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АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ СТАРА ЗАГОРА
STARA ZAGORA BAR ASSOCIATION

_______________________________________________________________________

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
В месеца на честването на 130-годишнината от приемането на първия Закон за
адвокатите в България, Адвокатски съвет на Адвокатска колегия Стара Загора
организира екскурзия до гр.Охрид, Македония, на която да съчетаем полезното с
приятното.
Екскурзията ще се проведе от 08 до 11 ноември 2018г. вкл. /четири дни, три
нощувки/ при следната предварителна програма:
Първи ден – 08.11.2018г. /четвъртък/
Тръгване рано сутринта от Стара Загора. Пристигане в гр.Охрид ориентировъчно около
16,00 ч.
Настаняване в Хотел „Royal View” 4*
Вечеря в ресторанта на хотела.
Втори ден – 09.11.2018г. /петък/
Закуска.
09.00 ч. – 12.00 ч. – семинар /темата ще бъде уточнена допълнително/
Свободно време за обяд /кой където реши в многобройните заведения в Охрид/
След 14,00 ч. – Пешеходен тур в Охрид с екскурзовод
Вечеря в Ресторант "Biljanini Izvori" – с жива музика.
Трети ден – 10.11.2018г. /събота/
Закуска.
Преди обяд – посещение с екскурзовод на манастира „Св.Наум” /на 30км. от Охрид/
Свободно време.
Вечеря – неорганизирана, с цел всеки да посети заведение по свой вкус.
Четвърти ден – 11.11.2018г./неделя/
Закуска.
Отпътуване от Охрид за Скопие. Свободна разходка в Скопие за около 2-3 часа.
Отпътуване за България.
Пристигане в Стара Загора – късно вечерта.
Трите нощувки са в Хотел „Royal View” 4*, който се намира на брега на Охридското
езеро, в непосредствена близост до центъра на Охрид /на пешеходно разстояние около
5 мин./ Посещението на Ресторант "Biljanini Izvori" ще бъде организирано с транспорт.

Цена на екскурзията за членове на АК Стара Загора:
160 евро на човек при настаняване в единична стая
125 евро на човек при настаняване в двойна стая.
Цената включва: три нощувки със закуска, две вечери /първа и втора вечер/.
Транспортът е за сметка на от Адвокатска колегия Стара Загора.
Цена на екскурзията за лица, които не са членове на АК Стара Загора:
195 евро ( 160 евро на човек при настаняване в единична стая + 35 евро транспорт)
160 евро (125 евро на човек при настаняване в двойна стая + 35 евро транспорт)
Цената включва: три нощувки със закуска, две вечери /първа и втора вечер/, транспорт.
В посочените цени не е включена медицинска застраховка, като ще бъде направена
групова такава след попълване на групата и предоставяне на точните имена по паспорт.
Внимание!!! За Македония е нужен паспорт, който следва да има валидност
минимум 6 месеца от датата на излизане или валидна лична карта.

Срок за записване и плащане на цената на екскурзията
26.10.2018г. Местата са ограничени.
За информация може да звъните на адв.Златина Йовчева на тел.0887 60 98 30

Председател на АС на АК Стара Загора
Адв.Златина Йовчева

