
ОРГАНИЗИРАНИ ПОЧИВКИ В ПИЕРИА -ПАРАЛИЯ КАТЕРИНИ – ЛЯТО 2020 
 
ХОТЕЛ “PORTO DEL SOL” 3*** - ПАРАЛИЯ КАТЕРИНИ 
РАННИ ЗАПИСВАНИЯ – ДО ДАТА 29/02/2020 – ПЛАЩАНЕ – 50 % ДО 01/03/2020 
Хотел Порто дел Сол“ е новопостроен хотел в Паралия Катерини, разположен в една от най-живописните му части. 
Разстояние до съседно селище: 1 км от центъра на селището, до морския бряг. 
Обща информация:  22 луксозни стаи и апартаменти, с изглед към морето (не всички). Всяка стая разполага  с индивидуалното отопление, A / C, DVD уредба, сателитна телевизия,  
мини-бар, сешоар, сейф и Wi-Fi. 
Хотелски услуги: 24 часа рецепция, кафе-бар, ресторант, фоайе, безплатен WIFI. Чадъри и шезлонги на плажа – срещу консумация. 

 
ЦЕНАТА е на човек, в лева, за пакет включващ: Транспорт в двете посоки, 7 нощувки със закуски/или закуски и вечери/или закуски, обеди и вечери  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. 
Забележка: Закуската в хотела е на блок маса, обядът и вечерята са с фиксирано меню – на сервиране в таверната до хотела. 
Забележка: Дете до 5,99 г. спи в леглото на родителите си. 
Забележка: В четворната стая трябва да се настанят минимум трима човека. 

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 
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  

29/08-05/09 
2020 

05/09-12/09 
2020 

12/09-19/09 
2020 

 

19/09-26/09 
2020 

В двойна стая 448 лв. 466 лв. 479 лв. 506 лв. 541 лв. 506 лв. 479 лв. 466 лв. 448 лв. 
В двойна супериор стая 541 лв. 559 лв. 573 лв. 586 лв. 604 лв. 586 лв. 573 лв. 559 лв. 541 лв. 
Единична стая 635 лв. 671 лв. 698 лв. 738 лв. 791 лв. 738 лв. 698 лв. 671 лв. 635 лв. 
3-ти възр. в двойна стая 354 лв. 372 лв. 385 лв. 404 лв 430 лв. 404 лв. 385 лв. 372 лв. 354 лв. 
В четворна стая (мин. 3-ма възрастни) 416 лв. 434 лв. 448 лв. 472 лв. 504 лв. 472 лв. 448 лв. 434 лв. 416 лв. 
3-ти възр. в двойна супериор стая 429 лв. 441 лв. 451 лв. 460 лв. 473 лв. 460 лв. 451 лв. 441 лв. 429 лв. 
3-ти възрастен в четворна стая 416 лв. 434 лв. 448 лв. 472 лв. 504 лв. 472 лв. 448 лв. 434 лв. 416 лв. 
4-ти възр. в четворна стая 367 лв. 371 лв. 373 лв. 387 лв. 404 лв. 387 лв. 373 лв. 371 лв. 367 лв. 
1-во дете 0-5.99 г. в двойна и двойна супериор 
стаи, 2-ро дете 0-5,99 в четворна стая  

98 лв. 

1-во дете 6-11,99 г. в двойна стая 278 лв. 287 лв. 293 лв. 307 лв. 325 лв. 307 лв. 293 лв. 287 лв. 278 лв. 

1-во дете 6-11,99 г. в двойна супериор стая 325 лв. 334 лв. 340 лв. 347 лв. 356 лв. 347 лв. 340 лв. 334 лв. 325 лв. 

1-во дете 0-11,99г. в четворна стая 387 лв. 405 лв. 418 лв. 442 лв. 475 лв. 442 лв. 418 лв. 405 лв. 387 лв. 
2-ро дете 6-11,99г. в четворна стая 278 лв. 287 лв. 293 лв. 307 лв. 325 лв. 307 лв. 293 лв. 287 лв. 278 лв. 
Доплащане за HB Възрастен 110 лв. 
Доплащане за HB Дете 2-5,99 г. 82 лв. 
Доплащане за HB Дете 6-11,99 г. 110 лв. 
Доплащане за FB Възрастен  206 лв. 
Доплащане за FB Дете 2-5,99 г. 151 лв. 
Доплащане за FB Дете 6-11,99 г. 206 лв. 



 
ХОТЕЛ “YAKINTHOS” 1* - ПАРАЛИЯ КАТЕРИНИ 
 
РАННИ ЗАПИСВАНИЯ – ДО ДАТА 31/01/20 – ПЛАЩАНЕ – 50% ДО 01/02/2020 
 
Хотел „Yakinthos“* се намира в популярния курорт Паралия - Катерини, но в неговата по-тиха част.  
Разстояние до плажа: 200 м. 
Обща информация: стаите разполагат с климатик /безплатен/, балкон, душ, сателитна телевизия и интернет. 
Хотелски услуги: бар, басейн, паркинг, ресторант, безплатен WIFI. Хотелът организира ежеседмично Гръцка вечер. Чадъри и шезлонги на плажа – срещу заплащане.  
 

                              
ПЕРИОД  
  
ВИД СТАЯ  HB 

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

2020 
 

13/06-20/06 
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 супериор двойна  534 лв. 575 лв. 600 лв. 633 лв. 641 лв. 691 лв. 650 лв. 600 лв. 575 лв. 557 лв. 534 лв. 
В супериор тройна 
стая 

633 лв. 680 лв. 710 лв. 750 лв. 762 лв. 837 лв. 775 лв. 710 лв. 680 лв. 660 лв. 633 лв. 

Единична супериор 
стая 

796 лв. 866 лв. 891 лв. 925 лв. 950 лв. 1100 лв. 975 лв. 891 лв. 866 лв. 836 лв. 796 лв. 

3-ти възрастен в 
тройна супериор 
стая 

 
183 лв. 

1-во дете от 7-
11,99г. в супериор 
тройна стая 

155 лв. 

1-во дете 0-6,99 г. в 
двойна и тройна 
стая 

98 лв. 

1-во дете 7-11,99 г. 
в двойна супериор 
стая 

294 лв. 310 лв. 320 лв. 334 лв. 
 

337 лв. 357 лв. 340 лв. 320 лв. 310 лв. 303 лв. 294 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! 
*Цената не включва туристическа такса от 0,50€ на стая на вечер, която се заплаща на място в хотела. 
Анулационни срокове: от 21 до 15 дни преди отпътуване – 50% неустойка; от 14 до 1 ден преди отпътуване – 100% неустойка. 
 
 
 
 
 
 
 
 



ХОТЕЛ “KYMATA HOTEL”  3*** - ПАРАЛИЯ КАТЕРИНИ 
 
РАННИ ЗАПИСВАНИЯ – ДО ДАТА 31/01/20 – ПЛАЩАНЕ – 50% ДО 01/02/2020 
 
Хотел "Kymata Hotel" *** е разположен  в Паралия на брега на морето.  
Обща информация:  Хотелът е малък, разполага с 18 стандартни стаи и 3 луксозни суита, обзаведени с климатик, интернет, сателитна телевизия, телефон, мини бар, сешоар и други. 
Хотелски услуги: Хотелът разполага с помещение за багаж, бар, химическо чистене, предлагат пране и гладене, румсървис, сейф на рецепция и интернет в цялата сграда.. Чадъри и 
шезлонги на плажа – срещу консумация. 
 

                                  ПЕРИОД   
 

ВИД СТАЯ BB 

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;   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;   29/08-05/09 

05/09-12/09 
2020 

12/09-19/09 
2020 

19/09-26/09 
2020 

В двойна стая 485 лв. 520 лв. 652 лв. 674 лв. 544 лв. 485 лв. 
В двойна стая с частичен изглед море 505 лв. 543 лв. 693 лв. 718 лв. 573 лв. 505 лв. 
В двойна стая с изглед море 544 лв. 586 лв. 730 лв. 755 лв. 609 лв. 544 лв. 
Единична стая 630 лв. 681 лв. 1098 лв. 1167 лв. 817 лв. 630 лв. 
Единична стая с частичен изглед море 670 лв. 726 лв. 1154 лв. 1225 лв. 863 лв. 670 лв. 
Единична стая с изглед море 736 лв. 800 лв. 1253 лв. 1328 лв. 940 лв. 736 лв. 
В тройна стая с частичен изглед море 472 лв. 506 лв. 632 лв. 653 лв. 529 лв. 472 лв. 
3-ти възрастен или 1-во дете в тройна стая 
с частичен изглед море 

472 лв. 506 лв. 632 лв. 653 лв. 529 лв. 472 лв. 

В тройна стая с изглед море 497 лв. 534 лв. 660 лв. 681 лв. 554 лв. 497 лв. 
3-ти възрастен или 1-во дете в тройна стая 
с изглед море 

497 лв. 534 лв. 660 лв. 681 лв. 554 лв. 497 лв. 

1-во дете 0- 1.99 г. във всички стаи 98 лв. 
1-во дете 2- 4.99 г. в двойна или единична 
стая 

211 лв. 

1-во дете 5- 11.99 г. в единична стая 284 лв. 
 
 
ЦЕНАТА е на човек, в лева, за пакет включващ: Транспорт в двете посоки, 7 нощувки със закуски на блок-маса и медицинска застраховка! 
*Цената не включва туристическа такса от 1.50 € на стая на вечер, която се заплаща на място в хотела. 
Анулационни срокове: от 21 до 8 дни преди отпътуване – 50% неустойка; от 7 до 1 ден преди отпътуване – 100% неустойка. 
Забележка: Дете до 4,99 г. в единична или двойна стая спи в леглото на родителите си. 
 
 
 
 
 
 
 
 



ХОТЕЛ “REGINA MARE”  3*** - ПАРАЛИЯ КАТЕРИНИ 
 
РАННИ ЗАПИСВАНИЯ – ДО ДАТА 31/01/20 – ПЛАЩАНЕ – 50% ДО 01/02/2020 
 
Хотел "Regina Mare"*** e разположен в центъра на селището Паралия Катерини на 50 метра от брега на морето.  
Разстояние до съседно селище: в центъра на Паралия Катерини 
Обща информация: 38 стаи обзаведени с климатик, директна телефонна линия, сателитна телевизия, сейф, мини-бар, сешоар, душ, балкон. 
Хотелски услуги: бар, ресторант, закуска на блок-маса, рум сървис, безплатен WIFI. Чадъри и шезлонги на плажа – срещу консумация. 
 
                                  
ПЕРИОД   
 
ВИД СТАЯ BB 

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 
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 
2020 

 
  
 

12/09-19/09 
2020 

19/09-
26/09 
2020 

В двойна стая 421 лв. 448 лв. 459 лв. 466 лв. 472 лв. 499 лв. 535 лв. 499 лв. 472 лв. 450 лв. 421 лв. 
Единична стая 624 лв. 643 лв. 650 лв. 672 лв. 688 лв. 726 лв. 777 лв. 726 лв. 688 лв. 661 лв. 624 лв. 
3-ти възрастен в двойна 345 лв. 372 лв. 383 лв. 383 лв. 383 лв. 405 лв. 434 лв. 405 лв. 383 лв. 366 лв. 345 лв. 
1-во дете 0- 5.99 г. в двойна 98 лв. 
1-во и 2-ро дете 6-11.99г. 
или 2-ро дете 2-5,99г. в 
двойна стая 

294 лв. 312 лв. 319 лв. 319 лв. 319 лв. 336 лв. 357 лв. 336 лв. 319 лв. 308 лв. 294 лв. 

Доплащане за HB  
Възрастен и дете 6-11,99г 130 лв. 
Дете 2-5,99 г. 90 лв. 
Дете 0-1,99 безплатно 
Доплащане за FB  
Възрастен и дете 6-11,99 г. 230 лв. 
Дете 2-5,99 г. 170 лв. 
Дете 0-1,99г. безплатно 
 
ЦЕНАТА е на човек, в лева, за пакет включващ: Транспорт в двете посоки, 7 нощувки със закуски/или закуски и вечери и медицинска застраховка! 
Забележка: Закуската е на блок маса, обядът и вечерята са на сервиране. 
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 “IONI”  3*** - ПАРАЛИЯ КАТЕРИНИ 
РАННИ ЗАПИСВАНИЯ – ДО ДАТА 31/01/2020 – ПЛАЩАНЕ – 50 % ДО 01/02/2020 
 
Хотел "Ioni"*** е разположен  в центъра на Паралия на 50 м. от морето. Хотелът е изискан и модерен, разполага с 24 удобни и луксозни стаи. 
Разстояние до съседно селище: в центъра на селището. 
Обща информация:  24 стаи обзаведени с климатик, сателитна TV., мини бар, телефон и сешоар. 
Хотелски услуги: рум сървис, ютия за гладене, сейф за ценности, безплатен Wi-fi, наемане на кола под наем. Чадъри и шезлонги на плажа – срещу консумация. 
 
                                  ПЕРИОД   
 

ВИД СТАЯ BB 

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  
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 
2020 

12/09-19/09 
2020 

 

19/09-26/09 
2020 

В двойна стая 419 лв. 436 лв. 443 лв. 474 лв. 485 лв. 506 лв. 535 лв. 506 лв. 485 лв. 463 лв. 434 лв. 
Единична стая 611 лв. 645 лв. 659 лв. 695 лв. 701 лв. 739 лв. 790 лв. 739 лв. 701 лв. 674 лв. 637 лв. 
В тройна стая 519 лв. 545 лв. 555 лв. 595 лв. 609 лв. 639 лв. 679 лв. 639 лв. 609 лв. 579 лв. 539 лв. 
3-ти възрастен в тройна стая 194 лв. 
1-во дете 0- 5.99 г. в единична 
или двойна стая 

98 лв. 

1-во дете 6- 11.99 г. в двойна 279 лв. 288 лв. 291 лв. 307 лв. 312 лв. 323 лв. 338 лв. 323 лв. 312 лв. 301 лв. 287 лв. 
Доплащане за HB  
Възрастен и дете 6-11,99 г. 130 лв. 
Дете 2-5,99 г. 90 лв. 
0-1,99г. безплатно 
Доплащане за FB  
Възрастен и дете 6-11,99 г. 230 лв. 
Дете 2-5,99 г. 170 лв. 
Дете 0-1,99г. безплатно 
 
ЦЕНАТА е на човек, в лева, за пакет включващ: Транспорт в двете посоки, 7 нощувки със закуски/закуски и вечери/ или закуска, обяд и вечеря   и медицинска застраховка! 
Анулационни срокове: от 21 до 14 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. 
Забележка: Закуската е на блок маса, обядът и вечерята са на сервиране и са в хотел Regina Mare. 
Забележка: Дете до 5,99 г. спи в леглото на родителите си. 
 
 
 
 
 
 
 
 



ХОТЕЛ “GOLD STERN”  3*** - ПАРАЛИЯ КАТЕРИНИ 
РАННИ ЗАПИСВАНИЯ – ДО ДАТА 31/01/2020 – ПЛАЩАНЕ – 50 % ДО 01/02/2020 
 
Хотел "Gold Stern"***е разположен  в Паралия на 80 м. от морето.  
Обща информация:  Хотелът е малък, разполага с 16 удобни стаи, обзаведени с климатик, интернет, сателитна телевизия, телефон, мини бар, сешоар и други. 
Хотелски услуги: Хотелът разполага с помещение за багаж, чейндж бюро, доктор на повикване, съоръжения за инвалиди, безжичен интернет, ютия, ресторант, румсървис, сейф на 
рецепция и може да се поръча събуждане. В близост до хотела има открит неохраняем паркинг. Чадъри и шезлонги на плажа – срещу консумация. 
 

                                  ПЕРИОД   
 

ВИД СТАЯ BB 

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 
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 

В двойна стая 427 лв. 441 лв. 446 лв. 483 лв. 497 лв. 461 лв. 446 лв. 428 лв. 
Единична стая 612 лв. 630 лв. 637 лв. 701 лв. 726 лв. 663 лв. 637 лв. 619 лв. 
В тройна стая 523 лв. 541 лв. 548 лв. 598 лв. 618 лв. 568 лв. 548 лв. 521 лв. 
3-ти възрастен в тройна стая 184 лв. 
1-во дете 0- 1.99 г. във всички стаи 98 лв. 
1-во дете 2- 5.99 г. в двойна стая 277 лв. 277 лв. 277 лв. 295 лв. 303 лв. 284 лв. 277 лв. 268 лв. 
1-во дете 6- 11.99 г. в двойна стая 303 лв. 312 лв. 315 лв. 333 лв. 341 лв. 323 лв. 315 лв. 297 лв. 
Доплащане за HB  
Възрастен и дете 6-11,99г 142 лв. 
Дете 2-5,99 г. 85 лв. 
Дете 0-1,99 безплатно 
Доплащане за FB  
Възрастен и дете 6-11,99 г. 241 лв. 
Дете 2-5,99 г. 177 лв. 
Дете 0-1,99г. безплатно 

 
ЦЕНАТА е на човек, в лева, за пакет включващ: Транспорт в двете посоки, 7 нощувки със закуски/закуски и вечери  или закуска, обяд и вечеря  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. 
Забележка: Закуската е на блок маса, обядът и вечерята са на сервиране и са в хотел Regina Mare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ХОТЕЛ “GRAND PLATON”  4**** - ПАРАЛИЯ КАТЕРИНИ 
РАННИ ЗАПИСВАНИЯ – ДО ДАТА 29/02/2020 – ПЛАЩАНЕ – 50 % ДО 01/03/2020 
 
Хотел „Grand Platon” се намира на около 2 км. южно от селището Паралия Катерини в посока към Олимпик Бийч. 
Разстояние до плажа: 250 м. 
Обща информация: състои се от 3 блока, разположени около басейна. Разполага със 77 стандартни и супериор стаи, 4 фамилни стаи и бунгала. Супериор стаите са реновирани през 2013 
г. Стаите разполагат с индивидуален климатик, хладилник, сейф, сателитна телевизия. 
Услуги в хотела: условия за инвалиди, климатик, паркинг, ресторант, рум сървис, басейни – външен, сейф, безплатен WIFI, бар, бар на басейна. Чадъри и шезлонги на плажа – платени. 
All Inclusive: закуска/08:00 до 10:00/, обяд /13:00 до 14:30/, вечеря /18:00 до 20:30/. Изисква се прилично облекло по време на основните хранения.  
Напитки в ресторанта: безалкохолни; сокове; местна наливна бира; бяло; червено вино.  
Напитки на бар басейн и основен бар: местна наливна бира, бяло, червено вино, узо, безалкохолни, сокове, филтър кафе, чай. Напитките са на самообслужване.  
Сладолед – на обяд и на вечеря. Основен бар: 18:00 до 20:30. Бар на басейна: 10:30 до 22:00. Поръчки след 22:00 ч. се заплащат. Всички гости на хотела е необходимо да носят All Incl. 
гривна по време на престоя си. 
 

 
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: Хотелът предлага на запитване фамилни стаи (за мин. 4 pax) и Standard Bungalow (min. 3 pax) 
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. 
 
 
 
 

                                        ПЕРИОД   
 

ВИД СТАЯ           HB 

23/05-30/05 
2020 

 

30/05-06/06 
2020 

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

2020 
 
  
 

20/06-27/06 
2020 

 
  

27/06-04/07 
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  

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

2020 

12/09-19/09 
2020 

 

19/09-26/09 
2020 

В двойна стандарна  стая 586 лв. 645 лв. 669 лв. 711 лв. 728 лв. 845 лв. 728 лв. 703 лв. 669 лв. 
В двойна супериор стая 634 лв. 692 лв. 715 лв. 766 лв. 786 лв. 892 лв. 786 лв. 756 лв. 715 лв. 
Единична стая   810 лв. 902 лв. 939 лв. 1015 лв. 1045 лв. 1186 лв. 1045 лв. 1000 лв. 939 лв. 
3-ти възрастен в двойна стандартна стая 466 лв. 508 лв. 524 лв. 554 лв. 565 лв. 648 лв. 565 лв. 548 лв. 524 лв. 

4-ти възрастен в двойна стандартна стая 426 лв. 462 лв. 476 лв. 501 лв. 511 лв. 582 лв. 511 лв. 496 лв. 476 лв. 
2-ро дете 2-11,99 в двойна стандартна стая 347 лв. 377 лв. 388 лв. 409 лв. 418 лв. 477 лв. 418 лв. 405 лв. 388 лв. 
3-ти и възрастен в двойна супериор стая 500 лв. 540 лв. 557 лв. 592 лв. 606 лв. 680 лв. 606 лв. 585 лв. 557 лв. 
4-ти и възрастен в двойна супериор стая 455 лв. 490 лв. 504 лв. 534 лв. 546 лв. 609 лв. 546 лв. 528 лв. 504 лв. 
2-ро дете 2-11,99 г. в двойна супериор стая 371 лв. 400 лв. 412 лв. 437 лв. 447 лв. 500 лв. 447 лв. 432 лв. 412 лв. 

Дете 0-1,99г или 1-во дете 2- 11.99 г. в 
двойнa стандартна и супериор стая 

 
98 лв. 

Доплащане за ALL  
Възрастен 150 лв. 
1-во дете 0-11,99 г. Безплатно 
2-ро дете 2-11,99 г. 75 лв. 



ХОТЕЛ “MEDITERRANEAN RESORT HOTEL”  4**** - ПАРАЛИЯ КАТЕРИНИ 
РАННИ ЗАПИСВАНИЯ – ДО ДАТА 31/01/2020 – ПЛАЩАНЕ – 50 % ДО 01/02/2020 
  
Хотел „Mediterranean Resort” се намира в селището Паралия Катерини в близост до главната крайбрежна улица с много магазини и ресторанти. 
Разстояние до съседно селище: в населено място на 100 метра от пясъчен плаж. 
Обща информация: 68 стаи оборудвани с: климатик, телевизор, радио, телефон, мини бар, сешоар и тераса. 
Услуги в хотела: 24 часа рецепция, климатик в общите части, стая за багаж, банкетна зала, мини маркет, ресторант, снек бар, кафене, фитнес, сауна (допъскат се лица над 14г., 
допълнително се заплаща), джакузи, басейни – външен и вътрешен, сейф на рецепция, безплатен WIFI. Чадъри и шезлонги на плажа – платени. 
 

                                        ПЕРИОД   
 

ВИД СТАЯ           HB 

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 
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 
22/08-29/08 
Stop Sale 

2020 

29/08-05/09 
Stop Sale 

05/09-12/09 
2020 

12/09-19/09 
2020 

19/09-26/09 
2020 

В двойна ЕКО стая 554 лв. 675 лв. 723 лв. 819 лв. 723 лв. 675 лв. 554 лв. 
В двойна стая   588 лв. 709 лв. 757 лв. 876 лв. 757 лв. 709 лв. 588 лв. 
В единична стая 684 лв. 861 лв. 932 лв. 1068 лв. 932 лв. 861 лв. 684 лв. 
3-ти възрастен в двойна ЕКО стая 446 лв. 535 лв. 571 лв. 616 лв 571 лв. 535 лв. 446 лв. 
3-ти възрастен в двойна стая 469 лв. 558 лв. 593 лв.  661 лв. 593 лв. 558 лв. 469 лв. 
1-во дете 0- 6.99 г. в единична, двойнa 
или ЕКО стая 

98 лв. 

1-во дете 7-13,99г в двойна ЕКО стая 328 лв. 392 лв. 418 лв. 452 лв. 418 лв. 392 лв. 328 лв. 
1-во дете 7-13.99 г. в двойна стая 350 лв. 415 лв. 441 лв. 486 лв. 441 лв. 415 лв. 350 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 3 € на стая на вечер, която се заплаща на място в хотела. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ХОТЕЛ “MEDITERRANEAN PRINCESS”  4****- ПАРАЛИЯ КАТЕРИНИ  
РАННИ ЗАПИСВАНИЯ – ДО ДАТА 31/01/2020 – ПЛАЩАНЕ – 50 % ДО 01/02/2020 
 
Хотел „Mediterranean Princess” се намира на 1 км. южно от Паралия Катерини в посока към Олимпик бийч. 
Обща информация:  75 единични стаи, 62 двойни стаи, 9 двойни разширени, 2 апартамента джуниър, 2 гранд апартамента. Стаите са оборудвани с телевизор, телефон, мини бар, балкон, 
климатик, интернет достъп, сейф, сешоар. 
Услуги в хотела: рецепция – 24 часа, стая за съхранение на багаж, ресторант, лоби бар, мини маркет, интернет кът /срещу заплащане/, безплатен WIFI на публичните места, детски кът, 
фитнес салон, масаж, сауна, хамам, джакузи, конферентна и банкетна зала, градина, открит басейн с бар, безплатен охраняем паркинг, туристическо бюро, факс и копирни услуги. 
Чадъри и шезлонги на плажа – безплатни. 
 

                                        
ПЕРИОД   
 
ВИД СТАЯ            
HB 

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 
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 
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 стая  664 лв. 856 лв. 932 лв. 1014 лв. 932 лв. 856 лв. 664 лв. 
В двойна 
супериор стая 

798 лв. 993 лв. 1071 лв. 1153 лв. 1071 лв. 993 лв. 798 лв. 

В единична стая 798 лв. 985 лв. 1060 лв. 1177 лв. 1060 лв. 985 лв. 798 лв. 
3-ти възрастен в 
двойна стая 

521 лв. 655 лв. 709 лв. 766 лв. 709 лв. 655 лв. 521 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: От 2018 г. хотелът е Adults Only и приема само лица над 16 години. 
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 “MEDITERRANEAN VILLAGE HOTEL & SPA”  5***** - ПАРАЛИЯ КАТЕРИНИ 
РАННИ ЗАПИСВАНИЯ – ДО ДАТА 31/01/2020 – ПЛАЩАНЕ – 50 % ДО 01/02/2020 
 

Хотел „Mediterranean Village” се намира в Паралия Катерини, на самия плаж, на около 1 км. от центъра на града, на 7км. от Катерини и 78 км. от Солун.  
Разстояние до съседно селище: в близост до селище. 
Обща информация: Хотелът се състои от основна и допълнителни сгради, разположени по продължение на плажната ивица. Разполага със 176 луксозни и комфортно обзаведени стаи и 
апартаменти, оборудвани с телефон, сателитна телевизия, интернет, минибар, сейф, климатик, сешоар, с баня и балкон с частичен или директен изглед към морето. 
Услуги в хотела: Ресторант с тераса, рецепция с място за отдих, помещение за багаж, безплатен WIFI в общите части, паркинг, условия за инвалиди, мини-маркет, магазин за сувенири, 
бар, таверна, нощен клуб и снекбар. Предлагат се услуги за пране, гладене, събуждане и румсървис. Има доктор на повикване и детегледачки. За спорт и развлечения хотелът предлага 2 
външни басейна, всеки със слънчева тераса, вътрешен басейн, сауна, хамам, джакузи, парна баня, масаж, маникюристи, фитнес, бийч волейбол, колела под наем, билярд, вътрешен 
басейн, бар на басейна и на плажа. За децата - детски басейн, детска площадка и водни забавления на плажа. Чадъри и шезлонги на плажа – безплатни. 

                                        ПЕРИОД   
 

ВИД СТАЯ  HB 

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 
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 
22/08-29/08  

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

2020 

12/09-19/09 
2020 

19/09-26/09 
2020 

В двойна изглед градина 857 лв. 1134 лв. 1244 лв. 1362 лв. 1244 лв. 1134 лв. 857 лв. 
В двойна частичен изглед море 904 лв. 1189 лв. 1303 лв. 1480 лв. 1303 лв. 1189 лв. 904 лв. 
В двойна изглед море 963 лв. 1265 лв. 1386 лв. 1562 лв. 1386 лв. 1265 лв. 963 лв. 
Фамилна стая 1022 лв. 1307 лв. 1421 лв. 1656 лв. 1421 лв. 1307 лв. 1022 лв. 
В единична стая градина 998 лв. 1384 лв. 1538 лв. 1891 лв. 1538 лв. 1384 лв. 998 лв. 
3-ти възрастен в двойна изглед градина 655 лв. 849 лв. 927 лв. 1009 лв. 927 лв. 849 лв. 655 лв. 
3-ти възрастен в двойна частичен изглед 
море 

689 лв. 888 лв. 968 лв. 1092 лв. 968 лв. 888 лв. 689 лв. 

3-ти възрастен в двойна изглед море 730 лв. 941 лв. 1026 лв. 1149 лв. 1026 лв. 941 лв. 730 лв. 
3-ти възрастен във фамилна стая 771 лв. 971 лв. 1050 лв. 1215 лв. 1050 лв. 971 лв. 771 лв. 
1-во дете 0- 6.99 г. във всички стаи  98 лв. 
1-во дете 7- 13.99 г. в двойна изглед 
градина 

482 лв. 621 лв. 676 лв. 735 лв. 676 лв. 621 лв. 482 лв. 

1-во дете 7- 13.99 г. в двойна частичен 
изглед море 

506 лв. 648 лв. 705 лв. 794 лв. 705 лв. 648 лв. 506 лв. 

1-во дете 7- 13.99 г. в двойна изглед 
море 

535 лв. 686 лв. 747 лв. 835 лв. 747 лв. 686 лв. 535 лв. 

1-во и 2-ро дете 7-13.99 г. във фамилна 
стая 

565 лв. 707 лв. 764 лв. 882 лв. 764 лв. 707 лв. 565 лв. 

1-во дете 14- 15.99 г. в двойна изглед 
градина 

616 лв. 810 лв. 888 лв. 970 лв. 888 лв. 810 лв. 616 лв. 

1-во дете 14- 15.99 г. в двойна частичен 
изглед море 

650 лв. 849 лв. 929 лв. 1052 лв. 929 лв. 849 лв. 650 лв. 

1-во дете 14- 15.99 г. в двойна изглед 
море 

691 лв. 902 лв. 987 лв. 1110 лв. 987 лв. 902 лв. 691 лв. 

1-во дете 14-15.99 г. във фамилна стая 732 лв. 931 лв. 1011 лв. 1176 лв. 1011 лв. 931 лв. 732 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: 2-ма възрастни + 2 деца или 3-ма възрастни +1 дете могат да се настанят само във фамилна стая. 
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 4 € на стая на вечер, която се заплаща на място в хотела. 



 
ОРГАНИЗИРАНИ ПОЧИВКИ В ПИЕРИА - ОЛИМПИК БИЙЧ – ЛЯТО 2020 
 
 
ХОТЕЛ “DANAI SPA HOTEL”  4**** - ОЛИМПИК БИЙЧ 
РАННИ ЗАПИСВАНИЯ – ДО ДАТА 31/01/2020 – ПЛАЩАНЕ – 50 % ДО 01/02/2020 
 
Хотел “Данай СПА хотел” 4 * е разположен на около 400 метра от хубав пясъчен плаж на курорта Олимпик бийч. Построен е 2010 година и е модерно обзаведен. 
Разстояние до съседно селище: 8 км до гр. Катерини. 
Обща информация:  40 супериор стаи и 6 ВИП стаи, с климатик и отопление с индивидуално настройване, телефон, сателитна телевизия, мини бар, сешоар, сейф, балкон. 
Хотелски услуги: Зала за закуски, пране, безплатен WIFI, външен басейн с чадъри и шезлонги, бар, ресторант, СПА, оборудвана конферентна зала за 150 човека, фитнес. Чадъри и 
шезлонги на плажа – платени. 
 

ПЕРИОД  
  

ВИД СТАЯ                          НВ 

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

2020 

Единична стая 991 лв. 1085 лв. 1123 лв. 1202 лв. 1399 лв. 1242 лв. 1123 лв. 
В двойна стая  631 лв. 682 лв. 703 лв. 747 лв. 859 лв. 770 лв. 703 лв. 
В тройна стая (мин. 3-ма) 787 лв. 855 лв. 883 лв. 945 лв. 1099 лв. 976 лв. 883 лв. 
Джуниор суит 799 лв. 902 лв. 943 лв. 1015 лв. 1195 лв. 1051 лв. 943 лв. 
В четворна стая 901 лв. 982 лв. 1015 лв. 1087 лв. 1267 лв. 1123 лв. 1015 лв. 
1-во бебе 0-1.99 г. във всички помещения 
и 1-во дете 2-5.99 г. в двойна стая  

98 лв. 

1-во дете 6-11.99 г. в двойна стая  375 лв. 401 лв. 411 лв. 432 лв. 483 лв. 442 лв. 411 лв. 
3-ти възрастен в тройна и четворна стая 203 лв. 
1 и 2-ро дете 0-11,99 г. в четворна стая 98 лв. 

 
ЦЕНАТА е на човек, в лева, за пакет включващ: Транспорт в двете посоки, 7 нощувки със закуски и вечери  и медицинска застраховка!   
Забележка: Закуските и вечерите в хотела са на блок-маса, когато има повече от 15 човека в хотела  
Забележка: Минималният капацитет на тройната стая е 3-ма човека.   
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ОРГАНИЗИРАНИ ПОЧИВКИ В ПИЕРИА - ПЛАТАМОНАС – ЛЯТО 2020 
 
 
 
ХОТЕЛ “SUN BEACH  PLATAMONAS” 3*** - ПЛАТАМОНАС 
РАННИ ЗАПИСВАНИЯ – ДО ДАТА 31/01/2020 – ПЛАЩАНЕ – 50 % ДО 01/02/2020 
 
Хотел „Sun Beach Platamonas“*** се намира в сърцето на Гърция на брега на морето - в подножието на митичния Олимп, в живописния Платамонас, един от най-интересните и красиви 
райони на Пиерия. Това е място на забележителна природна красота и е идеален, ако вашето желание е да се насладите на почивка, съчетаваща планина и море. 
Разстояние до съседно селище: 500 м 
Обща информация: Всяка стая е оборудвана с: климатик, балкон, интернет, сателитна телевизия, телефон, вана с душ кабина. 
Хотелски услуги: 24 часа рецепция, събуждане, рум сървиз (24ч), плувен басейн, водни спортове, Безплатен безжичен интернет в общите части. Wi-fi в стаите – само кабелен. Чадъри и 
шезлонги на плажа – срещу консумация от бара. 
 

                    ПЕРИОД  

ВИД                        HB 

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

2020 
 

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  
2020 

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 
2020 

12/09-19/09 
2020 

 

19/09-26/09 
 2020 

В двойна стая 517 лв. 594 лв. 694 лв. 746 лв. 767 лв. 818 лв. 749 лв. 680 лв. 579 лв. 508 лв. 
В единична стая 799 лв. 890 лв. 1030 лв. 1108 лв. 1142 лв. 1228 лв. 1090 лв. 988 лв. 872 лв. 784 лв. 
3-ти възрастен в двойна 412 лв. 466 лв. 536 лв. 572 лв. 587 лв. 622 лв. 574 лв. 526 лв. 455 лв. 406 лв. 
В двойна стая  2+2 517 лв. 594 лв. 694 лв. 746 лв. 767 лв. 818 лв. 749 лв. 680 лв. 579 лв. 508 лв. 
1-во дете 0-11.99 г. в 
двойна и единична стая 

98 лв. 

2-ро дете 2-11,99 г. в 
двойна стая  2+2 

342 лв. 380 лв. 430 лв. 456 лв. 467 лв. 492 лв. 458 лв. 424 лв. 373 лв. 337 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: При настаняване на 2-ро дете в двойна стая  2+2 остава малко свободно място. 
Забележка: Бебешката кошарда се доплаща по 5 евро на ден; Сейф се доплаща по 2 евро на ден; Индивидуален рутер за Wi-Fi в стаята се доплаща еднократно по 5 евро 
Забележка: На плажа шезлонги и чадъри -3 евро на човек или срещу консумация. 
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 “KRONOS” 3*** -  ПЛАТАМОНАС 
 
РЕДОВНИ ЦЕНИ 
 
Хотел “Kronos”*** е разположен в центъра на Платамонас в залесена зона с дървета и само на 60 м отдалеченост от плажа. 
Разстояние до плажа: 60 м. 
Обща информация: Всяка стая е оборудвана с климатик, балкон, интернет, мини бар, хладилник, телефон, телевизия, сешоар, козметика за баня. 
Хотелски услуги: бар, доктор (на повикване), интернет кът / безплатен/, безплатен Wi-fi, пералня, паркинг, ресторант, събуждане от рецепция, масажи, сауна, фитнес, тенис на маса, 
джакузи, външен плувен басейн, детска площадка, конферентни зали. Чадъри и шезлонги на плажа – платени. 
 

                                  
ПЕРИОД  
  
ВИД                        ВB 

23/05-30/05 
2020 

 

30/05-06/06 
2020 

 

06/06-13/06 
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 
12/09-19/09 
19/09-26/09 

 2020 

В двойна стая 510 лв. 531 лв. 659 лв. 678 лв. 788 лв. 751 лв. 659 лв. 
В тройна стая 609 лв. 635 лв. 787 лв. 811 лв. 951 лв. 905 лв. 787 лв. 
Единична  стая 695 лв. 723 лв. 895 лв. 920 лв. 1067 лв. 1018 лв. 895 лв. 
Във фамилна стая с 
двуетажно легло 

645 лв. 671 лв. 824 лв. 847 лв. 987 лв. 940 лв. 824 лв. 

3-ти възрастен в тройна 
стая 

186 лв. 

1-во дете 0-12.99 г. в 
двойна и тройна стая и 1-
во и 2-ро дете 0-12.99 г. 
във фамилна стая с 
двуетажно легло                            

 
98 лв. 

Доплащане за НВ  
Възрастен 99 лв. 
Дете 0-12.99 г. Безплатно 

 
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! 
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 “OLYMPUS THEA” 4**** -  ПЛАТАМОНАС 
 
РАННИ ЗАПИСВАНИЯ – ДО ДАТА 31/01/2020 – ПЛАЩАНЕ – 50 % ДО 01/02/2020 
 
Хотел „Olympus Thea”**** е построен амфитеатрално в края на селището Платамонас, с панорамна гледка към Егейско море. До хотела се намира Крепостта на кръстоносците, известна 
като „Крепостта Платамонас“, където днес се провеждат много културни събития. 
Разстояние до плажа: 500м 
Обща информация: Всяка стая е оборудвана с климатик, балкон, минибар, сейф, сателитна телевизия,  бебешка кошара (на запитване), безплатен Wi-fi интернет, сешоар, козметика за 
баня и телефон. 
Хотелски услуги: 24 часа рецепция, бар, багажно отделение, доктор (на повикване), централно отопление, съоръжения за инвалиди, интернет, пералня, минимаркет, секретарски услуги, 
рум сървиз, магазин за цигари, конферентни зали, коли под наем, лимузини, външен басейн, детски басейн, игрище. Мини бус ( по заявка) – безплатно.. 
All inclusive-Бяло и червено вино, бира, безалкохолни напитки /кола, фанта, спрайт и др./, сокове, филтрирано кафе, чай, местни алкохолни напитки / узо, бренди/; Сладолед на бар 
басейн:11:00 – 19:00; Кафе-чай и сладки 11:00-19:30. *Има дрес код за основния ресторант (за вечеря). Чадъри и шезлонги на басейна, кърпи за басейна/срещу 10 € депозит/. Закуска: 
07:30 до 09:30. Обяд: 13:00 до 14:30. Вечеря: 19:30 до 21:30. Барове : бар на басейна: 11:00 – 19:30 . Основен бар: 19:30 до 22:00. Чадърите и шезлонгите на плажа са срещу консумация.  
 

                                  
ПЕРИОД  
  
ВИД            AI  

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 
22/08-29/08 

2020 

29/08-05/09 
2020 

05/09-12/09 
2020 

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

2020 

В двойна стая изглед 
„планина” = * MV  

626 лв. 673 лв. 736 лв. 742 лв. 780 лв. 736 лв. 720 лв. 626 лв. 

В двойна изглед 
“море” = * SV 

670 лв. 717 лв. 780 лв. 888 лв. 932 лв. 780 лв. 764 лв. 670 лв. 

В единична стая 845 лв. 883 лв. 934 лв. 1119 лв. 1470 лв. 934 лв. 921 лв. 845 лв. 
В екзекютив стая 
изглед „море“ SV 

780 лв. 803 лв. 835 лв. 957 лв. 1035 лв. 835 лв. 827 лв. 780 лв. 

3-ти възрастен в 
Екзекютив стая SV 

602 лв. 618 лв. 640 лв. 726 лв. 780 лв. 640 лв. 635 лв. 602 лв. 

1-во дете 0-11.99 г. в 
единични, двойни и 
екзекютив стач   

98 лв. 98 лв. 98 лв. 98 лв. 98 лв. 98 лв. 98 лв. 98 лв. 

2-ро дете 0-11.99 г. в 
екзекютив стая 

503 лв. 517 лв. 536 лв. 610 лв. 656 лв. 536 лв. 531 лв. 503 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  3 € на стая на вечер, която се заплаща на място в хотела. 
Забележка: Предлагат се кърпи за басейна срещу депозит от 10 евро в хотела 
Забележка: Сейфът се заплаща по 2 евро на ден. 
 
 
 



ВАЖНА  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНИТЕ ПОЧИВКИ НА ОЛИМПИЙСКА РИВИЕРА – ЛЯТО 2020 
ЗА РЕЗЕРВАЦИИ! 

Совалката стартира от дата 23.05.2020 /събота – събота / до дата 19.09.2020 – 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. Друга програма или 3. Връщане на сумата. Срокът за информиране на 
туристите е 7 дни преди датата на отпътуване. 

1. Срокове на анулации по договор или по упоменати от хотела условия. 
2. При резервация е необходимо да ни подадете следните данни: Три имена и ЕГН. 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 непътуващия 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 79 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 Паралия Катерини, Олимпик Бийч и Платамонас 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 19/09/2020 – 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; 

 
 

 


