
 
 

 

 
 
 
 

ИОС 
 

Иос –Најпопуларниот остров помеѓу младите. Токму и тие го нарекуваат Грчката Ибица. Единствениот 

остров на кој забавата трае 24 часа. Островот е едно од најубавите места во Грција, но сето тоа е 

зачинето со луди журки и забави. Кога присуствувате на овој остров, едноставно енергијата која тој ја 

носи, ве тера да се впуштите во уживање на она што го имате пред вас и без размислување да ги 

создадете најдобрите спомени кои самиот остров може да ги создаде. Тоа ја оправдува 

информацијата дека островот го посетуваат преку 30.000 млади во летната сезона од целиот свет, и на 

големо наше задоволство за прв пат ќе биде посетено и од младите од Македонија. Не дозволувајте 

да ви прераскажуваат и да гледате слики како си поминавме, едноставно, впуштете се во ова што го 

нудиме само ние… 

Покрај забавата,Иос важи и за остров кој е опколен со преубави плажи. Една од најстарите и 

најпопуларните плажи е Mylopotas, која е меѓу најубавите плажи на Егејското Море. Плажите на Иос, 

ќе ве остават без зборови и ќе направат да се чуствувате како да сте во рајот на земјата. Плажите се со 

ситен песок кои својата убавина ја споделуваат со кристално чистата вода. Едни од најпопуларните 

плажи на островот исто така се Mylopotas, Manganari, Jialos и Koubaras. 

Колку и да продолжиме да ви го опишуваме ова преубаво место за журка и одмор нема да можеме да 

го доловиме она што го поседува островот кој е опколен со исто така најпопуларните острови: 

Миконос и Санторини (Mykonos, Santorini). 
 

ПРОГРАМА ЗА ПАТУВАЊЕ 

ПРОГРАМА ЗА ПАТУВАЊЕ – 9 НОЌЕВАЊА: 

1.ДЕН / СКОПЈЕ-АТИНА  

Состанок на групата на договорено место во договорено време. Тргнување од Скопје за Иос. 

2.ДЕН / АТИНА  – ИОС (БРОД) 

Пристигнување на пристаниште во Атина во раните утрински часови. Поаѓање за Иос со фери 

брод. Пристигнување на Иос. Трансфер до хотел, сместување. Слободно попладне. Ноќевање. 

2.ДЕН / 11. ДЕН ИОС 



 
 

 

 
 
 
 

Започнуваме со организацијата на најдобрата агенција за млади Balkan Fun во придружба со 

групацијата Balkan Fun и други странски агенции кои се подготвени да ви приредат и 

реализираат феноменална журка . Нашите лета се препознатливи по журките на брод, 

денските журки на Beach Bar-ови, ноќните журки и тематските забави… Едноставно, забавата 

ни е најјаката страна. 

11.ДЕН / ИОС – АТИНА  

Ги пакуваме куферите и го користиме она слободно време што ни преостанува. Трансфер до 

пристаниште. Поаѓање за Атина. Пристигнување во Атина. Патувањето продолжува, но се 

разбира со журка во автобус се до Скопје. 

12.ДЕН / СКОПЈЕ 

Пристигнување во Скопје во утринските часови. 

ПРОГРАМА ЗА ПАТУВАЊЕ – 7 НОЌЕВАЊА: 

1.ДЕН / СКОПЈЕ-АТИНА  

Состанок на групата на договорено место во договорено време. Тргнување од Скопје за Иос. 

2.ДЕН / АТИНА  – ИОС (БРОД) 

Пристигнување на пристаниште во Атина во раните утрински часови. Поаѓање за Иос со фери 

брод. Пристигнување на Иос. Трансфер до хотел, сместување. Слободно попладне. Ноќевање. 

2.ДЕН / 8. ДЕН ИОС 

Започнуваме со организацијата на најдобрата агенција за млади Balkan Fun во придружба со 

групацијата Balkan Fun и други странски агенции кои се подготвени да ви приредат и 

реализираат феноменална журка . Нашите лета се препознатливи по журките на брод, 

денските журки на Beach Bar-ови, ноќните журки и тематските забави… Едноставно, забавата 

ни е најјаката страна. 

9.ДЕН / ИОС – АТИНА  



 
 

 

 
 
 
 

Ги пакуваме куферите и го користиме она слободно време што ни преостанува. Трансфер до 

пристаниште. Поаѓање за Атина. Пристигнување во Атина. Патувањето продолжува, но се 

разбира со журка во автобус се до Скопје. 

10.ДЕН / СКОПЈЕ 

Пристигнување во Скопје во утринските часови. 

 

Цената на аранжманот вклучува 

 Сместување на база 7/9 ноќевање во повеќе креветни апартмани/студија/соби во избраниот 

хотел или вила на Иос 

 Превоз со високо туристички автобус на релација Скопје – Атина – Скопје. 

 Превоз со брод на релација Атина – Иос – Атина – економска класа 

 Трансфер пристаниште-хотел-пристаниште 

 Организација на аранжманот и пратител на групатa 

Цената на аранжманот не вклучува 

 Задолжително меѓународно патничко и здравствено осигурување  

 Факултативни излети 

 Индивидуални трошоци 

 


