
УЕФА ЕУРО 2020 

ПЛАНИРАЈТЕ ГО ВАШЕТО ПАТУВАЊЕ 

 

 

 
• Треба да знаете 

• Патување и транспорт 

• Сместување 

 

 

Врвни совети за резервации 

 

 

Дозволете ми да Ви дадам топ совет 

Ние соработувавме со Booking.com за да Ви помогнеме да најдете совршено сместување согласно 

Вашиот буџет и потреби за патување. Поради пандемијата со COVID-19, можеби не сте сигурни 

што да земете предвид пред да направите резервација, затоа направивме список за проверка за 

да Ви помогнеме да го пронајдете престојот кој што е соодветен за Вас. 

 

 

 

1. Дознајте за мерките за здравје и безбедност на имотот 

 

 



На страниците на многу имоти на Booking.com сега се дадени подетални информации за 

специфичните мерки за здравје и безбедност кои се воведени. Ова вклучува информации за 

мерките за физичко дистанцирање и видот на режимот на чистење што го спроведе имотот. Овие 

детали се претставени во јасен и конзистентен формат за лесно да ги споредувате. Може да ја 

проверите и вкупната оценка за преглед на чистотата на секој имот, заснована врз искуствата на 

претходните гости. 

 

2. Проверете ја политиката за откажување на сместувањето 

Многу својства нудат опции за резервација со враќање на средства. Кликнете на соодветната 

политика на страницата за имотот за да дознаете повеќе - вреди да се прочитаат ситните букви. 

Ова важи исто така за таму каде Booking.com Ви дава детали за ризикот што може да го имате при 

резервација на неповратни или делумно повратни резервации. 

 

 

 

3. Изберете тип на сместување во кое Ви е најудобно 

Без разлика дали сте задоволни што престојувате во хотел, сакате да резервирате хотелска соба 

или барате цел дом, Booking.com ги има вистинските филтри за да Ви го олесни пребарувањето. 

Исто така, проверете го нашиот водич за буџет подолу за да видите кои видови сместување се 

достапни во секој град домаќин. 

 

4. Разгледајте ги политиките за пријавување и дополнителните 

трошоци 

Пред да резервирате, задолжително прочитајте ја политиката на имотот - едноставно отидете до 

„Куќните правила“ на дното на индивидуалните описи на имотот, на веб-страницата на 

Booking.com. 

• Додавање на дополнителен гостин во Вашето сместување 

може да резултира со дополнителни трошоци. Бидете 

сигурни дека го знаете конечниот број на луѓе кои ќе 

престојуваат пред да ја потврдите вашата резервација. 

• За непречено патување, внимавајте на политиките за 

пријавување и одјавување на Вашето сместување. Може да 

имате право на одјавување подоцна, доколку сте член на 

програмата за лојалност на Booking.com, Genius. 



• Цените на собите може да варираат во зависност од 

даноците на градот/ДДВ. Дополнителни постелнини, крпи, 

активности за сместување и објекти, исто така, може да се 

доведат до дополнителни трошоци. 

• Два пати проверете дали Вашето сместување прифаќа 

кредитни картички, дали е потребен депозит или авансна 

уплата. 

 

 

 

5. Не плашете се да побарате помош 

Сè уште ви требаат повеќе информации? Доколку користите Booking.com, тие имаат обемен дел 

посветен на прашања околу COVID-19, како и страница со ресурси за COVID-19. И нивниот тим за 

услуги на клиенти е достапен 24/7 за да одговори на какви било прашања. 

  

80463960 - хоризонт на градот Амстердам на брегот на каналот, Амстердам, Холандија 

 

 

 

 

 

Буџет за моето патување 

Букурешт е дестинација за помал буџет, со многу опции по прифатливи цени. Многу од 

најголемите меѓународни хотелски ланци се присутни во Букурешт, но има многу независни, 

поевтини опции, од хостели до пансиони. 

 

 

 

 

        Цена / ноќ *: 

 



• Хостели: од 7 €/ноќ 

• Хотели: од 40 €/ноќ 

• Апартмани: од 30 €/ноќ 

• Луксузни хотели: од 190 €/ноќ 

* Имајте предвид дека цените може да се зголемат како што се ближи турнирот. Резервирајте 

рано за да добиете најдобри зделки. 

  

Отворена врата од хотелска соба со клуч во брава Getty Images / iStockphoto 

Ние соработувавме со Booking.com за да Ви помогнеме да најдете совршено сместување согласно 

Вашиот буџет и потреби за патување. 

 

 

 

      Хостели 

Во Букурешт нема недостаток на опции за оние со лесен багаж. Тоа е совршено за оние кои 

патуваат со помал буџет и сакаат да прослават со други пријатели, колку што е безбедно да се 

направи тоа. Букурешт има 42 флексибилни и прифатливи хостели огласени на Booking.com. 

           Хотели 

Во центарот на Букурешт има ограничена достапност на традиционални хотели од средно ниво, 

затоа бидете брзи и изберете го посакуваното сместување на Booking.com. 

 

 

 

           Апартмани за изнајмување 

Становите за изнајмување се попопуларна форма на сместување во Букурешт отколку хотелите. 

Престојот во еден од повеќе од 1.540 станови на Booking.com во Букурешт е идеален начин да се 

чувствувате како дома пред и по натпреварот. 

 

 

 



                Луксузни хотели со 5 sвезди 

Ова е градот во кој може да се доживее вистински луксуз по прифатлива цена, па доколку сакате 

да го претворите вашето патување на УЕФА ЕУРО 2020 во луксузен одмор, Booking.com има повеќе 

од десет сместувачки капацитети со 5 ѕвездички во Букурешт. 

 

Водич за локација 

Букурешт е културна мешавина - некогаш наречен „Малиот Париз“, улиците на градот се наредени 

со згради во француски стил, но исто така е под силно влијание на неговите словенски соседи. Го 

разделивме градот во пет главни опции каде да останеме и зошто. 

 

           Близу до стадионот 

За оние кои сакаат да бидат близу до акцијата, областа околу станицата Piata Muncii може да биде 

добар избор. Booking.com има добра колекција на апартмани за изнајмување лоцирани во 

областа, но побарувачката ќе биде голема - затоа бидете брзи. 

           Близу до градските атракции 

Букурешт е град на контрасти, полн со раскошни градби од 19 век и бруталистичка архитектура. За 

полесно да уживате во сите одлични атракции, останете во северниот дел на Сектор 4, веднаш до 

Стариот град. После натпреварот, можете да ги посетите средновековните урнатини на Стариот 

двор и да се движите помеѓу величествените згради, застанувајќи во елегантни бутици, доколку 

ограничувањата дозволуваат. Booking.com има над 170 имоти што се наоѓаат во Секторот 4 во 

Букурешт. 

Патувањето од северниот дел на Сектор 4 до Националната арена трае околу 60 минути со јавен 

превоз. 

 

 

 

        Близу до ноќниот живот 

Стариот град е епицентарот на ноќниот живот во Букурешт, со широк избор на ресторани, 

пиварници, барови и клубови што треба да се посетат доколку тоа го дозволи здравствената 

состојба. Ќе најдете сè, од луксузни хотели до хостели што се погодни за помал буџет во оваа 

област. 

 

 



Патувањето од Стариот град до стадионот трае околу 30 минути со јавен превоз. 

        Близу до аеродромот 

Спротивно на другите европски градови, да се најде прифатливо место за престој во близина на 

аеродромот во Букурешт е релативно лесно. Ако летате само на еден натпревар и немате време 

да го истражувате градот, можете да останете во еден од хотелите веднаш надвор од терминалите 

или во населбата Baneasa, што е на десет минути возење со такси. Проверете на Booking.com за да 

ги видите сите достапни опции. Имајте предвид дека Аеродромот Henri Coanda се наоѓа северно 

од Букурешт и патувањето до центарот на градот трае околу 30 минути. 

Патувањето од Baneasa до стадионот трае приближно еден час. 

 

                 За семејства 

Искористете го максимумот од ЕУРО 2020 Достапно само на официјалната апликација на УЕФА 

ЕУРО 2020 

• Интерактивна мапа на ЕУРО 

• Дневни топ совети 

• Распоред на УЕФА фестивалот 

• Плус многу повеќе 

 

Преземи сега 

       


