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УСЛОВИ И НАЧИН НА КОРИСТЕЊЕ  НА КАПАЦИТЕТИТЕ НА АКВАЛИНЕ 

1.Барањето и условите кои ги има на страната на mps.mk во целост пополнети и своерачно 

потпишани со цело име и презиме да се доставуваат на e-mail –comintenti@mps.mk. 

2.Врз база на барањето ќе се изврши проверка во финансиската служба на правното лице 

каде сте вработени за кредитната способност и дали сте член на МПС.Потоа вршиме 

резервација и повратно на e-mail ќе бидете известени со доставување на потврда со која се 

пријавувате во АКВАЛИНА на рецепција. 

 

 
 
       СПЕЦИЈАЛНА ПОНУДА ЗА МАКЕДОНСКИОТ         ПОЛИЦИСКИ СИНДИКАТ 
 
    НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК   1525 ДЕН 
  
       ПОЛУПАНСИОН                    1830 ДЕН 
 
   Цените се по лице на ден со вклучена туристичка такса 
   Деца до 5,99 год гратис, 
   6-11,99 год имаат попуст од 50% 
   Во цената вклучено е : 

– Бесплатно користење на базен,мини аква парк за деца 
– Лежалки на базен 
– Сопствена плажа 
– Користење на спортски терени,паркинг,интернет 
– Доплата за соба со сауна или џакузи – 610 денари на ден по соба 
– Еднокреветна соба + 30% 
– Можност за плаќање на  5 рати 
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Хотел АКВАЛИНА НАС.СВ.СТЕФАН 6000ОХРИД 046 200 047            

contact@aqualina.com.mk 
 
                                                   www.aqualina.com.mk 
 
 
 
 

ПЕНАЛИ   

-од 7-10 дена пред поаѓање ако се откаже резерввцијата не се наплаќаат пенали 

-од 3-6 дена пред поаѓање ако се откаже резервацијата се наплаќаат 30% од аранжманот 

-од 1-2 дена пред поаѓање ако се откаже аранжманот се наплаќа целата сум 

                                                                                                                      СОГЛАСЕН 

                                                                                                                 Име и презиме 
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                                                                                                                ______________    

 




