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УСЛОВИ И НАЧИН НА КОРИСТЕЊЕ  НА КАПАЦИТЕТИТЕ НА ХОТЕЛ ЛИХНИДОС 
ДЕЛАГО-ОХРИД 

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 ХОТЕЛ ЛИХНИДОС ДЕЛАГО на рецепција. 

 

 

СПЕЦИЈАЛНА ПОНУДА ЗА МАКЕДОНСКИОТ         ПОЛИЦИСКИ СИНДИКАТ 

 

    НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК   1220 ДЕН 

  
       ПОЛУПАНСИОН                  1660 ДЕН 
     
Цените се по лице, на ден, со вклучена туристичка такса , во склоп на хотелот 

работи и  ресторанот Ле петит Бистро , лоциран на самиот плоштад во Охрид, 

каде што ќе уживате во погледот кон охридскиот плоштад и пристаниште. 

    

Деца до 6 год гратис, 

   6-12 год имаат попуст од 50% 

   Во цената вклучено е : 

– Бесплатен паркинг во центарот на Охрид 

– Интернет 

– Можност за плаќање на  3 рати 

Самата локација на нашиот хотел нуди широка понуда на места и заменитости 

кои би можеле да ги посетите , вклучувајќи : 

• Прошетка по стариот дел од градот 

• Посета на античкиот театар 200год.П.Н.Е. 

• Посета на манастирот Св.Пантелејмон во месноста Плаошник, 

разгледување на ранохристијански базилики, ископини и мозаицикои 

датираат од 9 век 

• Посета на многубројни музеи во стариот дел на градот ( Куќата на 

Робевци,традиционална автентична охридска куќа, Национална 

работилница за рачна изработка на хартија...) 

• Првиот Универзитет на Балканот Св.Климент Охридски 

• Најчесто посетуванате цркви препознатливи од охридските разгледници  

Св.Јован КАНЕО , Св.Софија 

• Самоиловата тврдина и можност за 360 степени поглед од видиковецот 

кон цел Охрид  

• Прошетка по мостот на желбите кој води до месноста Потпеш и Канео 

• Посета на бројни занаетчиски работилници , традиционални изработувачи 

на светски познатите охридски бисери  

• Прошетка по старата охридска чаршија и многуте продавници за сребро, 

филигран и рачно изработен накит 
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• Охридската ривиера изобилува со традиционални ресторани , таверни, 

слаткарници, кафетерии, пабови и бич барови за сечиј вкус и можност. 

 

 

 

 

Хотел Лихнидос Делаго 6000ОХРИД  

Ул.Цар Самоил бр.16 

Контакт: 
Телефон : 075383517 
Е-маил :  

aleks_ilijevski@yahoo.com      
                                              

 

 

 
 

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 сума 

                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   СОГЛАСЕН 

                                                                                                                 Име и презиме 

                                                                                                    ------- ------------------------------     
                                                                                                                        Потпис 

                                                                                                                ______________    

 




