Acil Tıp camiasının değerli üyeleri
Üsküp'te yapacağımız sempozyum için vakit azalmakta. Elimizden geldiği kadar hem bilimsel hem de
sosyal anlamda güzel bir sempozyum olması için çaba sarf etmekteyiz.
Bu amaçla konaklama yerleri ile ilgili olarak katılacak arkadaşlara yardımcı olacağız.
Konaklama şartları ile ilgili ön bilgiler aşağıdadır.
Konaklama açısından yardım isteyen arkadaşlar sekreterimiz Menderes Bey’e kayıt sırasında tercih ettikleri
konaklama seçeneğini de yazdırırlar ise yardımcı olacağız.
www.basakturs.com adresinden oteller ile ilgili ayrıntılı bilgilere ulaşılabilir.
Görüşmek dileğiyle....
Saygılarımla.......
Doç.Dr. Yücel Yavuz
0505 751 65 79
yyavuzmd@yahoo.com
KONAKLAMA BİLGİLERİ
Kişi başı çift kişilik oda 3 yıldızlı otel 30 Euro/ (40 Euro Tek kişilik oda)
Kişi başı çift kişilik oda 4 yıldızlı otel 50 Euro / (65 Euro Tek kişilik oda)
Kişi başı çift kişilik oda 5 yıldızlı otel 55 Euro / 80 Euro Tek kişilik oda)
FİYATLARIMIZ HAKKINDA BİLGİ
Fiyatlarımızın içine; Full pansiyon otel ve yemek, ulaşım, rehberlik hizmetleri ve tüm vergiler dahildir.
Oteller 2 kişilik odalardan oluşmaktadır.
Tek kişilik oda taleplerinde fiyatlar üzerine %20 ek yapılır.
Çocuklar için; 0-5 yaş grubu ücretsiz, 6-11 yaş grubu %50 indirim
Paket programlar gruplara yönelik olup gruplar en az 10 kişiden oluşmaktadır,10 kişiden az gruplara %10
ücret ilavesi yapılacaktır.
Kara yolu ile gelenler icin paket programdan 10€ indirim yapılacaktır.
LÜTFEN DİKKAT
Uçak saatlerinde değişiklik olduğu takdirde, bizleri haberdar ediniz.
Paket programımızda ki gün sayısı ve gezilecek yerler talebe göre artırılabilir.
Türkiye’den çıkarken ödenmesi gereken “çıkış harcı“ fiyatlarımıza dahil değildir, sizin tarafınızdan
ödenecektir.
Vize: Makedonya’ya girişte vize gerekmemektedir. Fakat davetiyesiz girmek de zor olmaktadır. Gezi
tarihinden en geç bir hafta önce geziye gelecek kişilerin ad – soyad ve pasaport numaralarıni mail atmaniz
gerekmektedir. (Makedonya’ya girişte kullanılacak davetiyeniz hazırlanıp verdiğiniz mail adresine
gönderilecektir. )
Rezervasyonlarınızı ( kişi sayısı olarak ) en geç on gün içinde onaylayıp teyit ettirmeniz gerekmektedir.
Rezervasyonunuz için, lütfen “ Rezervasyon Talep Formu’na “ gerekli bilgileri doldurup bize yollayınız.
VERİLEN HİZMETLER
Havalanında karşılama
Gezi boyunca ulaşım
Otel ve kahvaltı
Öğle ve akşam yemekleri
Rehberlik

