
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 

Амстердам не е најевтината дестинација, но сепак може да добиете добра зделка доколку рано 

резервирате и размислите да останете во надворешните области на градот. Бидејќи Амстердам е 

релативно мал и има одлична мрежа за јавен превоз, можете да стигнете до центарот за кратко 

време. 

 

 

 

 

        Цена / ноќ *: 



• Хостели: од 24 €/ноќ 

• Хотели: од 95 €/ноќ 

• Апартмани: од 120 €/ноќ 

• Луксузни хотели: од 300 €/ноќ 

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

рано за да добиете најдобри зделки. 
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Ние соработувавме со Booking.com за да Ви помогнеме да најдете совршено сместување согласно 

Вашиот буџет и потреби за патување. 

 

 

 

      Хостели 

За секој што сака да гледа натпревар за поефтино, хостелите се одлична опција. Booking.com има 

над 40 флексибилни и достапни хостели во Амстердам. Многу од овие се домаќини на социјални 

настани околу фудбалот, ако сакате да славите со други навивачи, колку што е безбедно да се 

направи тоа. 

           Хотели 

Кога станува збор за сместување за ЕУРО кое вреди за парите, можеби ќе сакате да размислите за 

хотели во предградијата на градот. Booking.com огласува речиси 150 хотели со три ѕвездички во 

Амстердам. Само изберете ја совршената локација за Вас во нашиот водич за локација подолу, 

резервирајте и потоа едноставно пријавете се за да ја започнете Вашата авантура. 

 

 

 

           Апартмани за изнајмување 

Без разлика дали патувате со група пријатели, целото семејство, партнер или одите сами, 

престојот во изнајмен стан во Амстердам е идеален начин да се чувствувате како дома пред и по 

Вашиот натпревар. 

 



                Луксузни хотели со 5 sвезди 

Постои тивка, но привлечна елеганција во врска со Амстердам, која најдобро се истражува 

доколку престојувате во еден од 25-те луксузни сместувања со пет ѕвездички достапни на 

Booking.com. 

 

 

Водич за локација 

Секоја област во Амстердам има своја привлечност за патувачките љубители на фудбалот, па затоа 

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

 

           Близу до стадионот 

Оние кои ја сакаат удобноста од сместување близу до стадионот, треба да одат кон Amsterdam-

Zuidoost. Патниците од Booking.com ја одобрија оваа област за одлични врски со јавниот превоз - 

идеално доколку сакате да го истражите остатокот од градот пред и по натпреварот. Тука ќе го 

најдете и најголемото кино во градот, заедно со ресторани специјализирани во многу вкусни кујни 

- од африканско фуфу до јапонско суши. 

Патувањето од Amsterdam-Zuidoost до Johan Cruijff ArenA трае околу 30 минути со јавен превоз. 

           Близу до градските атракции 

Амстердам е шармантен град полн со архитектура од 17 век, совршени канали и голем број 

велосипедисти. Оние кои сакаат да бидат во меѓу главните атракции на градот, треба да останат 

во центарот на Амстердам каде ќе ги откриете Ана Франк Хуис, Плоштадот Дам и Bloemenmarkt. 

Booking.com има повеќе од 818 својства лоцирани во оваа област, па изборот е Ваш. 

Патувањето од центарот на Амстердам до стадионот трае околу 25 минути со јавен превоз. 

        Близу до ноќниот живот 

Ако прославување во Амстердам на УЕФА ЕУРО 2020 е на високо место во Вашата агенда, тогаш не 

заборавајте да останете во областа Pijp, Amsterdam-Zuid. Патниците од Booking.com ја одобрија 

оваа област како најдобро место за ноќно излегување со безброј барови и ресторани, доколку 

дозволува здравствената состојба. 

Патувањето од de Pijp до стадионот трае околу 25 минути со јавен превоз. 

 

 

 



 

        Близу до аеродромот 

Ако барате погодност, тогаш останете близу до аеродромот во Zuidoost. Оваа населба не е само 

близу до стадионот, туку има и многу поврзувања со јавниот превоз, така што ќе можете лесно да 

патувате каде било во Амстердам. Ако барате да си одите брзо по натпреварот, посетете ја 

Booking.com за да ги видите сите имоти во Zuidoost. 

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

 

 

 

                 За семејства 

Семејствата кои сакаат да се релаксираат во денови без натпревари, треба да останат во 

Амстердам запад, станбена област која патниците на Booking.com ја оценија како пријателска за 

семејството. Овде ќе најдете работи што можете да ги правите за забава на сите, од мали деца до 

тинејџери, од возење велосипед низ Vondelpark и пробање на локални холандски специјалитети, 

како bitterballen во кафулиња за деца, до истражување на покриениот уличен пазар на храна, 

FoodHallen. 

Патувањето од Запад до Johan Cruijff ArenA трае околу 40 минути со јавен превоз. 

 


