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Движење низ градот
Скопје има неколку транспортни центри, вклучувајќи го и меѓународниот аеродром и
националните железнички станици. Во Скопје постои јавен транспорт со ограничен пристап.

Аеродром – Аеродром “Александар Велики” Скопје
Аеродромот “Александар Велики” се наоѓа на приближно 24km од Националната Арена Филип
II Македонски.
Детали за достапните услуги на аеродромот за лицата со посебни потреби можат да се најдат со
посета на http://skp.airports.com.mk/default.aspx?ItemID=465
За повеќе информации за услугите кои се достапни на аеродромот, Ве молиме контактирајте го
аеродромот директно на:
T: +389 2314 8333
За да стигнат од аеродромот до центарот на Скопје, патниците се качуваат на Вардар Експрес од
терминалната зграда до главната автобуска станица во Скопје. Патувањето трае приближно 40
минути.
CAFE е информиран дека Вардар Експрес нема пристап за корисници со инвалидски колички
ниту простор за корисници со инвалидски колички. Меѓутоа, возачите на автобусите ќе им
понудат помош на навивачите со посебни потреби со намалена / ограничена подвижност за да
се качат и да ја користат оваа услуга.
За дополнителни информации, Ве молиме контактирајте ја транспортната компанија Вардар
Експрес:
T: + 389 2 311 8263
E: Airportoffice@vardarexpress.com

Движење со воз – Железничка станица Скопје (Скопје)
Железничката станица Скопје (Скопје) е главната станица во градот и е лоцирана на приближно
3.2km од Национална Арена Филип II Македонски.
CAFE не може да утврди дали станицата или вагоните се достапни за патници со посебни
потреби
За повеќе информации и временски распоред на возовите, Ве молиме контактирајте на:
T: 02 3164255 (кога се јавувате од локален број во Македонија)
W: http://mktransport.en/ и http://mktransport.mk/en/static/page/info (Верзии на англиски јазик)

Движење со автобус
Во Скопје достапен е ограничен број автобуси со дигалки или рампи кои им овозможуваат на
корисниците или лицата со ограничена подвижност да влезат во возилото.
За повеќе информации за временскиот распоред на автобусите:
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T: 02 3164255 (при јавување од локален број во Македонија)
W: http://mktransport.en/ и http://mktransport.mk/en/static/page/info (Верзии на англиски јазик)

Движење со такси
CAFE идентификуваше бројни такси компании во Скопје. Меѓутоа CAFЕ не може да утврди дали
такси-возилата се пристапни и им советува на поддржувачите со посебни потреби однапред да
ја контактираат компанијата.
Бел Скопје Такси
T: +389 71 755 252
W: www.belskopjetaxi.mk/index.php/en/ (верзија на англиски јазик)
Ин Такси
T: +389 23 298 040
W: www.intaxi.mk/en_index.html (верзија на англиски јазик)

Збирни места за навивачи и фан зони
Неутрална фан зона
Неутралната фан зона на Плоштадот Македонија ќе биде отворена од 11.00 до 19.00 на 7 и 8
август.
Централната локацијата на плоштадот и неговите надворешни кафетерии го прават еден од
најпопуларните места за излегување во Скопје. Сите навивачи се поканети да дојдат и уживаат
во фестивалската атмосфера тука.
Ве молиме имајте предвид дека организираните активности во рамките на фан зоната не се
соодветни за лицата со посебни потреби.
Како да стигнете од Железничката станица Скопје до плоштадот Македонија:



Со такси: 10 минути
Пешки: 20 минути

Збирни места за навивачите на финалистите, отворено на 8 август, вторник
Плоштадот Филип II Македонски ќе биде одреденото збирно место за поддржувачите на Реал
Мадрид ЦФ.
Спомен куќата на Мајка Тереза ќе биде одреденото збирно место за поддржувачите на ФК
Манчестер Јунајтед.
Како да стигнете од железничката станица Скопје до Плоштадот Филип II Македонски –
Поддржувачи на Реал Мадрид ЦФ:



Со такси: 5 минути
Пешки: 15 минути
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Како да стигнете од железничка станица Скопје до спомен куќата на Мајка Тереза –
ФК Манчестер Јунајтед:
Со такси: 10 минути
Пешки: 20 минути

Национална Арена Филип II Македонски
Како да стигнете до стадионот
Јавниот транспорт ќе биде навистина оптоварен и може да биде тешко да се најде такси пред
и по натпреварот, и според тоа CAFЕ им препорачува на гледачите со посебни потреби да
пристигнат порано и да одвојат доволно време за да стигнат на стадионот.

Од аеродромот: Аеродром “Александар Велики” Скопје


Со такси: 30 минути

Од железничка станица: Железничка станица Скопје



Со такси: 10 минути
Пешки: 30 минути

Од збирното место за навивачи
За да стигнете на стадионот од Плоштадот Македонија



Со такси: 6 минути
Пешки: 15 минути

За да стигнете од Плоштадот Филип II Македонски – поддржувачи на Реал Мадрид ЦФ



Со такси: 7 минути
Пешки: 20 минути

За да се стигне до стадионот од Спомен Куќата на Мајка Тереза – ФК Манчестер Јунајтед



Со такси: 10 минути
Пешки: 20 минути
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Мапата ги покажува рутите до стадионот од збирните места за навивачи

Достапен паркинг за автомобили за лица со посебни потреби
Достапниот паркинг за лица со посебни потреби ќе им биде на располагање само на гледачите
со посебни потреби со валиден билет за денот на натпреварот и пропусница за паркинг.
Пропусниците за паркинг за имателите на билети за пристап ќе бидат достапни на барање
според принципот прв дојден – прв услужен и ќе зависат од достапноста. На имателите на
билети ќе им се испрати email со линк како да аплицираат за пропусница за паркинг. Ве молиме
имајте предвид дека пропусниците, доколку се доделени, се испорачани со билетите.
Паркингот за лицата со посебни потреби е лоциран во паркинг зоната P11. Паркингот има
бетонска површина и максимална висина за возила од 3.3. метри. На рутата кон
северозападниот влез достапна е рампа за пристап (приближно на 100m оддалеченост).
Ќе бидат достапни знаци и волонтери кои ќе им помогнат или ќе ги насочуваат гледачите со
посебни потреби до стадионот.

Мапа која покажува рута до достапниот паркинг
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Места за симнување и качување
На раскрсницата помеѓу Булевар Илинден и Аминта Трети ќе биде достапно место за симнување
на гледачите кои ќе пристигнат со такси, без валидна пропусница за паркинг.
Од ова место, има приближно 7 минути пешачење до стадионот. Гледачите кои сакаат да се
симнат поблиску до стадионот, во рамките на P11, мора да имаат валидна пропусница за
паркинг.

Мапата ги покажува местата за симнување/качување без пропусница за паркинг
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Информации за стадионот
Влезови за пристап кои се соодветни за гледачи со посебни потреби
Стадионот има два достапни влеза, еден на северозападната страна и еден на североисточната
страна на стадионот.
Секој влез има две достапни ротирачки врати со ознаки за идентификација. На североисточниот
влез, овие ротирачки врати ќе бидат лоцирани кон крајот на десната страна. На
северозападниот влез, тие ќе бидат лоцирани на крајот на левата страна.
Ознаките и волонтерите ќе бидат достапни за помош или за насочување на гледачите со
посебни потреби кон стадионот.
Мапата ги покажува влезовите за пристап на стадионот: Северозападен влез и Североисточен
влез
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Ознаки и патокази
Поставени се препознатливи ознаки за насоки, на кои стои меѓународно познатиот симбол за
лица со посебни потреби, кој ќе им помогне на гледачите со посебни потреби при лоцирањето
на пристапните паркинг места, влезови, тоалети и места за седење.

Области за гледање со соодветен пристап за лица со посебни потреби
Простор за корисници на инвалидски колички и места за седење со лесен пристап –
Поширока публика




Просторот за корисниците на инвалидските колички ќе биде лоциран во блоковите 13
до 19, со непосредно седиште за нивниот придружник. Корисниците на инвалидски
колички со билети за овие делови треба да го користат Североисточниот влез и
Северозападниот влез.
Местaта со лесен пристап* со седиште за придружник, се идентификувани во блоковите
13, 14, 18, 19. Имателите на билети за лесен пристап во овие делови треба да ги користат
Североисточниот влез (Блок 13 и 14) и Северозападниот влез (Блок 18 и 19).

*(Местата со лесен пристап имаат пристап со минимален број скали или воопшто
немаат скали и често се наоѓаат на крајот од редовите и може да нудат повеќе простор
за нозете отколку другите седишта).
Мапа која ја покажува локацијата на достапните седишта и влезови за Пошироката јавност
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Влез за корисници со
инвалидски колички и
лесен пристап

Влез за корисници со
инвалидски колички и
лесен пристап

Простор за корисници на инвалидски колички и места со лесен пристап - Финалисти
Финалист Реал Мадрид ЦФ


Просторот за корисници на инвалидски колички ќе биде лоциран во блок 19, заедно со
соседно седиште за придружникот. Корисниците на инвалидски колички со билети за
овие делови треба да го користат Северозападниот влез.

Финалист ФК Манчестер Јунајтед




Просторот за корисници на инвалидски колички ќе биде лоциран во блок 13, заедно со
соодветно седиште за придружникот. Корисниците на инвалидски колички со билети за
овие делови треба да го користат Североисточниот влез.
Седиштата со лесен пристап* со седиште за придружникот, се означени во блок 13.
Имателите на билети за лесен пристап во овие делови, треба да го користат
Североисточниот влез.

*(Местата со лесен пристап имаат пристап со минимален број скали или воопшто немаат
скали и често се наоѓаат на крајот од редовите и може да нудат повеќе простор за нозете
отколку другите седишта).
Мапата која покажува локација на местата и влезовите за пристап на Финалистите

Влез за корисници со
инвалидски колички и
лесен пристап

Влез за корисници со
инвалидски колички и
лесен пристап

Река Вардар
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Содржини со соодветен пристап за лица со посебни потреби
Концесиски штандови
Концесиските штандови од ниво 1 на Северозападниот влез и Североисточниот влез, близу до
достапните области за гледање, имаат препознатлива приоритетна лента за гледачи со посебни
потреби на едниот крај, со ознаки. Ве молиме имајте предвид дека концесиските штандови се
1 метар високи.

Тоалети со соодветен пристап за лица со посебни потреби
На ниво 1 достапни се унисекс тоалети со пристап за лица со инвалидска количка, во рамките
на 40m од достапните платформи за гледање помеѓу блок 13 и блок 19.

Услуги со соодветен пристап за лица со посебни потреби
Волонтери на стадионот
Редарите на стадионот и специјалните волонтери на денот на натпреварот ќе бидат достапни за
да обезбедат помош за навивачите со посебни потреби во и околу стадионот.

Процедура за итен случај
Во итен случај, навивачите со посебни потреби на ниво 3 треба да излезат од стадионот преку
Североисточниот и Северозападниот влез.

Контактирајте го CAFE и искажете го Вашето мислење
За дополнителни информации, Ве молиме контактирајте го Центарот за пристап до Фудбалот во
Европа (CAFЕ) преку е-пошта или преку телефон, twitter или со посета на Нашата веб страна:
E: info@cafefootball.eu
T: +44(0) 8621 2410 2405
W: www.cafefootball.eu
T: @cafefootball
Искажете го Вашето мислење за искуството на денот на натпреварот на Националната Арена
Филип II Македонски и оставете коментар на нашата страна на Стадионот. Коментарите на
навивачите со посебни потреби му помагаат на CAFЕ и на заинтересираните страни да споделат
повеќе информации за пристапот на стадионите низ Европа, и им помагаат на навивачите со
посебни потреби да го испланираат патувањето до стадионот. Кликнете тука за да дознаете како
да ги внесете Вашите коментари за навивачи со посебни потреби на веб страната на CAFE.
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Алтернативни формати на овој документ се достапни на
барање

Total Football Total Access
Total Sense
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