треба строго да се води сметка за личните работи во Буенос Аирес, особено во периферните
квартови поради честите кражби. Се препорачува парите и вредните предмети да се оставаат во хостелот.

8. ОБЛЕКА

Доколку патувате во Аргентина во јануари/февруари кога е летна сезона за Буенос Аирес Ви требаат исклучиво летна гардероба, лесна и удоба облека и обувки.
Доколку се одлучите за Патагонија, неопходна е зимска облека.

9. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

Локална валута во Аргентина е аргентински пезос. 1ЕУР =15 пезоси, 1$ = 14,5 пезоси

10. СТРУЈА

Потребен Ви е адаптер за струја, со три влеза.

11. СУВЕНИРИ

Аргентинско вино, дрес од Марадона, мате чај.

Боливија

1. Општи податоци

Повеќе националната држава Боливија се наоѓа во централниот цел на Јужна Америка , сместена помеѓу Аргентина, Парагвај, Перу, Чиле и Бразил и не искача на
море. Пред доаѓањето на шпанците, територијата на Боливија била дел од царството на Инките, најголемата држава во предколумбовска Америка. Конквистадорите
ја завземале оваа област во 16-ти век и во најголемиот дел од нивното владеење била позната како Горно Перу, додека било под управа на Вицекралството Перу.
Борбата за независнот се одвивала од 1809 - 1825 година, по што е формирана република која своето име го добива по Симон Боливар. Боливија е демократска
република поделена во 9 департмани, а вкупниот број на жители е околу 10 милиони. Главен град е Сукре, а седиштето на владата се наоѓа во Ла Паз. Официјален
јазик е шпански, но уставот на Боливија признава уште 37 јазици од кои најпопуларен е Ајмарскиот јазик.

2. Виза

За државјаните на Република Северна Македонија потребна е виза за влез во земјата. 

3. Вакцини и здравствена ситуација

Потребна е вакцина  против жолта грозница за влез во земјата. Истата мора да се прими најкасно 10 дена пред заминување на патувањето. Се препорачува
консумирање на флаширана вода.

4. Временска зона

Боливија се наоѓа во UTC -4 временската зона

5. Клима

Климата во Боливија е топла и влажна, иако климатските услови варираат во зависност од надморската височина. Во високите области, како на Андите, климата е
ладна, сува и ветровита, додека во низините климата е поблага и влажна. Просечната годишна температура варира од 8°C на Алтиплано до 26°C во источните
рамнини. Врнежите исто така зависат од надморската височина. Најврнежлив регион во земјата е Јунгас каде годишно просечно паѓа по 152cm дожд

6. Храна

Разновидноста во Боливија допринело да нејзината кујна исто така изобилува со многу рецепти. Воглавно е составена од мешавина на индијански јадења со шпански
специјалитети. Основни состојки се пченка, компир, мешунки, пиперки, но и јадења кои со себе ѓи донеле шпанците: пилешко месо, ориз и говедско месо. Во
традиционалните јадења ќе најдете лути пиперчиња, морско прасе, киноа, јука. Во областа околу езерото Титикака, најпопулатна е тамошната пастрмка Трука.
Посебно доживување во Боливија е да се јаде на некој од локалните плоштади. Национален пијалок во Боливија е мокочинчи, освежителен пијалок кој мора да се
провери и се прави од суви кајсии, суво грозје, шеќер, цимер и каранфилче.

7. Безбедност 

Болиција спаѓа во земји со среден до висок ризик. Како израз на социјалните конфликти во земјата, демонстрациите се честа појава и знаат да доведат до блокирани
градови и затворени патишта. Во околината на Ла Паз честа појава се ситни кражби па дополнително внимание при овие патувања би било од корист, исто така
советуваме личните предмети од поголема вредност да ги оставате во хотелите. Се препорачува движење во групи, шетање по широки и добро осветлени улици во
центарот на градот и избегнување на затемнети улички во оддалечените делови на градот. Такси е најдобро доколку ви повика некој од хотелот или ресторантот.

8. Облека
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Разновидната клима условува да имате на себе повеќе слоеви облека. И неопходно е да се има и некое парче потопла облека поради посетите на пределите со
повисока надморска височина и пониските температури во вечерните часови.

9. Пари

Локална валута е боливијано но можно е да се плаќа и во долари

1 ЕУР = 7 БОЛ; 1 УСД = 6,7 БОЛ. Не се препорачува употреба на платежни картички.

10. Струја

Струјата во Боливија е 230V. Штекерите се најчесто исти како оние на европскиот пазар, затоа не би бил потребен адаптер.

Чиле

1. ОПШТИ ПОДАТОЦИ

Република Чиле е држава лоцирана во Јужна Америка, која се карактеризира со тесен и долг појас кој се простира помеѓу планинскиот венец на Андите и Тихиот
океан. Се граничи со Перу, Боливија и Аргентина и е широко отворен кон Пацификот на запад. Нешто повеќе од 17 милиони луѓе живеат на површина од 756.950 км2.
Главен и најголем град е Santiago de Chile. Денес, Чиле е една од најразвиените и највлијателните земји во Латинска Америка, со истакната воена и растечка
економија. Чиле ја предводи Латинска Америка во човечкиот развој, приход по глава на жител, економски развој и ниска стапка на криминал.

2. ВИЗИ

За државјаните на Р. С. Македонија не е потребна виза за влез во земјата.

3. ВАКЦИНИ И ЗДРАВСТВЕНА СОСТОЈБА

Не е потребна вакцинација за влез во земјата. Се препорачува консумирање на флаширана вода. Не постои опасност од епидемија и заразни болести.

4. ВРЕМЕНСКА ЗОНА

Чиле се наоѓа во временската зона UTC-4 .

5. КЛИМА

Разноликоста во поглед на природните карактеристики на Чиле се условени и со таква клима. На север е најсушната пустина во светот на Атакамите, во средишниот
дел е средоземна клима, додека на самиот југ е океанска клима. Во нејголемиот дел на земјата се изразени сите 4 годишни времиња.

6. ХРАНА

Чилеанската кујна е мешавина од традиционална кујна со шпански специјалитети, настаната под силни влијанија, од кои морето е најзначајно од нив, поради што
рибата и морските плодови се главните состојки на многу јадења. За разлика од јужноамериканската кујна за која најчесто се вели дека е зачинета, чилеанската кујна
е блага, заснована на свежи состојки. Едно од најпопуларните јадења што не треба да се пропушти е куранто. Куранто е јадење со месо, школки, риба и зеленчук,
традиционално подготвено во дупка ископана во земја, каде сите состојки се печат на оган, попримајќи малку земјен и чаден вкус, а потоа се крчкаат во котел додека
не се направи садот. Типични чилеански јадења се Arrollado de Chancho - парчиња свинско месо роловани во сланина и натопени во чили сос, Carbonada - супа од
говедско месо со разни зеленчуци, компир, кромид, моркови, брокула, зелена пиперка и магдонос, Казуела де Аве - пилешка супа со парчиња пилешко месо, компири,
грашок или грав, ориз или кнедли, Емпанада де Пино - лиснато тесто полнето со парчиња месо, кромид, маслинки, сушено грозје и парчиња зовриено јајце, печени во
рерна, Palta Reina - авокадо исечено на половина и полнето со туна и прелиено со мајонез, Pastel de Choclo - типичен летен оброк, пченка и месо, сецкан кромид,
ситно сецкано пилешко, парчиња варено јајце и маслинки, печени во рерна. Кога станува збор за националните пијалоци, тие се секако најпопуларните чилеански
вина кои важат за едни од најквалитетните во светот. Исто така, за национален пијалок се смета и писко, ракија од грозје од која се добива познатиот коктел pisco
sour, мешавина од ракија од писко, белки од јајца и сок од лимон. Интересно е што Чиле и денес има спор со Перу околу авторот на тој пијалок.

7. БЕЗБЕДНОСТ

Безбедноста во Чиле е на задоволително ниво додека во ризични зони спаѓа само центарот на главниот град Santiago de Chile, каде не се препорачува движење
навечер. Останатите делови на земјата се безбедни.

8. ОБЛЕКА

Доколку патувате во Чиле во јануари/февруари кога е летна сезона за Santiago de Chile Ви треба летна гардероба, лесна и удобна облека. Доколку се одлучите за
Патагонија, неопходна е зимска гардероба.

9. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

Локалната валута е чилеански пезос. 1$ = 680 пезоси, 1ЕУР = 770 пезоси. Можете да менувате како долари така и евра а можете да плаќате и со платежни картички.

10. СТРУЈА

Струјата во Чиле е 220V и не е потребно да се користи адаптер.

Перу

1. Општи податоци 

Република Перу се наоѓа на западот на Јужна Америка и се граничи со Еквадор, Колумбија, Бразил, Боливија, Чиле и излегува на Тихиот океан. Територијата на Перу
е колевка на една од најстарите цивилизации на светот, Norte Chico но и една од најпознатите и најнапредните цивилизации на светот, царството на Инките.
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Шпанската империја ја покорила оваа област за време на 16тиот век и основала Вицекралство со Лима како главен град. По стекнување независност во 1821 година,
Перу поминувал низ период на политички немири и кризи. Територијата на Перу завзема површина нешто повеќе од 1.285.000 km  и е поделена на 25 региони.
Официјален јазик на перу е шпанскиот, но во употреба се и кечуански, ајмарски.

Површина: 1.285.000 km

Број на жители: 27.925.628 

Главен град: Лима ( 9,2 милиони жители)

Националност: 45% се Индијанци, 37% Местици (мешавина белци и Индијанци), 15% Европјани, 3% Кинези, Црнци и останати

Официјален јазик: Шпански 

2. ВИЗИ

За државјаните на Р.С. Македонија не е потребна виза. 

3. ВАКЦИНИ И ЗДРАВСТВЕНА СИТУАЦИЈА

Се препорачува конзумирање флаширана вода. Не постои опасност од епидемија и заразни болести.

4. ВРЕМЕНСКА ЗОНА

Перу се наоѓа во UTC -6  временска зона.

5. КЛИМА

Климата на Перу има две главни сезони: влажна и сува. Температурата е главно под влијание на висината, што повисоко се качувате станува с� постудено. На
територијата на Перу може да се издвојат 3 потполно различни климатски региони: крајбрежна (пустинскиот дел до тихиот океан), планинска (Анди) и тропска
климатска зона (Амазон)

6. ХРАНА

Перуанската кујна се смета за една од најдобрите, не само во Јужна Америка туку во целиот свет. Се темели на едно необично богатство на намирници и затоа е
многу вкусна, оригинална и разнолика. Покрај компирот (papa) и пченката (choclo) меѓу основните намирници е и зеленчукот, слаткиот компир (camote) и yucca или
маниока и тука е овошјето меѓу кои се наоѓаат различните видови банани и омилените авокадо и папаја. Во кујната се користат и многу видови морски и слатководни
риби, морски плодови и различни видови месо како пилешко, јунешко, свинско како и месо од коза, лама, алапака и различен дивеч. Типично перуански јадења се:
Adobo de cerdo- свинско во густ сос со ориз; Aji de galina- јадење од парчиња пилешко во сос од млеко, кромид, чили, лук, ореви и кашкавал; Arroz con maricos- ориз со
морски плодови; Choclo- варена пченка која најчесто се служи со кашкавал; Ceviche- свежа риба и морски плодови во маринада од лимон, лук и домат; Lomo
saltado- парчиња месо маринирани во соја сос, чили, лук, стар кромид и домат печени на жар со компири.

Меѓу најомилените традиционални пијалаци е пијалакот од пченка chica de jora (нешто слично на пиво) и chica morada вкусен и сладок, освежувачки безалкохолен
напиток од виолетова пченка со цимет кој потсеќа на греено вино, а се пие разладен. Перуанците може да се пофалат со својата "кола", жолта лимонада која има вкус
на гума за џвакање, Inca cola што и воедно е најпродаван пијалак. Во Перу е исто така омилено и пивото- cerveza, а меѓу најпродаваните се Cusquena, Cristal,
Arequipena pilsen и националниот коктел Pisco sour. Pisco sour е мешавина на ракија од грозје, pisco, сок од лимета, шеќер и белка од јајце. Во повисоките делови на
Перу, се пие познатиот чај од кока. 

7. БЕЗБЕДНОСТ

Безбедноста во Перу е добра со исклучок на одредени предели, особено граничната зона со Колумбија и Еквадор. Кога станува збор за главниот град Лима, треба да
се движите само во туристичките зони на центарот на градот и квартовите Miraflores и Baranko. Останатите делови на градот треба да се избегнуваат, особено ноќе.
Туристичките места како Arekipe, Kuska и Akvas Kalientesa се безбедни со напомена и тука да се води сметка за личните работи. Парите и вредните работи најдобро е
да се остават во хостелите. 

8. ОБЛЕКА

Слоевито облекување е неопходно за ова патување. За Лима потребна е летна гардероба заради високите температури додека за престојот во регионот Куска кој се
наоѓа на 3400м надморска височина, слоевито облекување преку ден и потопла облека за вечерните часови. Исто така важни се и удобни обувки за пешачење. 

9. ПАРИ

Локалната валута е Нуево Сол или само Сол, 1 еур - 3,6 сол, 1$ - 3,2 сол.

10. СТРУЈА

Не е потребно да се користат адаптери за Перу.

Важни напомени

Напомени:
Општи напомени:

Организатор на патувањето е JUNGLE TRAVEL од Србија со лиценца OTP 162/2020.
При пријавување, потребно е да доставите копија од пасош/податоци од пасошот со кој патникот ќе патува на самото патување. Патникот мора задолжително
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да го провери траењето и исправноста на патниот документ, како и бројот на слободни страници потребни за патувањето.
Сите пасоши мораат да имаат рок на важење минимум 180 дена (6 месеци) од датумот на враќање во земјата.
Организаторот на патувањето го задржува правото на измена на одредени содржини од програмата, во случај на вонредни околности и работи кои агенцијата
не може да ги предвиди, за време на склучување на договорот.
Организаторот на патувањето не е овластен и не ја проценува валидноста на патните и други исправи.
За сите информации кои се дадени по усмен пат, агенцијата не сноси никаква одговорност.
Потписникот на Договорот за патување или претставникот на групата на патници е задолжен да ги информира и запознае сите патници со договорениот
програм на патување, условите на плаќање, визирање и ОПШТИТЕ УСЛОВИ НА ПАТУВАЊЕ НА JUNGLE TRAVEL D.O.O. од Белград.
Патниците се должни, два дена пред поаѓање, да го проверат точното време и место на поаѓање на групата.
Патникот е должен сам да се запознае со правилата на однесување во земјата во која патување и да ги почитува важечките законски царински прописи.
Во превозните средства најстрого е забрането пушење, конзумирање на алкохол и опојни средства.
Патниците се дожни да, во автобусите и другите превозни средства со кои се врши трансфер, останат на своите места и не смеат истите да ги напуштаат на
места кои не се предвидени за пауза (граници, чек-поинт станици, патарини итн). Во случај патникот да го напушти возилото без претходен договор со
претставникот на агенцијата, истиот сам ги сноси сите трошоци и последици.
Патникот кој преку неадекватно однесување, ги вознемирува останатите патници или смета на шоферите и/или придружникот на групата во својата работа, ќе
биде одма исклучен од патувањето и целата одговорност преоѓа на него/неа, без право на жалба и враќање на пари.
Патникот е должен да ја почитува “саатницата” одредена од страна на претставникот на агенцијата на патувањето, во спротивно, претставникот на агенцијата
има право да го исклучи патникот од патувањето.
Во туристичките автобуси не е можна употреба на тоалет. Во согласност со планот и програмот на патувањето, паузи се прават на 3-4 часа (во зависност од
локацијата и опременоста на бензинските станици), кои патниците можат да ги користат за употреба на тоалет.
Агенцијата го одредува распоредот на седење, местото на поаѓање, местата за паузи и времетраењето на истите. Со плаќање на превозот, патникот го
прифаќа горенаведеното, без право на приговор и жалба.
Аранжманот е направен на база на минимум 10 патници за далечни патувања и 50 патници за европски патувања.
Во случај на недоволен број на патници за реализација на аранжманот или други објективни околности, организаторот на патувањето ги информира патниците
дека аранжманот е откажан – најкасно 10 дена пред датумот на поаѓање за далечни патувања и 5 дена пред датумот на поаѓање за европски патувања.
Кај аранжманите кои вклучуваат превоз со авион, по купување на авио картата, невозможно е средствата да се вратат и во тој случај – важат условите на авио
компанијата.
Кај аранжманите кои вклучуваат low-cost авио компании, во случај на одложување на летот, откажување или губење на конекциите, патниците се дожни сами
да ги платат новонастанатите трошоци и агенцијата не може да влијае на околностите кои се надвор од нејзиниот домет.
Цените на low cost аранжманите се подложни на промена. По уплата на авансот се проверуваат тарифите и на патникот му се потврдува цената на
аранжманот.
Агенцијата не сноси одговорност доколку дојде до промена на авио конекциите од страна на авио компаниите.
Саатниците на летовите наведени во планот и програмот или добиени од страна на агенцијата се подложни на менување и зависат исклучиво од авио
компанијата.
Агенцијата го задржува правото да го одбере превозното средство за трансфер. Трансферот се врши до самото сместување, доколку истото е физички
возможно.
За сите понудени или достапни дополнителни доплати, кои имаат врска со планот и програмот на патувањето, или сместувањето, потребно е да се изјасните
при пријавување.
Доколку некој патник сам одлучи да смени дел од планот и програмот на патувањето, агенцијата нема обврска на тој патник да му обезбеди трансфер/ран или
доцен check-in или check-out во сместувањето/различни ноќевања во сместувањата, од она што е предвидено со планот и програмот на патувањето.
Малолетните патници за време на патувањето мора да имаат заверена согласност од родителите.
Заради почитување на саатниците предвидени со програмот на патување, како и почитување на времето на останатите патници од групата, не постои можност
за задржување на границите кои претставуваат излез од Европска Унија, поради заверување на сметки и враќање на данок од Европската Унија (TAX FREE)
Наша препорака е да водите сметка за вашите лични документи и пари на Вашето патување.
За овој аранжман се применуваат ОПШТИТЕ УСЛОВИ ЗА ПАТУВАЊЕ ускладени со YUTA  стандардот.

Напомени во врска со сместувањето:

Организаторот на патувањето, JUNGLE TRAVEL, го задржува правото на распоред по соби, во согласност со структурата на собите во сместувачкиот објект.
Доколку постои можност, агенцијата се труди да излезе во пресрет на желбите на патниците (Ве молиме да имате разбирање. Ова патување пред с� треба да
биде авантура и добра забава).
Во сместувачките објекти се влегува првиот ден од престојот во согласност со правилата на самиот сместувачки објект.Начесто, check-in е во попладневните
часови (14h или 15h), а check-out – последниот ден од престојот, најчесто до 10h или 11h.
Описите на сместувачките објекти се од информативен карактер.
Некои од дополнителните содржини на сместувачките објекти се достапни со доплата. Постои можност на отстапувања и промена на достапноста на некои
содржини, бидејќи истите зависат исклучиво од сместувачките објекти (нпр. Сеф, паркинг, мини-бар, ТВ, клима уред...)
Патникот е должен да ги почитува правилата на сместувачкиот објект и сам сноси одговорност доколку дојде да санкционирање од страна на персоналот на
сместувачкиот објект
Во некои сместувачки капацитет во Азија, Африка и Латинска Америка – нема врела вода.
Сместувачките капацитети ги сместуваат патниците и го одредуваат распоредот и типот на собите спрема својата расположливост во дадениот момент.
Агенцијата не е во можност да им потврди на клиентите дали креветите ќе бидат twin (раздвоени) или double (голем француски лежај), како ни спратноста во
самото сместување, освен доколку тоа не е посебно назначено во Договорот. Клиентот со уплата на аранжманот се согласува со овие факти и условите на
сместувањето, без право на жалба.
Патниците коио патуваат сами во некои програми имаат можност да со доплата, престојуваат сами во еднокреветна соба. Доколку патникот сака да се спои со
некој од другите патници од групата и не сака да плаќа доплата, прифаќа да се спои со било кое лице од групата, без оглед на возраста и полот на сопатникот.
Во овие ситуации, агенцијата апсолутно не одговара за било какви евентуални непријатност или несогласувања кои патниците можат да ги имаат за време на
патувањето.
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Напомена во врска со факултативните излети:

Факултативните излети не се задолжителен дел од патувањата и за факултативните излети не е обезбедена заштита во поглед на гаранција за патувањето.
Термините и цените на факултативните излети се променливи и зависат од слободните термини по локалитетите, бројот на пријавени патници и други
објективни околности.
Факултативните излети се реализираат од страна на локални агенции. Jungle Travel не е во можност да влијае на работи кои се надвор од нејзиниот домет,
односно се врзани за самата реализација на излетот.
Факултативните излети се реализираат од локални туристички водичи, на самите локалитети, на англиски јазик. Со плаќање на излетот, патникот ги прифаќа
сите услови на локалната агенција, без право на жалба.
Агенцијата не може да влијае на времетраењето на патувањата до локалитетите, времето на поаѓање, враќање или обиколка, како ни стручноста на локалните
водичи.
При уплата на факултативен излет, патникот ги прифаќа условите на локалната агенција која е организатор на излетот. Доколку еден патник уплаќа излет во
име на други патници, истиот е должен да ги извести сопатниците за условите на локалната агенција. Било какви измени и откажување од излетот по уплатата,
не се возможни, ниту е возможно, под било кои околности, да се рефундираат уплатените средства.
Се молат сите патници, пред уплаќање на факултативен излет, да се информираат и упознаат со предвидениот план и услови за факултативниот излет.

Напомена во врска со визите:

Патниците задолжително мора да се запознаат со визниот режим на државата во која патуваат.
Некои амбасади бараат задолжително присуство на патникот за аплицирање за виза. Патниците се должни да ги испочитуваат правилата на амбасадата,
Патниците се должни да ги достават документите за визирање, најдоцна 1 месец пред патувањето, а доколку не ги достават во наведениот рок, должни се
сами да ја обезбедат визата за патување.
Патниците кои не посеуваат нови биометриски пасоши на Република Македонија, должни се сами да се запознаат со визниот режим на државите во кои
патуваат и сами да ги обезбедат визите за патување.
Агенцијата не гарантира дека на патникот ќе му биде одобрена виза и не е овластена да утврдува валидност на документи.
Агенцијата не сноси одговорност во случај на недобивање на виза.

Во согласност со одредбите од Законот за туризам на Република Србија, Организаторот на патувањето има депозит во висина од 7500,00 ЕУР и гаранција за
патување за категорија на лиценца А35 во висина од 350.000,00 ЕУР, која во случај:

А) на инсолвентност на Организаторот на патувањето, се обезбедуваат: 
1. трошоци за нужно сместување, исхрана и враќање на патниците од патувањето, до местото на поаѓање во земјата и странство, 
2. побарување на уплатените средства на Патниците по основ на Договорот за туристичку патување, кое Организаторот на патувањето не го реализирал, 
3. побарувања на уплатените средства на Патниците во случај на откажување на патувањето од страна на Патниците, во согласност со Општите Услови за
Патување, 
4. побарување на разликите меѓу уплатените средства по основ на Договор за туристичко патување и средствата намалени сразмерно за неизвршување или
непотполно извршување на услуги, опфатени со Програмата на патување и во случај: 

Б) Надокнади на штета која е нанесена врз Патникот со неисполнување, делумно исполнување или неуредно исполнети обврски на Организаторот на патувањето,
кои се одредени со Општите услови и Програмата на патување:
1. За побарување на уплатените средства на Патникот по основ на Договор за туристичко патување кое Организаторот на патувањето не го реализирал и
2. За побарување на разлики меѓу уплатените средства по основ на Договорот за туристичко патување и средствата намалени сразмерно за неизвршена, или
непотполно извршени услуги кои се опфатени со Програмата на патување. 

Периодот на покритие на Гаранцијата за патување трае од датумот на нејзино издавање, па се до завршувањето на туристичкото патување, односно до враќање на
Патниците на договореното одредиште. 

Гаранција по Договорот за Гаранција на патување број 0013/2020 од 10.01.2020, склучено со договарачот на осигурување - Националната асоцијација на туристички
агенции ПУ “YUTA", Белград, ул. Кондина бр. 14, Полиса број 300067826 од 14.01.2020. Акционерско друштво за осигурување ДДОР НОВИ САД, Гаранцијата за
патување се активира без одложување, односно во рок од 14 дена од денот на настанување на осигураниот случај, кај Националната асоцијација на туристички
агенции ПУ “YUTA", +381 11 3228 686, по пишан пат или телеграма на адреса YUTA, Белград, ул. Кондина бр. 14, или на e-mail: garancijaputovanja@yuta.rs.

(Патникот своите права за надокнада на штета ги остварува врз основа на правосилни и извршни судски пресуди, односно одлуки на Арбитражниот суд или други вон-
судски решенија на потрошувачки спор, во согласност со овие Општи услови и Општите услови на YUTA.)

ЦЕЛ СВЕТ ДООЕЛ
Дебарца 15,

1000 Скопје

ДДВ: 4080019583188

МБ: 
Број на лиценца:  УП1-13-609 (Лиценца А)

Трансакциска сметка: 270-0736139401-84 ХАЛКБАНК АД Скопје

E-mail: kontakt@jungletribe.mk

Сајт: www.jungletribe.mk
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