
 
 ОРГАНИЗИРАНИ ПОЧИВКИ НА ХАЛКИДИКИ -КАСАНДРА – ЛЯТО 2020 
 
 
ХОТЕЛ „KASSANDRA BAY HOTEL” ** - КРИОПИГИ -  КАСАНДРА 
 
РАННИ ЗАПИСВАНИЯ – ДО ДАТА 31/01/2020 – ПЛАЩАНЕ  50 % ДО 01/02/2020 
 
 
Разположение: Kassandra Bay е заобиколен от зелени борови дръвчета и се намира на 500 метра от центъра на селището  Криопиги и на 500 метра от плажа. Предлага климатизирани стаи 
със самостоятелен балкон, ресторант и бар на басейна.  Хотелът е на 5 километра от оживеното селище Калитеа и на 8 километра от крайбрежното селище Афитос. Реновиран е през 2008 
година. 
Хотелски услуги: Басейн, безплатен паркинг, безплатен Wi-Fi интернет в лоби и около басейна, библиотека, чейнч бюро.. Чадъри и шезлонги на плажа – срещу консумация. 
Стаи: 27 стаи с  климатик, телевизор, телефон, мини-хладилник, душ, сешоар (при запитване на рецепция), балкон / тераса. 
 
ПЕРИОД   

ВИД СТАЯ  HB 

30/05-06/06 
2020 

06/06-13/06 
13/06-20/06 

2020 

20/06-
27/06 
2020 

27/06-
04/07 
2020 

04/07-
11/07 
2020 

11/07-
18/07 
2020 

18/07-25/07 
25/07-01/08 
01/08-08/08 
08/08-15/08 
15/08-22/08 

2020 

22/08-
29/08 
2020 

29/08-
05/09 
2020 

05/09-
12/09 
2020 

12/09-
19/09 
2020 

19/09-
26/09 
2020 

В двойна стая 382 лв. 406 лв. 456 лв. 464 лв. 497 лв. 522 лв. 557 лв. 537 лв. 522 лв. 516 лв. 499 лв. 399 лв. 
Единична стая 487 лв. 522 лв. 602 лв. 616 лв. 662 лв. 697 лв. 744 лв. 717 лв. 697 лв. 684 лв. 651 лв. 511 лв. 
В тройна стая (мин.3-ма) 441 лв. 464 лв. 524 лв. 534 лв. 561 лв. 581 лв. 616 лв. 596 лв. 581 лв. 571 лв. 546 лв. 456 лв. 
В черворна стая с 
двуетажно легло 

499 лв. 522 лв. 572 лв. 581 лв. 607 лв. 627 лв. 662 лв. 642 лв. 627 лв. 621 лв. 604 лв. 514 лв. 

3-ти възрастен в тройна 
стая и четворна стая 

219 лв. 242 лв. 272 лв. 277 лв. 297 лв. 312 лв. 336 лв. 322 лв. 312 лв. 306 лв. 289 лв. 229 лв. 

1-во дете 0-2,99 г. в двойна, 
единична или в четворна 
стая и  

1-во дете 3-11.99 г. в 
тройна стая и в четворна 
стая и 2-ро дете 0-11,99г. В 
четворна стая 

104 лв. 104 лв 104 лв 104 лв 104 лв 104 лв 104 лв 104 лв 104 лв 104 лв 104 лв 104 лв 

ЦЕНАТА е на човек, в лева, за пакет включващ: Транспорт в двете посоки, 7 нощувки със закуски и вечери на блок-маса и медицинска застраховка! 
Анулационни срокове: от 21 до 15 дни преди отпътуване – 50% неустойка; от 14 до 1 ден преди отпътуване – 100% неустойка. 
*Цената не включва туристическа такса от 0,50 € на стая на вечер, която се заплаща на място в хотела. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
ХОТЕЛ „SARANTIS” *** - ХАНИОТИ -  КАСАНДРА 
 
РАННИ ЗАПИСВАНИЯ – ДО ДАТА 31/03/2020 – ПЛАЩАНЕ  50 % ДО 15/04/2020 
ДЕПОЗИТЪТ Е НЕВЪЗВРЪЩАЕМ. 
РАННИТЕ ЗАПИСВАНИЯ НЕ ВАЖАТ ЗА ПЕРИОДА ОТ 18/07/20 ДО 22/08/20 
 
 

 
Разположение: Хотелът се намира в селищети Ханиоти, на 250м от плажа и на 150м от центъра на селището. Разполага с два етажа, басейн, чадъри и шезлонги на басейна. 
На 50 м. От хотела има спирка на градския транспорт и банкомат.  
Хотелски услуги: бар, бар на басейна, стая за багаж, лекар (на повикване), безжичен интернет, събуждане по телефона. 
Стаи: Разполагат с индивидуален климатик, козметика за баня, хладилник, сейф в стаите( срещу допълнително заплащане), сателитна телевизия, телефон ,бебешка кошарка (заплаща се на 
място в хотела / 7 € на вечер, за бебета 0-1г.) и се осигурява след запитване). 
 
ПЕРИОД   

ВИД СТАЯ  BB 

20/06-27/06 
2020 

27/06-04/07 
2020 

04/07-11/07 
11/07-18/07 

2020 

18/07-25/07 
2020 

25/07-01/08 
01/08-08/08 
08/08-15/08 
15/08-22/08 

2020 

22/08-29/08 
2020 

29/08-05/09 
2020 

05/09-12/09 
2020 

В двойна стая 468 лв. 503 лв. 549 лв. 727 лв. 770 лв. 641 лв. 503 лв. 468 лв. 
3-ти възрастен в двойна 
стая  

373 лв. 398 лв. 430 лв. 555 лв. 585 лв. 495 лв. 398 лв. 373 лв. 

1-во дете 0-0,99 г. в двойна 
или в четворна стая 

85 лв. 85 лв. 85 лв. 85 лв. 85 лв. 85 лв. 85 лв. 85 лв. 

ЦЕНАТА е на човек, в лева, за пакет включващ: Транспорт в двете посоки, 7 нощувки със закуски  на блок-маса и медицинска застраховка! 
Анулационни срокове: 30% неустойка от деня, следващ деня на резервацията; от 21 до 8 дни преди отпътуване – 50% неустойка; от 7 до 1 ден преди отпътуване – 100% неустойка. 
*Цената не включва туристическа такса от 1,50 € на стая на вечер, която се заплаща на място в хотела. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ХОТЕЛ “CALYPSO” ** - ХАНИОТИ – КАСАНДРА 
 
РАННИ ЗАПИСВАНИЯ – ДО ДАТА 31/01/2020 – ПЛАЩАНЕ  50 % ДО 01/02/2020 
 
 
Разположение:  Хотелът се намира на първия ръкав Касандра на Халкидическия полуостров, на 150 м. от плажа и в центъра на селището Ханиоти. Хотел Калипсо е с традиционна гръцка 
архитектура и предлага комфорт на своите гости. 
Хотелски услуги: ресторант, бар, лекар (на повикване), условия за инвалиди, фитнес, басейн. Чадъри и шезлонги на басейна. Чадъри и шезлонги на плажа – срещу консумация. 
Стаи: 77 стаи (60 двойни, 3 единични и 14 тройни) с климатик, телевизор, хладилник, балкон, баня, сешоар. 
 
                      
ПЕРИОД  

ВИД СТАЯ  ВB 

23/05-
30/05 
2020 

 

30/05-
06/06 

2020 

06/06-13/06 
13/06-20/06 
20/06-27/06  

2020 

27/06-
04/07  
2020 

04/07-11/07 
11/07-18/07 
18/07-25/07 
25/07-01/08 

 2020 

01/08-08/08 
08/08-15/08 
15/08-22/08  

2020 

22/08-
29/08 
 2020 

29/08-
05/09 
2020 

05/09-12/09 
12/09-19/09  

2020 

19/09-
26/09 
2020 

26/09-
03/10 
2020 

В двойна стая 
стандарт  

363 лв. 421 лв. 444 лв. 479 лв. 526 лв. 584 лв. 543 лв. 479 лв. 444 лв. 374 лв. 363 лв. 

В двойна стая 
стандарт гледка 
море/басейн 

374 лв. 449 лв. 479 лв. 514 лв. 561 лв. 619 лв. 578 лв. 514 лв. 479 лв. 399 лв. 386 лв. 

В тройна стая 433 лв. 516 лв. 549 лв. 594 лв. 654 лв. 736 лв. 678 лв. 594 лв. 549 лв. 449 лв. 433 лв. 
Единична стая 444 лв. 528 лв. 561 лв. 616 лв. 689 лв. 771 лв. 713 лв. 616 лв. 561 лв. 461 лв. 444 лв. 
3-ти възрастен в 
тройна стая 

170 лв. 170 лв. 170 лв. 170 лв. 170 лв. 170 лв. 170 лв. 170 лв. 170 лв. 170 лв. 170 лв. 

1-во дете 0-5,99 г. в 
двойнa; двойна 
море/басейн и 1-во  
дете 0-1,99г. В 
тройна 

85 лв. 85 лв. 85 лв. 85 лв. 85 лв. 85 лв. 85 лв. 85 лв. 85 лв. 85 лв. 85 лв. 

1-во дете 6-11.99 г. 
в двойна стандарт 

240 лв. 265 лв. 275 лв. 290 лв. 310 лв. 333 лв. 317 лв. 290 лв. 275 лв. 245 лв. 240 лв. 

1-во  дете 2-11,99 г. 
в тройна 

228 лв. 262 лв. 275 лв. 290 лв. 310 лв. 333 лв. 317 лв. 290 лв. 275 лв. 235 лв. 228 лв. 

1-во дете 6-11,99 г. 
в двойна 
басейн/море 

240 лв. 273 лв. 287 лв. 302 лв. 322 лв. 357 лв. 332 лв. 302 лв. 287 лв. 247 лв. 240 лв. 

ЦЕНАТА е на човек, в лева, за пакет включващ: Транспорт в двете посоки, 7 нощувки със закуски  на блок-маса и медицинска застраховка! 
Забележка: 3-ти възрастен може да се настани само в тройна стая. 
Анулационни срокове: от 21 до 15 дни преди отпътуване – 60% неустойка; от 14 до 1 ден преди отпътуване – 100% неустойка. 
*Цената не включва туристическа такса от 0,50 € на стая на вечер, която се заплаща на място в хотела. 

 
 
 
 



ХОТЕЛ „KASSANDRA BAY VILLAGE” *** - КРИОПИГИ -  КАСАНДРА 
 
РАННИ ЗАПИСВАНИЯ – ДО ДАТА 29/02/2020 – ПЛАЩАНЕ  30 % ДО 01/03/2020 
 
 
 
Разположение: Намира се на 400м от плажа и на 500м от селището Криопиги. Хотелът разполага с открит външен басейн, всички стаи са с балкони, предлагащи изглед към градината, 
планината или морето. 
Чадъри и шезлонги на плажа – срещу консумация. 
Хотелски услуги: безплатни шезлонги и чадъри на басейна. Детски кът, безплатен Wi-Fi достъп до интернет на рецепция и в зоната около басейна, бар, А-ла - карт ресторант, паркинг. 
Стаи: 35 стаи с климатик, хладилник, телевизор. 
 
 
ПЕРИОД   

ВИД СТАЯ  HB 

23/05-30/05 
30/05-06/06 

2020 

06/06-13/06 
13/06-20/06 

2020 

20/06-
27/06 
2020 

27/06-
04/07 
2020 

 
 

04/07-
11/07 
2020 

11/07-
18/07 
2020 

 

18/07-25/07 
25/07–01/08 
01/08-08/08 
08/08-15/08 
15/08-22/08 

2020 

22/08-
29/08 
2020 

 

29/08-
05/09 
2020 

05/09-
12/09 
2020 

12/09-
19/09 
2020 

19/09-
26/09 
2020 

В двойна стая или в 
четворна стая 

379 лв. 416 лв. 448 лв. 454 лв. 482 лв. 504 лв. 541 лв. 520 лв. 504 лв. 489 лв. 454 лв. 390 лв. 

3-ти възр. в двойна или в 
четворна стая 

317 лв. 343 лв. 365 лв. 369 лв. 389 лв. 404 лв. 430 лв. 416 лв. 404 лв. 394 лв. 369 лв. 324 лв. 

4-ти възр. в четворна 
стая 

276 лв. 294 лв. 310 лв. 313 лв. 327 лв. 338 лв. 357 лв. 346 лв. 338 лв. 331 лв. 313 лв. 281 лв. 

1-во дете 0-2.99 г. в 
двойна или четворна 
стая;  и 2-ро 0-2,99г. в 
четворна стая 

104 лв. 104 лв 104 лв 104 лв 104 лв 104 лв 104 лв 104 лв 104 лв 104 лв 104 лв 104 лв 

1-во дете 3-11.99 г. в 
двойна и четворна стая; 

2-ро дете 3-11,99 г. в 
четворна стая; 

256 лв. 256 лв 256 лв 256 лв 256 лв 256 лв 256 лв 256 лв 256 лв 256 лв 256 лв 256 лв 

 
ЦЕНАТА е на човек, в лева , за пакет включващ: Транспорт в двете посоки, 7 нощувки със закуски и вечери на блок-маса и медицинска застраховка! 
Анулационни срокове: от 21 до 15 дни преди отпътуване – 50% неустойка; от 14 до 1 ден преди отпътуване – 100% неустойка. 
*Цената не включва туристическа такса от 1,50 € на стая на вечер, която се заплаща на място в хотела. 
 
 

 
 
 
 
 



ХОТЕЛ „TROPICAL ” **** - ХАНИОТИ -  КАСАНДРА   
 
РАННИ ЗАПИСВАНИЯ – ДО ДАТА 31/01/2020 – ПЛАЩАНЕ  50 % ДО 01/02/2020 
 
Разположение:  Хотелът се намира близо до центъра на Ханиоти, едно от много оживените селища на първия ръкав на халкидическия полуостров – Касандра. На разположение на гостите 
са барове, ресторанти и магазини, на 200 м. от хотела. Разстоянието до Солун е 98 км., разстоянието до плажа е 400 м.  
Хотелски услуги: Климатик /безплатен/, сателитна телевизия, сейф /платен/, плувен басейн, снек бар.  WIFI – безплатен, чадъри и шезлонги на плажа – платени. 
Стаи: 50 стаи 
Спорт и развлечения: открит басейн 
                    ПЕРИОД  

ВИД СТАЯ  HB 

23/05-30/05 
30/05-06/06 
06/06-13/06 

2020 

13/06-
20/06 
2020 

20/06-27/06 
27/06-04/07 
04/07-11/07 

2020 

11/07-18/07 
18/07-25/07 
25/07-01/08 
01/08-08/08 
08/08-15/08 
15/08-22/08 

2020 

22/08-29/08 
2020 

 

29/08-05/09 
05/09-12/09 

2020 
 

12/09-19/09 
2020 

19/09-26/09 
2020 

В двойна супериор 
градина 

541  лв. 599 лв. 743 лв. 958 лв. 774 лв. 743 лв. 570 лв. 541 лв. 

В двойна супериор басейн 553 лв. 614 лв. 767 лв. 969 лв. 796 лв. 767 лв. 584 лв. 553 лв. 
В делукс двойна стая 
градина 

553 лв. 614 лв. 767 лв. 969 лв. 796 лв. 767 лв. 584 лв. 553 лв. 

В делукс двойна стая 
басейн 

577 лв. 635 лв. 779 лв. 981 лв. 808 лв. 779 лв. 606 лв. 577 лв. 

3-ти възр. в двойна 
супериор градина 

357 лв. 386 лв. 458 лв. 565 лв. 473 лв. 458 лв. 371 лв. 357 лв. 

3-ти възр.в двойна 
супериор басейн 

363 лв. 393 лв. 470 лв. 571 лв. 484 лв. 470 лв. 378 лв. 363 лв. 

3-ти възр. в двойна делукс 
градина 

363 лв. 393 лв. 470 лв. 571 лв. 484 лв. 470 лв. 378 лв. 363 лв. 

3-ти възр. в двойна делукс 
басейн 

375 лв. 404 лв. 476 лв. 577 лв. 490 лв. 476 лв. 389 лв. 375 лв. 

1-во дете 6-11,99 г в 
двойна делукс градина 

225 лв. 240 лв. 278 лв. 329 лв. 285 лв. 278 лв. 232 лв. 225 лв. 

1-во дете 6-11,99 г в 
двойна делукс басейн 

230 лв. 245 лв. 281 лв. 332 лв. 288 лв. 281 лв. 238 лв. 230 лв. 

1-во дете 6-11,99 г в 
двойна супериор градина 

222 лв. 236 лв. 272 лв. 326 лв. 280 лв. 272 лв. 229 лв. 222 лв. 

1-во дете 6-11,99 г в 
двойна супериор басейн 

225 лв. 240 лв. 278 лв. 329 лв. 285 лв. 278 лв. 232 лв. 225 лв. 

1-во дете 0-5,99 г. във 
всички помещения  

85 лв. 85 лв. 85 лв. 85 лв. 85 лв. 85 лв. 85 лв. 85 лв. 

Доплащане за ALL   
Възрастен 189 лв. 
Дете от 0 до 1,99 г. Безплатно 
Дете от 2 до 11,99г. 106 лв. 
 
 



ЦЕНАТА е на човек, в  лева, за пакет включващ: Транспорт в двете посоки, 7 нощувки със закуски и вечери / или ол-инклузив на блок-маса и медицинска застраховка! 
Забележка: Бебешка кошарка – срещу заплащане. Кухненският бокс в супериор стаите може да се ползва само от семейста с бебета (само за приготвяне на бебешка храна) – срещу 
заплащане 
НАСТАНЯВАНЕТО В ХОТЕЛА СТАВА СЛЕД 14:00 ЧАСА, А ОСВОБОЖДАВАНЕТО ДО 10:00 ЧАСА ! 
Анулационни срокове: от 21 до 15 дни преди отпътуване – 50% неустойка; от 14 до 1 ден преди отпътуване – 100% неустойка. 
*Цената не включва туристическа такса от 3 € на стая на вечер, която се заплаща на място в хотела. 
 

 
 
 

 
ХОТЕЛ “DAPHNE HOLIDAY CLUB” *** - ХАНИОТИ – КАСАНДРА 
 
РАННИ ЗАПИСВАНИЯ – ДО ДАТА 31/01/2020 – ПЛАЩАНЕ  50 % ДО 01/02/2020 
 
Разположение: Хотелът е разположен в селището Ханиоти на Халкидики, построен на хълм с панорамна гледка към залива Торонео, на 100 км. от летището, на 700 м. oт плажа. 
Хотелски услуги: Басейн, Ресторант, Фоайе, Безжичен интернет – само в ресторанта, бара и около басейна, чадъри и шезлонги  на плажа– заплащат се. WIFI – безплатен в ресторанта, на 
бара и на басейна.  
Стаи: 74 стаи /73 двойни стаи, 1 единична стая/, обзаведени с: Климатик, Хладилник, Сейф, Сешоар,Телевизор.  
Спорт и развлечения: Гимнастически салон, Тенис на корт, Външен басейн 
Развлечения за деца: Детска площадка. 
ПЕРИОД   

ВИД СТАЯ  BB 

23/05-30/05 
30/05-06/06 
06/06-13/06 

2020 

13/06-20/06 
2020 

20/06-27/06 
27/06-04/07 
04/07-11/07 
11/07-18/07 

2020 

18/07-25/07 
2020 

25/07-01/08 
01/08-08/08 
08/08-15/08 
15/08-22/08 
22/08-29/08 
29/08-05/09 

2020 

05/09-12/09 
2020 

12/09-19/09 
19/09-26/09 

2020 

В двойна стая 374 лв. 441 лв. 491 лв. 538 лв. 573 лв. 544 лв. 374 лв. 
В тройна стая 374 лв. 441 лв. 491 лв. 538 лв. 573 лв. 544 лв. 374 лв. 
Единична стая 549 лв. 663 лв. 748 лв. 834 лв. 899 лв. 719 лв. 549 лв. 
3-ти възр.в тройна стая 316 лв. 363 лв. 398 лв. 431 лв. 456 лв. 436 лв. 316 лв. 
Дете 0-11,99 г.в тройна 85 лв. 85 лв. 85 лв. 85 лв. 85 лв. 85 лв. 85 лв. 
Доплащане за HB        
Възрастен  179 лв. 
Дете 2-11,99 г. 97 лв. 
ЦЕНАТА е на човек, в лева , за пакет включващ: Транспорт в двете посоки, 7 нощувки със закуски и/или вечери на блок-маса и медицинска застраховка! 
Забележка: В хотела няма възможност за настаняване на 2 деца в стая. Стаите са максимум тройки. 
Анулационни срокове: от 21 до 15 дни преди отпътуване – 50% неустойка; от 14 до 8 дни преди отпътуване – 70% неустойка; от 7 до 1 ден преди отпътуване – 100% неустойка. 
*Цената не включва туристическа такса от 1,50 € на стая на вечер, която се заплаща на място в хотела. 
 
 

 
 
 



ХОТЕЛ “JULIA” *** - ФУРКА – КАСАНДРА 
 
РАННИ ЗАПИСВАНИЯ – ДО ДАТА 31/01/2020 – ПЛАЩАНЕ  50 % ДО 01/02/2020 
 
Разположение: Хотелът е разположен на първия ръкав на п-в Халкидики - Касандра, в курортното градче Фурка, на 400м от пясъчен плаж. На 50 м  от хотела се намира автобусна спирка 
за транспорт по маршрута Фурка - Касандра - Калитея - Солун. Хотелът е реновиран през 2017г. 
Хотелски услуги: Рецепция, Wi-Fi в общите части ( безплатен), басейн, бар на басейна, паркинг, детска площадка, детски басейн. 
Стаи: мини-хладилник, климатик, телевизор с плосък екран, сателитна телевизия, сейф (при поискване, срещу допълнително заплащане), душ, ютия и сешоар (по заявка на рецепцията), 
балкон / тераса. 
Спорт и развлечения: тенис на маса 
Чадъри и шезлонги на плажа – ползва градския плаж – заплащат се. 
All inclusive: Закуска (шведска маса) от 08:00 до 10:00 часа; Обяд (шведска маса) от 13:00 до 14:00 часа; Вечеря (шведска маса) от 19:00 до 21:00 часа 
В ресторанта (обяд, вечеря) - неограничен брой напитки: безалкохолни напитки, наливна бира, местно вино (червено, розе, бяло), сокове, вода. 
Бар на басейна: 08.00-21.00 - филтрирано кафе, чай, сокове, вода; 12.00-21.00 - безалкохолни напитки, наливна бира, местно вино (червено, розе, бяло). 
Срещу заплащане: тостове, закуски, сладолед, вносни напитки, коктейли и др. 
* Всички услуги по програма All Inclusive се предоставят от 09:00 до 21:00 часа. 
Хотелът си запазва правото да направи някои промени в програмата без предварително предупреждение ! 
 
 
ПЕРИОД   

ВИД СТАЯ   

AI  

23/05-
30/05 
2020 

30/05-
06/06 
2020 

06/06-
13/06 
 2020 

13/06-
20/06  
2020 

20/06-
27/06  
2020 

27/06-
04/07 
2020 

 

04/07-
11/07  
2020 

 

11/07-18/07 
18/07-25/07 
25/07-01/08 
01/08-08/08 
08/08-15/08 
15/08-22/08  

2020 

22/08-
29/08 
2020 

 

29/08-
05/09 
2020 

05/09-
12/09  
2020 

12/09-
19/09 
2020 

19/09-
26/09 
2020 

26/09-
03/10 
2020 

В двойна стая 536 лв. 580 лв. 561 лв. 592 лв. 663 лв. 684 лв. 721 лв. 765 лв. 743 лв. 684 лв. 679 лв. 647 лв. 612 лв. 580 лв. 
1-во дете 0-11.99 г. 
в двойна стая 

264 лв. 273 лв. 266 лв. 274 лв. 294 лв. 301 лв. 311 лв. 322 лв. 317 лв. 301 лв. 299 лв. 289 лв. 280 лв. 273 лв. 

 
ЦЕНАТА е на човек, в лева, за пакет включващ: Транспорт в двете посоки, 7 нощувки на All inclusive   и медицинска застраховка! 
Анулационни срокове: от 21 до 15 дни преди отпътуване – 60% неустойка; от 14 до 1 ден преди отпътуване – 100% неустойка. 
*Цената не включва туристическа такса от 1,50 на стая на вечер, която се заплаща на място в хотела. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ХОТЕЛ “ELINOTEL POLIS” *** - ХАНИОТИ– КАСАНДРА 
 
РАННИ ЗАПИСВАНИЯ – ДО ДАТА 31/01/2020 – ПЛАЩАНЕ  50 % ДО 01/02/2020 
 
Разположение:  на първия ръкав Касандра на Халкидическия полуостров, на 100 км от Солун, в живописното курортно селище Ханиоти, на около 200 метра от плажа. 
Хотелски услуги: ресторант, бар, открит басейн, детски басейн, рецепция, сейф, билярд (срещу заплащане), морски спортове (срещу заплащане). WIFI – безплатен на рецепция, чадъри и 
шезлонги на плажа – платени. 
Стаи: 56 стаи с душ или вана, климатик, телевизор, телефон, сешоар, чайник, сейф (срещу заплащане), балкон или тераса. 
All inclusive програма: Хранения – Закуска, Обяд и Вечеря се изпълняват в ресторанта стил бюфет!  Безплатни напитки в ресторанта и бара – Безалкохолни напитки; Вода; Бира –
наливна; Узо; Бренди; Вино – наливно;  Чай; Сокове; Басейн  – безплатни шезлонги и чадъри на басейна; В стаите – безплатни: Телевизия; Хладилник; Сешоар; Климатик; 

 
ЦЕНАТА е на човек, в лева, за пакет включващ: Транспорт в двете посоки, 7 нощувки със закуски и вечери или All inclusive на блок-маса и медицинска застраховка! 
Забележка: В двойна стая могат да бъдат настанени само 2-ма туристи. 2-ма възрастни и 1 дете или трети възрастен се настаняват само в двойни супериор стаи. Във фамилните стаи се 
настаняват 2-ма възрастни + 2 деца. Има бебешки кошарки на запитване, безплатни. 
Анулационни срокове: от 21 до 15 дни преди отпътуване – 60% неустойка; от 14 до 1 ден преди отпътуване – 100% неустойка. 
*Цената не включва туристическа такса от 1,50€ на стая на вечер, която се заплаща на място в хотела. 
 

 
 
 
 
 

ПЕРИОД 

ВИД СТАЯ  HB 

23/05-30/05 
30/05-06/06 
06/06-13/06 

2020 
Stop Sale 

13/06-
20/06 

2020 
Stop sale 

20/06-27/06 
27/06-04/07 

2020 

04/07-
11/07 
2020 

 

11/07-
18/07 
2020 

18/07-
25/07 
2020 

25/07-01/08 
01/08-08/08 
08/08-15/08 

2020 

15/08-
22/08 
2020 

22/08-
29/08 
2020 

29/08-
05/09 
2020 

05/09-12/09 
12/09-19/09 

2020 

19/09-
26/09 
2020 

26/09-
03/10 
2020 

В двойна стая /2-2/ 469 лв. 495 лв. 649 лв. 666 лв. 770 лв. 778 лв. 826 лв. 786 лв. 770 лв. 636 лв. 582 лв. 465 лв. 418 лв. 
В двойна супериор /2-
3/ 

497 лв. 529 лв. 718 лв. 742 лв. 889 лв. 899 лв. 956 лв. 908 лв. 889 лв. 697 лв. 620 лв. 496 лв. 446 лв. 

3-ти възр.в двойна 
супериор 

302 лв. 315 лв. 391 лв. 400 лв. 459 лв. 463 лв. 486 лв. 467 лв. 459 лв. 382 лв. 352 лв. 302 лв. 282 лв. 

Във Фамилна стая /2-4/ 569 лв. 596 лв. 763 лв. 782 лв. 899 лв. 910 лв. 974 лв. 920 лв. 899 лв. 771 лв. 719 лв. 555 лв. 490 лв. 
2-ро дете 2-13.99 г. във 
Фамилна стая 

222 лв. 228 лв. 261 лв. 265 лв. 288 лв. 291 лв. 303 лв. 293 лв. 288 лв. 263 лв. 252 лв. 220 лв. 207 лв. 

1-во дете 0-13.99 г. 
Супериор стая и 
фамилна стая и 2-ро 
дете 0-1.99 г. във 
фамилна стая 

85 лв. 85 лв. 85 лв. 85 лв. 85 лв. 85 лв. 85 лв. 85 лв. 85 лв. 85 лв. 85 лв. 85 лв. 85 лв. 

Доплащане за ALL   
За възрастен 176 лв. 
За 1-во и 2-ро дете 2-
13,99 г. 

110 лв. 



ХОТЕЛ „DOLPHIN BEACH”*** - ПОСИДИ – КАСАНДРА 
 
РАННИ ЗАПИСВАНИЯ – ДО ДАТА 31/01/2020 – ПЛАЩАНЕ  50 % ДО 01/02/2020 
 
 
Разположение: Хотел Dolphin beach е 3 звезден хотел разположен  в селището Посиди на Халкидики на западната част на първия ръкав Касандра. Намира се в непосредствена близост до 
морския бряг и плажа, който гледа към залива Термайкос. Близостта до плажа и уютната, непретенциозна атмосфера на малкото селище го правят подходящ за почивка на семейства с деца 
и хора от средна възраст.  Разстояние до летището: 100 км. Реновиран изцяло 2011 година. 
Хотелски услуги: Ресторант, закуска и вечеря на блок маса, бар на басейна, рецепция, фоайе, сейфове, WIFI – безплатен на рецепция. 
Стаи: 56 стаи и 11 фамилни стаи, обзаведени с климатик, хладилник, сателитна телевизия, баня. Спорт и развлечения: открит басейн 
All inclusive: Закуска , обяд и вечеря  на блок маса; Mестни алкохолни  напитки (узо, бренди, бира, вино, ципуро), различни безалкохолни напитки, кафе, чай, сладолед по време на вечеря; 
Безплатни чадъри и шезлонги на плажа и на басейна; 2 пъти седмично тематични вечери в основния ресторант, развлекателна програма веднъж седмично; Напитките се сервират  от 09:30 
до 23:00h. 
ПЕРИОД  

 ВИД СТАЯ  HB 

23/05-30/05 
30/05-06/06 
06/06-13/06 

2020 
Stop sale 

13/06-
20/06 
2020 

Stop sale 
 

20/06-27/06  
Stop Sale 

27/06-04/07 
2020 

 

04/07-
11/07 
2020 

Stop sale 
 

11/07-
18/07  
 2020 

 

18/07-
25/07 
2020 

25/07-01/08 
01/08-08/08 
08/08-15/08 

 2020 

15/08-
22/08 
2020 

22/08-
29/08 
2020 

29/08-
05/09 
2020 
OR 

05/09-12/09 
12/09-19/09 

2020 

19/09-
26/09 
2020 

26/09-
03/10 
2020 

В двойна стая – изглед 
градина *GV 

502 лв. 528 лв. 683 лв. 702 лв. 819 лв. 828 лв. 883 лв. 837 лв. 819 лв. 704 лв. 658 лв. 509 лв. 449 лв. 

В двойна- изглед море *SV 567 лв. 591 лв. 735 лв. 753 лв. 866 лв. 880 лв. 962 лв. 892 лв. 864 лв. 753 лв. 708 лв. 561 лв. 502 лв. 
В двойна супериор – *GV 541 лв. 572 лв. 754 лв. 776 лв. 904 лв. 914 лв. 975 лв. 924 лв. 904 лв 770 лв 716 лв 563 лв. 502 лв. 
В двойна супериор- *SSV 579 лв. 609 лв. 787 лв. 808 лв. 935 лв. 947 лв. 1020 лв. 959 лв. 935 лв. 802 лв. 749 лв. 600 лв. 541 лв. 
3-ти възр. в двойна стая – * 
GV 

292 лв. 303 лв. 365 лв. 373 лв. 419 лв. 423 лв. 445 лв. 427 лв. 419 лв. 373 лв. 355 лв. 295 лв. 271 лв. 

3-ти възр. в двойна  стая - * 
SV 

318 лв. 328 лв. 386 лв. 393 лв. 438 лв. 444 лв. 476 лв. 449 лв. 437 лв. 393 лв. 375 лв. 316 лв. 292 лв. 

3-ти  възр. в супериор стая * 
GV 

308 лв. 320 лв. 393 лв. 402 лв. 453 лв. 457 лв. 482 лв. 461 лв. 453 лв. 400 лв. 378 лв. 317 лв. 292 лв. 

3-ти възрастен  в супериор 
стая – * SSV 

323 лв. 335 лв. 407 лв. 415 лв. 466 лв. 471 лв. 500 лв. 476 лв. 466 лв. 413 лв. 391 лв. 332 лв. 308 лв. 

2-ро дете 2-13,99г. в 
супериор стая - GV 

201 лв. 207 лв. 244 лв. 248 лв. 274 лв. 276 лв. 288 лв. 278 лв. 274 лв. 247 лв. 236 лв. 206 лв. 193 лв. 

2-ро дете 2-13,99г. в 
супериор стая-SSV 

209 лв. 215 лв. 250 лв. 255 лв. 280 лв. 282 лв. 297 лв. 285 лв. 280 лв. 253 лв. 243 лв. 213 лв. 201 лв. 

1-во дете 0-13.99 г. Във  
всички помещения;  

85 лв. 85 лв. 85 лв. 85 лв. 85 лв. 85 лв. 85 лв. 85 лв. 85 лв. 85 лв. 85 лв. 85 лв. 85 лв. 

Доплащане за ALL   
Възрастен 189 лв. 
 Дете 2-13,99 г.  110 лв. 
 
ЦЕНАТА е на човек, в лева, за пакет включващ: Транспорт в двете посоки, 7 нощувки със закуски и вечери или All inclusive  на блок-маса и медицинска застраховка! 
Забележка: Хотелът разполага с фамилни стаи с една спалня/2 – 5 човека/ (изглед градина или море) на запитване. 
Анулационни срокове: от 21 до 15 дни преди отпътуване – 60% неустойка; от 14 до 1 ден преди отпътуване – 100% неустойка. 
*GV – garden view; *SSV – site sea view; *SV – sea view 
*Цената не включва туристическа такса от 1,50 € на стая на вечер, която се заплаща на място в хотела. 

 



 
ХОТЕЛ „PORT MARINA” *** - ПЕФКОХОРИ-ПАЛИУРИ -  КАСАНДРА  
 
РАННИ ЗАПИСВАНИЯ – ДО ДАТА 31/01/2020 – ПЛАЩАНЕ  50 % ДО 01/02/2020 
 
Разположение: Хотел Порт Марина е разположен между селищата Пефкохори и Палиури в южната част на Касандра. Намира се на 350 м. от плажа.  
Хотелски услуги:  Хотелът предлага 24-часови услуги на своите гости, както и ресторант, външен басейн, бар на басейна, фитнес, детска площадка, паркинг и мини бус. 
Стаи: разполага със 74 студиа, 4 двойни  и 12 фамилни стаи. Всички стаи са с изглед към морето, градината или басейна и са оборудвани с хладилник, климатик /безплатен/, телевизор и 
телефон. Безжичен интернет – заплаща се на място. Има бебешки легла на запитване, заплащат се допълнително на място. 
All inclusive: Закуска, обяд  и вечеря  на блок маса. Местни алкохолни напитки(узо, бренди, вино, бира, ципуро), различни безалкохолни напитки,  разхладителни напитки,  кафе, чай от 
09:30 до 23:00. Сладолед на вечеря. Безплатни чадъри и шезлонги на басейна и на плажа. Тематични вечери 2 пъти в седмицата и забавна програма веднъж седмично. Безплатен трансфер с 
минибус от хотела до плажа и до Пефкохори. 
 
ПЕРИОД   

ВИД СТАЯ  НB PLUS 

23/05-30/05 
30/05-06/06 
06/06-13/06 

2020 
Stop sale 

13/06-
20/06 
2020 
Stop 
sale 

20/06-27/06 
27/06- 04/07 

2020 

04/07-
11/07 
2020 

11/07-
18/07 
2020 

18/07-
25/07 
2020 

25/07-01/08 
01/08-08/08 
08/08-15/08 

2020 

15/08-
22/08 
2020 

22/08-
29/08 
2020 

29/08-
05/09 
2020 

05/09-12/09 
12/09-19/09 

2020 

19/09-
26/09 
2020 

26/09-
03/10 
2020 

В двойна стандарт изглед 
градина 

490 лв. 514 лв. 658 лв. 679 лв. 806 лв. 815 лв. 864 лв. 823 лв. 806 лв. 682 лв. 632 лв. 502 лв. 449 лв. 

В двойна стая изглед море 502 лв. 528 лв. 683 лв. 703 лв. 826 лв. 835 лв. 891 лв. 844 лв. 826 лв. 706 лв. 658 лв. 519 лв. 464 лв. 
В двойна супериор стая 
изглед градина 

528 лв. 560 лв. 749 лв. 770 лв. 897 лв. 905 лв. 954 лв. 913 лв. 897 лв. 744 лв. 683 лв. 535 лв. 476 лв. 

В двойна супериор стая 
изглед море 

573 лв. 604 лв. 787 лв. 807 лв. 930 лв. 941 лв. 1006 лв. 952 лв. 930 лв. 800 лв. 749 лв. 573 лв. 502 лв 

3-ти възрастен в двойна 
супериор стая изглед 
градина 

303 лв. 316 лв. 391 лв. 400 лв. 450 лв. 454 лв. 474 лв. 457 лв. 450 лв. 389 лв. 365 лв. 306 лв. 282 лв. 

3-ти възрастен в двойна 
супериор стая изглед море 

321 лв. 333 лв. 407 лв. 415 лв. 464 лв. 468 лв. 494 лв. 472 лв. 464 лв. 412 лв. 391 лв. 321 лв. 293 лв. 

1-во дете (0-13,99 г) в 
супериор двойни стаи  

85 лв. 85 лв. 85 лв. 85 лв. 85 лв. 85 лв. 85 лв. 85 лв. 85 лв. 85 лв. 85 лв. 85 лв. 85 лв. 

2-ро дете 2-13,99г. В 
двойна супериор излед 
градина 

199 лв. 205 лв. 243 лв. 247 лв. 272 лв. 274 лв. 284 лв. 276 лв. 272 лв. 242 лв. 230 лв. 200 лв. 188 лв. 

2-ро дете 2-13,99г. В 
двойна супериор излед 
море 

208 лв. 214 лв. 250 лв. 254 лв. 279 лв. 281 лв. 294 лв. 283 лв. 279 лв. 253 лв. 243 лв. 207 лв. 193 лв. 

ДОПЛАЩАНЕ ЗА ALL               
За възрастен 189 лв.  
За  дете 2-13,99 г. 122 лв.  
ЦЕНАТА е на човек, в лева, за пакет включващ: Транспорт в двете посоки, 7 нощувки със закуски и вечери с вкл. напитки (кафе, вода, безалкохолни) или All inclusive  на блок-маса 
и медицинска застраховка! 
Забележка: Хотелът разполага с фамилни стаи с една спалня/2-4 човека/,  (изглед море или изглед басейн) на запитване.. 
Анулационни срокове: от 21 до 15 дни преди отпътуване – 60% неустойка; от 14 до 1 ден преди отпътуване – 100% неустойка. 
*Цената не включва туристическа такса от 1,50 € на стая на вечер, която се заплаща на място в хотела. 



 
ХОТЕЛ “AMMON ZEUS” *****- КАЛИТЕЯ – КАСАНДРА 
 
РАННИ ЗАПИСВАНИЯ – ДО ДАТА 29/02/2020 – ПЛАЩАНЕ  50 % ДО 01/03/2020 
 
Разположение: Хотел Ammon Zeus е 5 звезден хотел разположен в селището Калитея на Халкидики. Той е може би единственият хотел, който се намира точно на морския бряг. Плажът му 
е един от най-чистите на Халкидики и е удостоен със Син флаг. В 18 век в близост до това място, за известен период от време са живели монасите от Руския Светогорски манастир. 
Maлкият  параклис на територията на хотела  датира от тези времена . Храмът на Амон Зевс е също в непосредствена близост. Разстояние до летището: 70 км 
Хотелът е изцяло реновиран за лято 2017. 
Хотелски услуги: Климатик, Басейн, Бар на басейна, Ресторант, Шезлонги и чадъри – безплатни ( 2 шезлонга и 1 чадър на стая), плажни кърпи (срещу депозит),  безплатен WIFI на 
рецепция.  
Спорт и развлечения: Хамам, джакузи, масаж, сауна, фитнес, СПА. За децата: мини клуб, детска площадка. 
Стаи: 114 стаи и 12 апартамента, разполагащи с: Климатик, Балкон, Сешоар, Хладилник, Телевизор, Телефон. 
 
ПЕРИОД   

ВИД СТАЯ  HB 

23/05-30/05 
30/05-06/06 
06/06-13/06 

2020 

13/06-
20/06 
2020 

20/06-27/06 
27/06-04/07 

2020 

04/07-
11/07  
2020 

11/07-
18/07 
2020 

18/07-
25/07 
2020 

25/07-01/08 
01/08-08/08 
08/08-15/08  

2020 

15/08-
22/08 
2020 

22/08-
29/08 
2020 

29/08-
05/09 
2020 

05/09-12/09 
12/09-19/09 

2020 

19/09-
26/09 
2020 

26/09-
03/10 
2020 

В двойна делукс стая - 
градина 

1012 лв. 1054 лв. 1306 лв. 1359 лв. 1676 лв. 1693 лв. 1791 лв. 1709 лв. 1676 лв. 1412 лв. 1306 лв. 965 лв. 828 лв. 

В двойна делукс стая - море 1155 лв. 1203 лв. 1489 лв. 1552 лв. 1933 лв. 1951 лв. 2055 лв. 1968 лв. 1933 лв. 1617 лв. 1491 лв. 1099 лв. 942 лв. 
В премиум делукс - градина 1105 лв. 1151 лв. 1427 лв. 1484 лв. 1828 лв. 1845 лв. 1948 лв. 1862 лв. 1828 лв. 1541 лв. 1427 лв. 1050 лв. 899 лв. 
В премиум делукс - море 1242 лв. 1295 лв. 1612 лв. 1679 лв. 2084 лв. 2103 лв. 2218 лв. 2122 лв. 2084 лв. 1746 лв. 1611 лв. 1179 лв. 1006 лв. 
3-ти възр. в делукс стая - 
градина 

602 лв. 623 лв. 749 лв. 775 лв. 934 лв. 942 лв. 991 лв. 951 лв. 934 лв. 802 лв. 749 лв. 578 лв. 510 лв. 

3-ти възр. в делукс стая - море 674 лв. 697 лв. 840 лв. 872 лв. 1063 лв. 1071 лв. 1124 лв. 1080 лв. 1063 лв. 905 лв. 841 лв. 646 лв. 567 лв. 
3-ти възр. в премиум делукс 
стая - градина 

649 лв. 672 лв. 809 лв. 838 лв. 1010 лв. 1018 лв. 1070 лв. 1027 лв. 1010 лв. 867 лв. 809 лв. 621 лв. 546 лв. 

3-ти възр. в премиум делукс 
стая - море 

717 лв. 743 лв. 902 лв. 936 лв. 1138 лв. 1148 лв. 1205 лв. 1157 лв. 1138 лв. 969 лв. 902 лв. 685 лв. 599 лв. 

1-во дете 0-11.99 г.  във 
всички помещения 

104 лв. 104 лв. 104 лв. 104 лв. 104 лв. 104 лв. 104 лв. 104 лв. 104 лв. 104 лв. 104 лв. 104 лв. 104 лв. 

 
ЦЕНАТА е на човек, в лева, за пакет включващ: Транспорт в двете посоки, 7 нощувки със закуски и вечери на блок-маса и медицинска застраховка! 
Забележка: Премиум стаите се намират на последен етаж – гостите разполагат с еспресо машина за кафе и чай и безплатни чадъри и шезлонги на плажа. Второ дете може да се настани 
само в премиум делукс суит с две спални. Цени на запитване. 
Забележка: Хотелът изисква при настаняване 100 € депозит на стая за целия престой (с кредитна карта или кеш). Депозитът се връща при освобождаване на стаята. 
Анулационни срокове: от 30 до 15 дни преди отпътуване – 60% неустойка; от 14 до 1 ден преди отпътуване – 100% неустойка. 
*Цената не включва туристическа такса от 4 € на стая на вечер, която се заплаща на място в хотела. 
 

 
 
 
 



ХОТЕЛ “LESSE” **** - ХАНИОТИ– КАСАНДРА 
 
РАННИ ЗАПИСВАНИЯ – ДО ДАТА 28/02/2020 – ПЛАЩАНЕ  50 % ДО 01/03/2020 
 
Разположение:  на първия ръкав Касандра на Халкидическия полуостров, на 100 км от Солун, в живописното курортно селище Ханиоти, на около 450 метра от плажа. 
Хотелски услуги: 24-часова рецепция, ресторант, бар, комплекс от 3  басейна, детски басейн, мини маркет, сейф, сауна (срещу заплащане), джакузи (срещу заплащане), билярд (срещу 
заплащане), мини голф (срещу заплащане), морски спортове (срещу заплащане), детска площадка, WIFI – безплатен в общите части, чадъри и шезлонги на плажа – платени. 
Стаи:  88 стаи, оборудвани с душ, климатик, телевизор, телефон, сешоар, сейф (срещу заплащане), мини хладилник, балкон или тераса. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЦЕНАТА е на човек, в лева, за пакет включващ: Транспорт в двете посоки, 7 нощувки със закуски или закуски и  вечери  на блок-маса и медицинска застраховка! 
Забележка: Двойните стаи са с капацитет 3-ма възрастни + 1 дете до 11,99г. 
Хотелът разполага с фамилни суити с капацитет до 5 човека. 
Анулационни срокове: от 21 до 15 дни преди отпътуване – 60% неустойка; от 14 до 1 ден преди отпътуване – 100% неустойка. 
*Цената не включва туристическа такса от 3 € на стая на вечер, която се заплаща на място в хотела. 
 

 
 
ХОТЕЛ “BELAGIO” ***- ФУРКА – КАСАНДРА 
 
РАННИ ЗАПИСВАНИЯ – ДО ДАТА 31/01/2020 – ПЛАЩАНЕ  50 % ДО 01/02/2020 
 
 
Разположение: Разположен е сред борови гори в китното рибарско селище Фурка, на Касандра, на 400м от плажа. Хотелът е в типична македонска архитектура и е реновиран през 2013г. 

ПЕРИОД 

ВИД СТАЯ  ВB 

23/05-30/05 
30/05-06/06 

2020 
 

      06/06-13/06 
      13/06-20/06 

20/06-27/06 
2020 

27/06-04/07 
2020 

04/07-11/07 
11/07-18/07 
18/07-25/07 
25/07-01/08 
01/08-08/08 
08/08-15/08 
15/08-22/08 
22/08-29/08 

2020 
 

29/08-05/09 
2020 

05/09-12/09 
12/09-19/09 
19/09-26/09 

2020 

26/09-03/10 
2020 

В двойна стая  432 лв. 596 лв. 657 лв. 738 лв. 657 лв. 596 лв. 432 лв. 
3-ти възр.в двойна стая 348 лв. 467 лв. 492 лв. 525 лв. 492 лв. 467 лв. 348 лв. 
2-ро дете 7-11.99 г. в 
двойна стая 

194 лв. 315 лв. 331 лв. 352 лв. 331 лв. 315 лв. 194 лв. 

1-во дете 0-11.99 г. В 
двойна стая  и 2-ро 
дете 2-6.99 г. В двойна 
стая 

85 лв. 85 лв. 85 лв. 85 лв. 85 лв. 85 лв. 85 лв. 

Доплащане за НВ  
За възрастен 96 лв. 
За 1-во и 2-ро дете 7-
11,99 г. 

96 лв. 



Състои се от основна сграда и 5 сгради на бунгало. 
Хотелски услуги: 24h рецепция, басейн, бар на басейна, детски басейн, детска анимация, площадка за игра, паркинг,  Wi-fi интернет – безплатен . Чадъри и шезлонги на плажа –  ползва 
градския плаж (платени или срещу консумация); 
Спорт и развлечения: Баскетбол, аеробика, водна гимнастика, тенис, дартс, колела (платени) . 
Стаи: климатик, сателитна телевизия, телевизор, сейф (платен), чайник, мини хладилник, душ, сешоар, балкон/тераса. 
All-inclusive: закуска, обяд и вечеря - шведска маса, средиземноморска и интернационална кухня.Закуска (шведска маса) от 08:00 до 10:00 часа; Обяд (шведска маса) от 13:30 до 15:00 
Вечеря (шведска маса) от 19:00 до 21:00 часа; Тематични програми (италиански, гръцки); Възможност за менюта за вегетарианци и диабетици;. 
В ресторанта - наливно вино, бира, освежителни напитки, кафе, чай. 
Бар на басейна от 10:00 до 24:00 часа (ежедневно) в неограничени количества: селекция от кафе, чай, безалкохолни напитки, мляко, сокове, вода, местно наливно вино и бира. 
От 21:00 до 24:00 часа само срещу заплащане. *Програмата е валидна в ресторанта, бара на басейна и в основния бар до 21.00 часа. След 21.00 - платени услуги. Програмата All Inclusive е 
валидна от момента на пристигане в хотела до момента на тръгване от хотела. *Хотелът си запазва правото да направи някои промени в програмата без предварително предупреждение. 
 
 
ПЕРИОД   

ВИД СТАЯ   

ALL  

23/05-
30/05 
2020 

30/05-
06/06 
2020 

06/06-
13/06 
 2020 

13/06-
20/06  
2020 

20/06-
27/06  
2020 

27/06-
04/07 
2020 

04/07-
11/07 
2020 

 

11/07-18/07 
18/07-25/07  
25/07-01/08 
01/08-08/08 
08/08-15/08 
15/08-22/08 

2020 

22/08-
29/08 
2020 

 

29/08-
05/09 
2020 

05/09-
12/09 
2020 

12/09-
19/09 
2020 

19/09-
26/09 
2020 

26/09-
03/10 
2020 

В двойна стая 560 лв. 563 лв. 593 лв. 614 лв. 678 лв. 724 лв. 728 лв. 748 лв. 738 лв. 724 лв. 
 

713 лв. 643 лв. 619 лв. 587 лв. 

В тройна стая  573 лв. 583 лв. 616 лв. 636 лв. 701 лв. 748 лв. 751 лв. 771 лв. 761 лв. 748 лв. 736 лв. 666 лв. 643 лв. 608 лв. 
Единична стая 918 лв. 959 лв. 1036 лв. 1086 лв. 1204 лв. 1284 лв. 1291 лв. 1331 лв. 1311 лв. 1284 лв. 1264 лв. 1144 лв. 1088 лв. 1007 лв. 
3-ти възр. в тройна  
стая 

289 лв. 298 лв. 308 лв. 307 лв. 326 лв. 339 лв. 341 лв. 351 лв. 346 лв. 339 лв. 336 лв. 316 лв. 317 лв. 306 лв. 

1-во дете 2-11.99 г. в 
тройна стая 

173 лв. 173 лв. 173 лв. 173 лв. 173 лв. 173 лв. 173 лв. 173 лв. 173 лв. 173 лв. 173 лв. 173 лв. 173 лв. 173 лв. 

1-во дете 0-1,99 г. в 
единична, двойна и 
тройна стая и  

1-во дете 2-11,99г. в 
единична стая 

85 лв. 85 лв. 85 лв. 85 лв. 85 лв. 85 лв. 85 лв. 85 лв. 85 лв. 85 лв. 85 лв. 85 лв. 85 лв. 85 лв. 

 
ЦЕНАТА е на човек, в лева, за пакет включващ: Транспорт в двете посоки, 7 нощувки на All inclusive    на блок-маса и медицинска застраховка! 
Анулационни срокове: от 21 до 15 дни преди отпътуване – 50% неустойка; от 14 до 1 ден преди отпътуване – 100% неустойка. 
*Цената не включва туристическа такса от 1,50 € на стая на вечер, която се заплаща на място в хотела. 

 
 
 
ХОТЕЛ “IRIS” ***- СИВИРИ – КАСАНДРА 
 
РАННИ ЗАПИСВАНИЯ – ДО ДАТА 31/01/2020 – ПЛАЩАНЕ  50 % ДО 01/02/2020 
 
 



Разположение: Намира се в курорта Сивири, Касандра, на 300м от плажа и 100км от Солун. Състои от 8 малки двуетажни сгради, разположени в градина. През 2019 г. централната сграда 
е напълно реновирана - лоби, рецепция, ресторант. Нови стаи, построени през 2018 г. (Superior Rooms и Suites). 
Хотелски услуги: Рецепция, басейн, бар на басейна, детски басейн, детска площадка, Wi-fi интернет – безплатен, интернет корнер (платен), телевизионна стая.. Чадъри и шезлонги на 
басейна – безплатни; Чадъри и шезлонги на плажа – ползва градски плаж ( платени или срещу консумация).  
Спорт и развлечения: Тенис (ракети и топки срещу депозит), тенис на маса, дартс, мини футбол. 
Стаи: Общо 93 стаи: Singles (~20 кв.м), Doubles (~25 кв.м), Superior Rooms (~28 кв.м), Quadruples (~30 кв.м), New! Suites (~38 кв.м).  
В стаите са на разположение: климатик, сателитна телевизия, сейф (срещу допълнително заплащане), мини хладилник, баня / душ, сешоар, телефон, балкон / тераса. 
All-inclusive: Основен ресторант в централната сграда (гръцка и интернационална кухня); Закуска (шведска маса) от 08:00 до 10:00 (традиционни гръцки продукти); Обяд (шведска маса) от 
13:30 до 15:00; Вечеря (шведска маса) от 18:30 до 20:30; Безалкохолни напитки, сокове, чай, кафе (филтрирано кафе, капучино, еспресо, фрапе, нескофе), бира, вино, узо, ракия, водка, 
алкохол; Сандвичи, бисквитки, торта в бара на басейна от 16.30 до 17.30. Програмата "All inclusive" е валидна от 11.00 до 23.00 часа. *Хотелът си запазва правото да направи някои 
промени в програмата без предварително предупреждение. 
 
ПЕРИОД   

ВИД СТАЯ  НВ 

23/05-30/05 
30/05-06/06 

2020 
 

06/06-
13/06 
2020 

13/06-20/06 
20/06-27/06 
27/06-04/07 

2020 
 

04/07-
11/07 
2020 

 

11/07-18/07 
18/07-25/07 
25/07-01/08 
01/08-08/08 
08/08-15/08 
15/08-22/08 

 2020 
 

22/08-
29/08 
2020 

29/08-05/09 
05/09-12/09 

2020 

12/09-
19/09 
2020 

19/09-
26/09  
2020 

26/09-
03/10 
 2020 

 

В двойна стая 526 лв. 618 лв. 654 лв. 688 лв. 713 лв. 679 лв. 654 лв. 599 лв. 526 лв. 503 лв. 
В супериор стая 654 лв. 746 лв. 783 лв. 823 лв. 853 лв. 813 лв. 783 лв. 728 лв. 654 лв. 628 лв. 
Единична стая 713 лв. 846 лв. 899 лв. 953 лв. 993 лв. 939 лв. 899 лв. 819 лв. 713 лв. 673 лв. 
3-ти  възрастен в двойна 
стая 

409 лв. 476 лв. 503 лв. 529 лв. 549 лв. 523 лв. 503 лв. 463 лв. 409 лв. 396 лв. 

1-во дете 0-1,99 г. в 
единична стая и  

1-во дете 0-7,99г. в двойна 
стая  

85 лв. 85 лв. 85 лв. 85 лв. 85 лв. 85 лв. 85 лв. 85 лв. 85 лв. 85 лв. 

ДОПЛАЩАНЕ ЗА ALL   
Възрастен 179 лв. 
Дете 0-7,99 г.  Безплатно 
 
 
ЦЕНАТА е на човек, в лева, за пакет включващ: Транспорт в двете посоки, 7 нощувки със закуски и вечери или All inclusive.  на блок-маса и медицинска застраховка! 
Забележка: Хотелът разполага със суити, с капацитет ( 2-ма възрастни + 2 деца до 7,99г.) – цена на запитване.. 
Анулационни срокове: от 21 до 15 дни преди отпътуване – 60% неустойка; от 14 до 1 ден преди отпътуване – 100% неустойка. 
*Цената не включва туристическа такса от 1,50 € на стая на вечер, която се заплаща на място в хотела. 

 
 

ВАЖНА  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНИТЕ ПОЧИВКИ НА ХАЛКИДИКИ - КАСАНДРА – ЛЯТО 2020 
ЗА РЕЗЕРВАЦИИ! 

Совалката стартира от дата 23.05.2020 /събота – събота / до дата 26.09.2020 – последен курс. Тръгване от София в 6:00 часа от паркинга пред „Стадион Васил Левски”. От другите 
населени места – по описание посочено в таблицата по долу. Винаги се предоставя телефон на водача, който да бъде предаден на клиентите за обратна връзка. Обратното връщане 
става в определен и предварително обявен в транспортното средство ориентировъчен час, освен ако последното не закъснее значително поради причини, независещи от фирмата 



организатор. Дори и при пристигане на превозното средство по-рано - този час се спазва и туристите изчакват. Пътуването се осъществява при минимум 10 пълноплащащи 
туриста. Ако няма необходимия минимум туроператорът предлага: 1. Друга дата; 2. Друг ръкав на Халкидически п-ов или 3. Връщане на сумата. Срокът за информиране на 
туристите е 7 дни преди датата на отпътуване. 
Туроператорът има представител на всеки един от ръкавите, който обслужва туристите на място. На туристите винаги се предоставя телефон за връзка с него. 

1. Срокове на анулации по договор или по упоменати от хотела условия. 
2. При резервация е необходимо да ни подадете следните данни: Три имена, ЕГН / за деца родени след 2000 година + дата на раждане / и номер на документа, с който ще пътуват 

/лична карта или международен паспорт/. Задължително ни се предоставя копие от договора за организирано пътуване ! Деца под 18 години задължително пътуват с международен 
паспорт или с лични карти, ако имат такива. Когато дете под 18 години пътува само с 1 родител е задължително представянето на нотариално заверена декларация от не 
пътуващия родител - оригинал + 1 копие.  За деца, чиито родители са с различни фамилии се изисква копие от акт за раждане на детето, в който да са вписани и двамата родители. 
Задължително  е да разполагаме с телефон за връзка с туристите. За Република Гърция няма визови, санитарни и медицински изисквания. 

3. Туроператорът застрахова задължително всички свои клиенти, пътуващи организирано зад граница с медицинска застраховка „Помощ при пътуване в чужбина” към  
“Застрахователно дружество ЕВРОИНС“ АД. Туристите, които имат сключена дългосрочна застраховка „медицински разходи при болест и злополука“, чиито период на валидност 
обхваща и периода на договореното пътуване задължително прилагат копие от застрахователната полица към договора. 

4. Доплащане за застраховки: 
- Лица до 5 год. и от 64 до 74 год. имат доплащане за медицинска застраховка от 8 лева за престоя.    
- Лица от 75 до 80 год. имат доплащане за медицинска застраховка от 16 лева за престоя.  
Застрахователната компания не застрахова лица над 85 год. Туристите от 80 до 84 год. могат да бъдат застраховани за 2000 € покритие, срещу сумата от 16 лева.  
• Туроператорът е сключил застраховка “Отговорност на Туроператора” със ЗД Евроинс АД, гр. София, бул. Христофор Колумб № 43, Застрахователна полица   № 

03700100002357.  
• Туроператорът препоръчва на своите клиенти сключване на Застраховка "Отмяна на пътуване" по чл.80, ал.1, т.14 от Закона за туризма, покриваща разходите при 

анулиране на пътуването, при съкращаване и прекъсване на пътуването, поради здравословни причини на пътуващия или негови близки. Застраховката е 
доброволна и се сключва в деня на подписване на договора за организирано пътуване в агенцията, където се извършва записването. Туроператорът не възстановява 
сумата по застраховката при неосъществяване на екскурзиятa. 

5. Туроператорът не носи отговорност и не възстановява суми на туристи, на които им се отказва достъп до Гърция поради: забрана за напускане на България, невалидни 
/забравени/ документи или други независещи от туроператора причини ! 

6. В хотелите отстъпките за деца важат само при настаняването им с двама възрастни.  
7. Резервацията се счита за валидна при внесен депозит от минимум 30% от размера на пакета за всеки турист и подписан Договор с клиента. 
8. На желаещите да пътуват със собствен транспорт от сумата им се приспадат 69 лв. Туристи, пътуващи самостоятелно, не ползват застраховка. 
9. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за действия или бездействия на трети лица, които не са пряко свързани с изпълнението на програмата, но имат косвено отношение. 
10. ПРИ ДРАСТИЧНО ПОСКЪПВАНЕ НА ГОРИВОТО, СИ ЗАПАЗВАМЕ ПРАВОТО ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ ЦЕНАТА НА ТРАНСПОРТА, ЗА ПРЕДСТОЯЩИ 

ПЪТУВАНИЯ, НЕЗАВИСИМО КОГА СА РЕЗЕРВИРАНИ И ЗАПЛАТЕНИ, НО НЕ ПО КЪСНО ОТ 20 ДНЕ ПРЕДИ ДАТАТА НА ОТПЪТУВАНЕ.  
11. Считано от 01/01/2018 в Гърция се въвежда задължителна туристическа такса, която е в размер от 0,50 до 4 евро на стая на вечер. Заплаща се само на място в хотела, при 

настаняването: 
• за 5* хотели - 4 евро /стая/ нощувка 
• за 4* хотели - 3 евро /стая/ нощувка 
• за 3* хотели - 1.50 евро /стая/ нощувка 
• 2*, 1* хотели - 0.50 евро /стая/ нощувка 

 

 
 
 
 
ЗА САМОТО ПЪТУВАНЕ !!! 
Във връзка с организираното пътуване Ви информираме за следното: 
1. Трансферът до и от Халкидики се извършва на совалков принцип, т.е. транспортното средство минава през няколко хотела и на отиване, и на връщане и следователно се налага 

изчакване от страна на туристите. Това не е индивидуален трансфер. 



2. Деца до 12 години, заплатили само цената на транспорта и застраховката, ползват седалка, но по закон не сме длъжни да подсигуряваме детски столчета. 
3. Големината на превозните средства зависи от броя на хората. Информация за вида, марката и номера на превозното средство се дават в четвъртък. Транспортните средства на 

отиване и на връщане не винаги са едни и същи, ето защо местата са фиксирани само на отиване! Водачът настанява туристите на връщане, в зависимост от маршрута. 
4. Настаняването по всички хотели става след 14:00 часа. 
5. Освобождаването на стаите става до 12:00 часа най-късно /освен, ако не е упоменато друго от хотела /. При неспазване – на място хотелът може да изиска заплащане на 

допълнителен престой по цени на  рецепция. 
6. Връщането става по предварително дадена от водача информация – приблизителен час. Туристите изчакват във фоайето. Ако превозното средство закъснее малко, най-учтиво 

молим за търпение. Туристите винаги разполагат с телефон за връзка. 
7. По програма на отиване се прави 1 спирка на територията на България – крайпътно заведение около Сандански. На връщане на бензиностаниция Shell / преди Серес / и на 

бензиностанция OMV на Благоевград. ТРАНСПОРТНОТО СРЕДСТВО НЕ СПИРА НА СУПЕР МАРКЕТИ !  
8. Ако има туристи от градове по маршрута – се взимат и оставят на уречените предварително места, а туристите, които тръгват от София се вземат и оставят само на Стадион Васил 

Левски. Междинни спирки в София град НЕ СЕ ПРАВЯТ ! 
9. Консумацията на храна и пушенето в превозните средства са забранени! 
10. МОЛИМ НАЙ-УЧТИВО ДА ЗАПОЗНАЕТЕ СВОИТЕ КЛИЕНТИ СЪС ВСИЧКИ ИЗБРОЕНИ ПО-ГОРЕ УСЛОВИЯ, КОИТО ДА СЕ ПРИЛОЖАТ КЪМ ДОГОВОРА ЗА 

ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТ, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА СЕ ПОДПИШАТ  И ДА НИ ИЗПРАТИТЕ КОПИЕ И НА ДВAТА ДОКУМЕНТА !!!  
 

 
ТРАНСФЕРИ  ИЗВЪН СОФИЯ 
 

Град Място на 
тръгване 

Час на тръгване Цена за 
доплащане 

Пловдив OMV – до х-л 
Санкт Петербург 

3:30 часа 10.00 лв. 

Пазарджик SHELL – на 
магистралата 

3:50 – 4:00часа 10.00 лв. 

 
• Тръгването е всяка събота и целта е: Организираните почивки на Халкидики – Касандра и Ситония и на Олимпийска ривира. 
• Няма минимум на туристи – гарантиран трансфер ! 
• Първата дата е 23/05/2020; последната дата на отпътуване 26/09/2020 – НЯМА ПРЕКЪСВАНИЯ ПРЕЗ СЕЗОНА; 
• Цената на доплащане е на човек, двупосочно; 
• Прибирането след почивката става по обратния ред на градовете; 
• При записани 6 и над 6 туриста от Пазарджик – превозното средство ще влезе в града, ако са по-малко остава обявената спирка на магистралата; 

 

 
 


