
ЛЕТНИ АРАНЖМАНИ 2017

-20% 
ЗА РАНИ УПЛАТИ ДО 31.05.2017 ГОД.
САЕМСКИ ПОПУСТ

www.elemturs.mk, Facebook: ELEM TURS

Во срцето на Пелистер , опколен со 
познатата моликова шума, преставува 

идеално место за климатска 
рехабилитација и воздушна бања .

Одлично место и за активен одмор во 
природа, планинарење и планински 

велосипедизам.

Контакт за резервација : Ски - центар 
Копанки, Хотел Молика, Тел. + 389 47 229 

406; + 389 75 495 725, www.hotelmolika.
mk, Facebook: Hotel Molika Pelister

Национален парк Пелистер
ХОТЕЛ МОЛИКА

•	  АКТИВЕН ОДМОР ВО ПРИРОДА 
•	 ПЛАНИНАРЕЊЕ И АЛПИНИЗАМ 
•	 ПЛАНИНСКИ ВЕЛОСИПЕДИЗАМ 
•	 ЛЕТУВАЊЕ , ПЛАЖА , ПЛИВАЊЕ
•	 СПОРТСКИ АКТИВНОСТИ НА ВОДА
•	 АВАНТУРИСТИЧКИ ПРЕДИЗВИЦИ
•	 ЗДРАВСТВЕНИ ПАКЕТИ
•	 РЕКРЕАТИВНИ АРАНЖМАНИ



Идеално место за вашиот летен одмор, на само 
7 километри од романтичната Струга или 26 
километри од Охрид.Кампот ве поканува во светот на 
алтернативниот одмор : песочна плажа, кристално 
чиста вода, природни сенки од многу дрвја, сето тоа 
во комбинација со пристојни гости, одлична храна 
и висок стандард на услуга.За вашето сместување 
може да одберете камп-приколки, бунгалови или 
одлична местоположба до езерото за вашите шатори 

или трејлери.Познат по својата топла и пријателска 
атмосфера, автокампот Ливадишта ви нуди забава за 
сите возрасти, одбојка на плажа, спортски терени за 
фудбал и кошарка, мини голф, спортски активности на 
вода, организирани забави и сл

Контакт за резервација: Автокамп Ливадишта, тел: 
+ 389 71 392 127, www.camplivadista.mk, Facebook: 
Camp Livadista

Попова Шапка
ХОТЕЛИ СЛАВИЈА И ПОПОВА ШАПКА

Шара е најубавата авантуристичка планина во 
сите сезони. Покрај уживањето во зимскиот 
период, огреана во сонце, Попова Шапка 
ветува добро поминато време во сите сезони. 
За љубителите на адреналин, ова е вистинска 
дестинација за  летен одмор, планинарење, 
алпинизам,  планински велосипедизам и 
параглајдинг.

Плажата “ЕЛЕМ ТУРС“е лоцирана  во непосредна 
близина на “Вила Тиквеш”,  во центарот на Стар 
Дојран, кој воедно претставува и главен туристички 
локалитет за тој регион
Пред две години одморалиштето  “Вила Тиквеш”  
е  преуредено,  и сега располага со сместувачки 
капацитет  од  шест новоопремени студија, сите  со 
поглед на езерото. 
Плажата располага со сопствен шанк, бар и 
најмодерна музичка опрема, и со капацитет за гости 
од 80 места за седење и 80 лежалки, за кои што се 
обезбедени 60 чадори за сонце. 

Национален парк Маврово
ПЛАНИНСКА КУЌА МАВРОВИ АНОВИ

Преноќиште во студиа и Апртмани

Контакт за резервација: Маврови Анови, 
Планинска куќа, тел: +389 2 3248 832, +389 76 
363 511, www.elemturs.mk, Facebook: ELEM 
TURS

Охридско Езеро
АПАРТМАНИ ,, СВЕТИ СТЕФАН “  Охрид

Лоциран на најатрактивниот дел од Охридското 
езеро, туристичкиот комплекс Св. Стефан е 
вистинскиот бисер на охридското крајбрежје. 
Токму тука ви нудиме на уживање 5 студија и 2 
апартмани, сместени на самиот брег на езерото. Од 
удобноста на вашиот апартман, зачекорете директно 
во маѓепсувачкиот пејзаж! 
Контакт за резервација: Свети Стефан, Охрид, тел: 
+ 389 71 392 127, www.elemturs.mk, Facebook: ELEM 
TURS

АВТОКАМП – ЛИВАДИШТА - Струга

Ски - центар Попова Шапка, тел: + 389 44 330 464; + 389 70 224 832, 
www.skipopovasapka.mk, Facebook: Ski Centar Popova Sapka

Дојранско Езеро
ВИЛА ТИКВЕШ – СТАР ДОЈРАН 

Дојран, Плажа Елем Турс, тел: +389 2 3248 832, +389 76 363 512, 
www.elemturs.mk, Facebook: Плажа Елем Турс Стар Дојран


