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НАМЕРЕТЕ ПЕРФЕКТНАТА
ПОЧИВКА!

Защо да изберете АСТРАЛ Холидейз?

Почивката е любимото време от годината, което всички очакват с нетърпение, планират енергично и държат 

да бъде изпипана до последния детайл. Ние, от АСТРАЛ Холидейз, знаем това! Затова изготвяме с внимание, 

отговорност и отдаденост всяка програма, почивка и оферта и се стараем да предложим най-доброто решение, 

което да отговаря на нуждите и на най-взискателните пътешественици.
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Regnum Carya Golf & SPA 
Resort Белек  Luxury All Inclusive 6

Rixos Premium Белек  All Exclusive All Inclusive 7

Rixos Sungate Кемер  All Exclusive All Inclusive 8

Rixos Tekirova Текирова  All Exclusive All Inclusive 9

Mardan Palace Лара  Luxury All Inclusive 10

Gloria Serenity Resort Белек  All Inclusive Special 11

Gloria Golf Resort Белек  All Inclusive Special 12

Gloria Verde Resort Белек  All Inclusive Special 13

Gural Belek Белек  Premier Ultra All Inclusive 14

Gural Tekirova Tekirova  Premier Ultra All Inclusive 15

Sueno Hotels Deluxe Belek Белек  Deluxe All Inclusive 16

Titanic Deluxe Belek Белек  High Class All Incluisve 17

Calista Luxury Resort Белек  A’la Carte All Inclusive 18

Maxx Royal Belek Белек  Maxx All Inclusive 19

Maxx Royal Kemer Resort Кемер  Maxx All Inclusive 20

Crystal Waterworld Resort&SPA Белек  Ultimate All Inclusive 21

Susesi Luxury Resor Белек  Ultra All Inclusive 22

Spice Hotel&SPA Белек  Ultra All Inclusive 23

Ela Quality Resort Белек  Ela All Inclusive 24

Voyage Belek Белек  Ultimate All Inclusive 25

IC Green Palace Лара/Кунду  High End All Inclusive 26

IC Santai Family Resort Белек  Ultra All Inclusive 26

Paloma Grida Resort&SPА Белек  Luxury Ultra All Inclusive 27

Paloma Renaissance Beach 
Resort&SPA Кемер  Luxury Ultra All Inclusive 27

Ramada Resort Lara Лара  Ultra All Inclusive 28

Lara Family Club Лара  Ultra All Inclusive 28

WOW Topkapi Palace Аксу/Лара  All Inclusive 29

WOW Kremlin Palace Аксу/Лара  Аll Inclusive 29

Kervansaray Lara 
Congress & Spa Лара  Ultra All Inclusive 30

Kervansaray Kundu Beach Лара  Ultra All Inclusive 30

Akka Antedon Hotel Кемер  Ultra All Inclusive 31

Akka Alinda Hotel Кемер  Ultra All Inclusive 31

Fame Residence Lara & Spa Лара  Fame Style All Inclusive 32

Fame Residence Kemer & Spa Кемер  Fame Style All Inclusive 32

Miracle Resort Лара  Ultra All Inclusive 33

Titanic Beach Lara Лара  Ultra All Inclusive 33

Xanadu Resort Hotel Белек  High Class All Inclusive 34

Vera Mare Resort Белек  Ultra All Inclusive 34

Venezia Palace Deluxe Resort 
Hotel Лара  Ultra All Inclusive 35

Trendy Lara Лара  Ultra All Inclusive 35

Karmir Resort & Spa Кемер  Ultra Аll Inclusive 36

Grand Ring Hotel Кемер  All Inclusive 36

Daima Biz Кемер  Ultra All Inclusive 37

Daima Resort Кемер  Ultra All Inclusive 37

Club Salima Кемер  All Inclusive 38

Kimeros Park Кемер  Ultra All Inclusive 38

Queens Park Tekirova Кемер  Ultra All Inclusive 39

Grand Haber Кемер  Ultra All Inclusive 39

The Lumos Deluxe Resort 
Hotel & Spa Алания  Ultra All Inclusive 40

Galeri Resort Алания  Ultra All Inclusive 40

Турция I Бодрум 41

Vogue Hotel Bodrum Торба  Ultra All Inclusive 42

Voyage Bodrum Бодрум  Ultra All Inclusive 43

La Blanche Resort & Spa Тургутрейс  Ultra All Inclusive 44

Diamond of Bodrum Бодрум  All Inclusive 45

Royal Asarlik Hotel Гюмбет  Ultra All Inclusive 45

Armonia Holiday Village & Spa Тургутрейс  All Inclusive 46

Kadikale Resort Тургутрейс  All Inclusive 46

Isis Hotel & Spa Гюмбет  Ultra All Inclusive 47

Salmakis Hotel Бодрум  All Inclusive 47

Bendis Beach Тургутрейс  All Inclusive 48

Golden Age Яликавак  All Inclusive 48

Club Flora Hotel Гюмбет  All Inclusive 49

Eken Resort Гюмбет  All Inclusive 49
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Palm Wings  All Inclusive 50

Venosa Beach  All Inclusive 50

Garden of Sun  All Inclusive 51

Majesty Club Tarhan Beach  Ultra All Inclusive 51

Турция I Кушадасъ 52

Palm Wings Beach Resort  24 часа All Inclusive 52

Grand Belish  All Inclusive 52

Imbat  All Inclusive 53

Surtel  All Inclusive 53

Турция I Мармарис 54

Green Nature Diamond  Ultra All Inclusive 54

Fantasia Hotel  закуска, обяд и вечеря 54

Sun Maris Central  All Inclusive 55

Asli  закускa и вечеря 55
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Aldemar Royal Mare Херсонисос  All Inclusive 59

Creta Maris Beach Resort Херсонисос  All Inclusive 60

King Minos Palce Херсонисос  закуска и вечеря 61

Ikaros Beach Luxury Resort Малиа  закуска и вечеря 62

Stella Palace Аналипси  All Inclusive 62

Aldemar Knossos Royal Аналипси  All Inclusive 63

Aldemar Cretan Village Анисарас  All Inclusive 63

Peninsula Агиа Пелагиа  All Inclusive 64

Golden Beach Херсонисос  закуска и вечеря 64

Atrium Ретимно  закуска и вечеря 65

Stella Village Аналипси  All Inclusive 65

Maragakis Херсонисос закуска и вечеря 66

Armava Херсонисос  закуска 66
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Mitsis Grand Hotel Родос  All Inclusive 68

Mitsis Alila Resort & SPA Фалираки  All Inclusive 69
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Catalonia Las Vegas Пуерто де ла 
Крус

 закуска, обяд и вечеря 107

Be Llive Experience Orotava Пуерто де ла 
Крус

 закуска, обяд и вечеря 107

Sol Puerto Playa Пуерто де ла 
Крус

 закуска, обяд и вечеря 108

Gran Turquesa Playa Пуерто де ла 
Крус

 закуска, обяд и вечеря 108

Испания I Палма де Майорка 109

Mediterranen Bay Ел Аренал  закуска и вечеря 110

Palma Bay Club Resort Ел Аренал  All Inclusive 110

Comodoro Playa Палма Нова
 All Inclusive
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Fergust Tobago Палма Нова  All Inclusive 111

Flamboyan Caribe Магалуф  закуска и вечеря 112

THB Class El Cid Плая де Палма  закуска и вечеря 112
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Monarque Fuengirola Park Фуенхирола  закуска, обяд и вечеря 114
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Calella Palace Калея
 закуска • закуска и вечеря 
 закуска, обяд и вечеря • Al
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Amaika Калея
 закуска • закуска и вечеря 
 закуска, обяд и вечеря • Al
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Коста да 
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& Spa  закуска 131
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Zakantha Beach Аргаси  закуска и вечеря! 82
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Li Suari Сан Теодоро
 All Inclusive • закуска 
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Akiris Марина ди Нова 
Сири
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Marinagri Resort & Spa Поликоро  закуска и вечеря 98

Tichos Hotel Кастеланета 
Марина
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Kalidria Thalasso Кастеланета 
Марина
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Alborea Eco Lodge Suites Кастеланета 
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Турция

Как да стигнем до там?
Няма по-удобен и изгоден начин от ди-
ректните чартърни полети, на АСТРАЛ 
Холидейз до най- известните дестина-
ции - Турската Ривиера Анталия или ка-
цане в Бодрум за почивка в Кушадасъ, 
Дидим или Мармарис.
За вдъхновените от историята - можем 
да предложим специални оферти на Тур-
ски Авиолинии до Истанбул и по вътреш-
ните полети, а ентусиастите - могат 
да пътуват и с кола, след като се сдоби-
ят с ваучер за настаняване от нас.

По кое време?
Южните курорти в Турция са целого-
дишно посещавани, предлагат условия 
за спорт, забавления и почивки дори в 
зимните месеци, които там са меки, 
слънчеви, но често и дъждовни. Дълъг 
летен сезон посреща гостите в Анта-
лия от Април до края на Октомври, кога-
то Ви предлагаме и нашата чартърна 
програма.
Егейското крайбрежие пък ще Ви при-
юти от май до септември - с летни 
температури и топло море.

Къде в Турция?
Егейските курорти - Бодрум, Дидим и 
Кушадасъ, както и Средиземноморие-
то с митична Анталия - са най-популяр-
ните области за почивка в Турция. Тук 
разцъфтява „изкуството“ на обслужва-
нето тип „всичко включено в цената“, 
красивитите брегове и обширни пла-
жове се редуват с живописни или ис-
торически местности, които правят 
престоя Ви пълноценен.

Нашите съвети:
За да сте спокойни, преди да тръгне-
те за Турция проверете валидността 
на международния си паспорт - нужни 
са Ви поне 3 месеца от датата на връ-
щане. Не носете личната си карта, тя 
не е валидна тук! Ако пътувате с ав-
томобил на лизинг или на друг собстве-
ник, пълномощното Ви за управление на 
колата тряба да се преведе на турски 
или английски и легализира. При влизане 
в страната митническите власти по-
лагат печат в паспорта на водача на 
моторното превозно средство, който 
се задрасква при напускане.

Обща информация за Турция
Ако сте отпили вече от турското кафе, полюбували сте се на вълшебния танц 
на дервишите и сте се разкрасили в басейна на Клеопатра, то Вие вече сте 
готови да опознаете по-отблизо историята и културата на нашата съседка. 
Като че ли Орхан Памук е бил прав - едно пътуване в Турция може да промени 
живота Ви, така като го е правило от древни времена до наши дни.
Историята на Анатолия започва още преди 12 000 години, когато са основани 
първите светилища и храмове. Поне дузина империи са оставили и своя 
отпечатък – Лидия на цар Крез, Мидия на цар Мидас, Римска, Византийски, 
Османска и още много други. През тези земи са минавали всички големи 
завоеватели и пътешественици – от Александър Македонски до Марко Поло; 
от венецианските търговци до съвременния турист, който е „окупирал” цялото 
крайбрежие – от Анталия, през Бодрум и Егейска Турция - влюбен в хората и 
местата. Всички оставят след себе си историческо и културно наследство.
То чака Вас, да го опознаете и преоткриете.
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Текирова

Кемер

Финике
Кале

Каш

Коркутели

Лара

Белек

Аксу

Сиде

Манавгат

Конаклъ
Алания

Анталия

Боазкент
Белдиби

С Р Е Д И З ЕМ НО
МО Р Е

залив Анталия

Турция I Анталия

Как да стигнем до там?
Чартърните полети на АСТРАЛ Холи-
дейз от София или Варна ще Ви отве-
дат само за час и 20мин до най-обшир-
ната туристическа област в Турция 
- Анталия. Ако искате да съчетаете по-
чивката си с разглеждане на страната 
и не Ви притеснява дългия повече от 
1300км път, пътувайте с кола през Ис-
танбул или по крайбрежието на Егейско 
море, чак до Средиземноморието.

По кое време?
Анталия ще Ви посрещне целогодишно, 
но най-атрактивна е от април до края 
на октомври. Това е същинското дълго 
лято по Средиземноморското крайбре-
жие, което Ви предлага температури 
на въздуха от 25 до 35 градуса, а на во-
дата от 22 до 28 градуса. Летата тук 
са топли и сухи, а зимата - мека и дъж-
довна. Слънчевите дни са повече от 300 
годишно. Курортът е идеално  място 
за почивка и по случай посрещането на 
традиционни празници като Нова годи-
на, Великден и др.

Защо в Анталия?
Древната земя на Пергамския крал 
Аттолом II - райско място или машина 
за 5* хотели и лукс?
За всеки е различно, но едно е ясно - кой-
то не е бил, трябва да дойде и да се 
убеди, а който е идвал - ще го направи 
отново, защото знае какво го чака. То-
пло време почти 8 месеца в годината, 
солено, но кристално чисто море, мно-
го рибни изкушения, баклавички и други 
сладости за десерт или може би някой 
султански масаж?
Някои от Вас, ще се отдадат на исто-
рия –  древни ликийски гробници, потъ-
нало под морето древно римско сели-
ще. Други, неуморно ще се впуснат в 
ритъма на завладяващия нощен живот 
под звуците на модерната турска музи-
ка. Но всички ще запомним своето Ан-
талийско лято - приветливо, слънчево, 
„All Inclusive“ отвсякъде.

Обща информация за Анталия
Анталия! Дори и да не сте ходили още, сте чували, разказвали са Ви, представяте 
си и мечтаете за „златното крайбрежие“ на Турското Средиземноморие. 
Едноименният град е многомилионен, пъстър и приветлив, а районът Анталия – 
обширен, с повече от 200км  плажна ивица...Тук ще Ви посрещнат с усмивка още 
с кацането на летището, за да се отправите към своя курорт и своя хотел. За 
да направите този избор - ето по малко информация за всеки от тях:
Белек - с една дума – лукс! 30 км на изток от град Анталия – районът на най-
елегантните компекси, които се надпреварват в предлагането на все по-
разнообразни и уникални услуги. Съчетание от обширни плажове със Син флаг и 
естествени борови гори, евкалиптови и кедрови дръвчета. Тук е Националният 
Голф клуб, “дома” на костенурките карета, а недалеч - античните градове Перге 
и Аспендос. Най-новата зона на курорта е Боазкент.
Кемер е едно от най-живописните градчета, само на 40 км западно от град 
Анталия. Прекрасно съчетание от плажове и прохладата на подножието 
на планината Тахтали, която се извисява на 2365м. Тук се намира и едно от 
най-големите пристанища в цяла Турция. Новите курортни зони в района са 
Белдиби, Гьойнюк, Кириш, Текирова.
Лара е само на 12км на изток от град Анталия и летището. Достига чак до 
Аксу - наречен „Турския Лас Вегас”. Повечето хотели в този район наподобяват 
световноизвестни географски и исторически обекти като Истанбулския 
дворец Топкапъ, Венеция и Руския Кремъл.
Сиде - Манавгат е крайбрежна зона на час път от летището в Анталия и 
само на 75км от едноименния град. Това са курортите с най-фин пясъчен 
плаж с дължина над 60км. За любителите на разходки - старинният град Сиде 
впечатлява с Храма на Аполон и на Дионис, с приятните ресторантчета на 
Марината. А водопадите в Манавгат очакват любителите на рафтинга.
Алания е най-големият град - курорт в областта, след град Анталия, на 120км 
на изток от летището. Старинната крепост над града носи очарованието на 
историческата слава, премесена с легендите за Клеопатра, получила като дар 
от своя любим Антоний - местния плаж с най-фин пясък. Това е най-големият 
и оживен курорт с крайбрежен булевард, магазини, ресторанти, кафенета, 
пазари за сувенири, нощни клубове и яхтено пристанище.
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Турция I Анталия

Regnum Carya Golf & SPA Resort, Белек   
Хотел Regnum Carya Golf & SPA Resort е идеален избор за младоженци, тъй като предлага специално обзавеждане и грижи 

през първите дни на медения месец. Освен приятна и спокойна обстановка, курортът разполага с множество развлече-

ния и дейности на плажа, във фитнеса или край басейна.

Местоположение: 

Хотелът е разположен на брега на морето, на 
200 метра от частния плаж към хотела и на 
50 метра от голф игрище Carya. Курортът се 
намира на 1 километър от центъра на Белек, 
на 35 километра от летище Анталия и на 45 
километра от центъра на град Анталия. 

Услуги в хотела:

*рецепция *основен ресторант *4 а-ла карт 
ресторанта *сладкарница *10 бара *3 външни 
басейна *детски външен басейн *вътрешен 
басейн *детски вътрешен басейн *басейн с из-
куствени вълни *аквапарк *спорт и забавления 
*спа център *фитнес *Wi-Fi интернет *мини 
клуб *конферентни зали *магазини *лекар 

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

Настаняване:

Хотелът разполага с 530 стаи, всички луксозно 
обзаведени с: *баня с принадлежности *принад-
лежности за баня за деца (до 12 год.) *сешоар 
*климатик *телефон *телевизор *дигитален 
сейф *маса за гладене + ютия *минибар *ком-
плект за чай и кафе *Wi-Fi интернет 

Luxury All Inclusive:

*закуска, късна закуска, обяд, вечеря, къс-
на вечеря *меню за деца *меню за бебета 
*сладкарница *снак барове *мини клуб *баро-
ве *тенис на маса, зумба, баскетбол, фут-
бол, фитнес, пилатес, танци *турска баня, 
сауна, парна баня 

Услуги срещу доплащане:

*голф уроци *масажи, хамам *фитнес уроци, 
тенис уроци, билярд *боулинг, плейстейшън, 
електронни игри

2081
лeвa

цена от

Максимална заетост:

Луксозна стая голф:  •   •    •     •    

Луксозна стая море:  •   •    •     •   

 Възрастен           Дете до 11,99 год.

Луксозен хотел
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Турция I Анталия

Rixos Premium, Белек   
За всеки един от вас, който залага на лукса, удобството, комфорта и доброто обслужване! Тук ще намерите забавления 

за всички възрасти – това е идеалното място за вашата почивка. Хотелът е подходящ е както за семейства с деца, 

така и за млади двойки.

Местоположение:

Безспорно най-атрактивният хотелски 
комплекс в Анталия, открит през 2005 г. в 
района Белек! Разположен на 650 м собствен 
плаж, на 50 км от центъра на Анталия и на 40 
км от летището.Неповторим лукс, изживяване 
и много различна, незабравима почивка!

Услуги в хотела: 

*основен ресторант с 5 сектора *8 а-ла-карт 
ресторанта *детски ресторант *3 кафенета 
*12 бара *бистро *сладкарница *външен басейн 
с морска вода *аквапарк ТРОЯ *билярд, тенис 
на корт, скуош, тенис на маса, плажен волейбол 
*мини футбол, волейбол, баскетбол, дартс, 
аеробика *водна гимнастика, водна топка, 
стрелба с лък, йога, билярд *възстановителен 
център, водни спортове, гмуркане, боулинг 
*анимация, фитнес *спа център, джакузи, 
солариум, турска баня, сауна, масаж *търговски 
център, кино салон, интернет кафе *мини клуб, 
детегледачка, детска площадка

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

Настаняване:

Хотелският комплекс предлага настаняване 
в 740 луксозни стаи (37 кв.м.), обзаведени 
с: *климатик *28’’ плазмен телевизор със 
сателитни програми *директен телефон 
*минибар *Wi-Fi интернет *сейф *комплект за 
чай/кафе *баня с вана, душ и сешоар *балкон 

All Exclusive All Inclusive:

*закуска *късна закуска в кафе Rixos *обяд 
*а-ла-карт снаксове *традиционно гьозлеме 
в Truva Houses *леки закуски *сладолед (в оп-
ределени часове) *вечеря *а-ла-карт ресто-
ранти: L’ Аmante, La Rosetta, Fishbone, BBQ, 
Ying, Gornitsa *среднощна закуска *вносни и 
местни алкохолни и безалкохолни напитки 
*вода, безалкохолни напитки и бира в мини-
бара *външни и вътрешни басейни *тенис 
на маса *плажен волейбол *мини футбол 
*волейбол *баскетбол *дартс *аеробика 
*водна топка *стрелба с лък *медитация 
*йога *тай-чи айкидо *тае бо *фитнес цен-
тър *сърф *катамаран *водно колело *кану 
*батут *ролери *стена за изкачване (олим-
пийска) *джудо *степ аеробика *турскa баня 
със сепарета *руска сауна *класическа сауна 
*снежна стая *билярд *кино *открито кино 
*плажни партита *специални гала вечери 
*закрита дискотека *шезлонги и чадъри 
на басейна и плажа  Срещу допълнително 
заплащане: *напитки и ястия, отбелязани 
допълнително с цени в менютата на а-ла-
карт ресторантите. *отлежал коняк *пър-
вокласно уиски *вина - специална селекция 
*пури *рум сървис между 07.00 и 02.00 ч. *те-
нис курсове *водни спортове (джет, водни 
ски, банан, катамаран) *гмуркане *картинг 
*боулинг

1645
лeвa

цена от

Максимална заетост:

Делукс стая градина:  •   •    •    

Делукс стая море:  •   •    •     •   

Апартамент басейн:      •     •     

 Възрастен           Дете до 11,99 год.

Aквапарк

Луксозен хотел
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Турция I Анталия

Rixos Sungate, Кемер   
Едно страхотно предложение от веригата хотели Rixos – с разнообразните типове стаи, големия избор от храни и на-

питк, и гостоприемството на персонала. Този хотелски комплекс е подходящ както за млади двойки, така и за семейства 

с деца.

Местоположение:

Разположен на площ от 250 хил. кв.м, комплексът 
се намира в туристическата зона Белдиби, 
съчетаваща зеленината на  планината Торос 
с безкрайната синева на Средиземно море. 
Комплексът се намира на 50 км от летище 
Анталия и на 25 км от град Анталия.

Услуги в хотела:

*3 основни ресторанта *9 а-ла-карт ресторан-
та *20 бара *СПА център, следващ философия-
та на Feng Shui, разположен на 8000кв.м. площ 
*турска баня *сауна *парна сауна *релакс стаи 
*стая на Клеопатра *балнеотерапия *хидрома-
сажни стаи *закрит басейн *водни спортове 
*гимнастика *стрелба с лък *плажен волейбол 
*дартс *водно поло *пилатес *водна гимнасти-
ка *степ *футбол *15 конферентни зали

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

Настаняване:

Rixos Sungate разполага с 1094 помещения. 
Всички 871 стандартни стаи (38 кв.м.) са 
оборудвани с: *климатик *телевизор със 
сателитни програми *минибар *директен 
телефон *сейф *Wi-Fi интернет *баня в вана/
душ и сешоар *балкон

All Exclusive All Inclusive:

*3 основни ресторанта *веднъж седмично 
с предварителна резервация: традиционен 
турски а-ла-карт ресторант Fantasy, мекси-
кански а-ла-карт ресторант Cactus, турски 
ресторант Kebab house *10 бара  *диско-
тека Chaos *спа център *турска баня *пар-
на баня *вътрешен басейн *зона за релакс 
*контрастен басейн *5 тенис корта *тенис 
на маса *мини футбол *баскетбол *плажен 
волейбол *аеробика *водна топка *дартс 
*стрелба с лък *фитнес  *анимация *тема-
тични партита и шоу програми *чадъри, 
шезлонги и плажни кърпи *За децата - мини 
клуб, детска площадка, детски басейн, мини 
зоопарк, анимация за деца. * *Срещу допъл-
нително заплащане: *10 евро такса резер-
вация за а-ла-карт ресторантите Olivia и 
Aegan, 30 евро такса резервация за китай-
ски а-ла-карт ресторант Mandarin, японски 
а-ла-карт ресторант Teppenyaki, суши а-ла-
карт ресторант Bonzai, рибен а-ла-карт 
ресторант Mermaid - консумацията се за-
плаща изцяло. *пури *масажи и процедури в 
спа центъра *уроци по тенис и екипировка 
*боулинг *билярд  *зала за игри  *водни спор-
тове  *салон за красота  *лекар  *пране  *гла-
дене  *химическо чистене *детегледачка

1414
лeвa

цена отЛуксозен хотел

Максимална заетост:

Стая градина:  •   •    •     •    •    

Стая море:  •   •    •     •    •    

Фамилна стая:    •     •     •     

 Възрастен           Дете до 11,99 год.
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Турция I Анталия

Rixos Tekirova, Текирова   
Rixos Tekirova e прекрасно място, където можете да съчетаете почивката в подножието на планината Торос и на мор-

ския бряг.

Местоположение:

Хотелът е разположен на площ от 186 000 
кв.м., на брега на морето, в туристическата 
зона Текирова, на 10 минути от множество 
магазини и заведения, на 17 км от курорта 
Кемер и на 73 км от Анталия. 

Услуги в хотела:

*основен ресторант *4 а-ла-карт 
ресторанта - италиански, френски, турски, 
барбекю *лоби бар *бар на плажа *бар при 
басейна *диско бар *рум сървис *открит 
басейн с водни пързалки *детски басейн 
*закрит басейн *фитнес център *спа 
център *сауна *турска баня *стая за релакс 
*масажи *водна гимнастика *анимация 
*3 тенис корта *тенис на маса *дартс 
*аеробика *боулинг *билярд *мини футбол 
*плажен волейбол *кану *водни колела *водни 
спортове *сърф *магазин *конгресна зала 

За децата: *детски кът *детска дискотека 
*детско кино *детски ресторант *детски кът

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

Настаняване:

Хотелът разполага със 770 луксозни стаи, 
фамилни стаи и луксозни апартаменти, 
разположени в двете основни сгради и в 
бунгалата. *LCD телевизор *сателитна 
телевизия *климатик *сейф *телефон *минибар 
*сешоар *сейф *комплект за приготвяне на 
чай/кафе

All Exclusive All Inclusive:

*закуска *късна закуска *брънч /събота и не-
деля/ *обяд *вечеря *късна вечеря *местни 
и някои вносни алкохолни напитки *детски 
ресторант *а-ла-карт ресторант с предва-
рителна резервация *безалкохолни напитки 
и бира в минибара *тенис на корт *тенис на 
маса *плажен волейбол *мини футбол *дартс 
*аеробика *водна гимнастика *фитнес *во-
дни колела *кану *сауна *турска баня *стая 
за релакс *билярд *кино *дискотека *чадъ-
ри, шезлонги и плажни кърпи на басейна и 
на плажа  Срещу допълнително заплащане:  
*вносни напитки – коняк, отлежало уиски 
и вина и пури *рум сървис *уроци по тенис 
*тенис ракети *моторни водни спортове 
(водни ски, джетове, катамарани, банан) 
*уроци по гмуркане *масажи *спа процедури 
*фризьор *интернет кафе *луна парк *хими-
ческо чистене *детегледачка 

1308
лeвa

цена отЛуксозен хотел

Максимална заетост:

Стая градина:  •   •    •    

Стая море:  •   •    •    

Фамилен          
  •    •     •    •     •     апартамент:

 Възрастен           Дете до 11,99 год.
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Турция I Анталия

Mardan Palace, Лара   
Дизайнът на хотела е повлиян от архитектурата на забележителни исторически сгради в Истанбул от или преди вре-

мето на Османската империя: двореца Долмабахче на Босфора, моста Галата и още много други. Тежкият стил и изис-

каните орнаменти срещат модерния лукс и възприятие.

Местоположение:

Комплексът е разгърнат на площ от 180 
000кв.м, разположен в туристическата зона 
Лара, на 10км от летището и на 15км от 
центъра на Анталия.

Услуги в хотела:

*основен ресторант ‘’Bosphorus‘’ с тради-
ционна и интернационална кухня *10 а-ла-карт 
ресторанта, предлагащи различен вид кухня - 
руски, френски, турски, вегетариански, рибен, 
средиземноморски, тайландски, японски, бра-
зилски *джаз бар *нощен бар *витамин бар *снек 
бар *бар на басейна *бар на плажа *винен бар 
*рум сървис *конферентна зала *кино *шопинг 
център *амфитеатър *мини клуб *фитнес цен-
тър *парна баня *аромо терапия *турска баня 
*финландска баня *таласо център *хидротера-
пия *закрит басейн с детски сектор *джакузи 
*открит басейн  *аквариум с над 2500 различни 
видове риби *2 тенис корта *голф 

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

Настаняване:

271 стандартни стаи 248 суити, всички стаи 
са обзаведени с: интерактивна мултимедийна 
система *плазмен телевизор със сателитни 
програми *интернет връзка *директен 
телефон *мини бар *климатик *сейф *баня с 
душ, вана и телефон

Luxury All Inclusive:

*Ранна закуска *Късна закуска *Обяд в ос-
новния ресторант *Обяд в а ла карт рес-
торант *Вечеря *Сладкарница *Всекиднев-
но зареждане на мини бар *Детски бюфет 
*Диетично и вегетарианско меню *Зоопарк 
*Мини клуб (4-12 г) *SPA център за деца *От-
крит басейн *1 закрити басейна *Кино *SPA 
& Thalasso-център – thalasso-басейн (30 min), 
Balneotherapy (20 min), хамам, турска баня, 
руска баня, парна баня, джакузи, фитнес 
зала, сауни, аквааеробика, скуош, 2 тенис 
корта, тенис на маса, аеробика.

Срещу заплащане: *Monkey Club 23:00 – 04:00 
*Открит басейн с морска вода и подводни 
рифове, обитаван от различни екзотични 
риби *Закрит басейн с морска вода *SPA & 
Thalasso-център - thalasso-процедури, козме-
тични процедури, боулинг, уроци по тенис, 
курс по подводно плуване *Детска количка 
(срещу депозит) *Детегледачка

1801
лeвa

цена от

Максимална заетост:

Премиум стая:  •   •   

Супериор стая:  •   •   •   

Делукс             
  •    •     •    •     апартамент:

 Възрастен           Дете до 11,99 год.

Луксозен хотел
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Турция I Анталия

Gloria Serenity Resort, Белек   
Разположен на голяма зелена територия, предлагащ вкусна и разнообразна храна, съчетана с отлично обслужване, този 

чудесен 5* комплекс е подходящ за спокойния отдих на вашето семейство.

Местоположение:

Хотелът е разположен на територията на 
Gloria Golf и Gloria Verde, предоставяйки ви въз-
можността да ползвате и техните услуги. На-
мира се в Белек, на 40 км от летище Анталия, 
сред огромна зелена градина и голф игрище. 

Услуги в хотела:

*основен ресторант *4 а-ла-карт ресторанта 
*барове *дискотека *караоке бар *рум сървис 
*открити и закрити басейни *детски басейн 
*амфитеатър *детска площадка *мини 
клуб *детегледачка *конферентна зала *спа 
център *салон за красота *баскетбол *билярд 
*волейбол *фитнес *голф *анимация *йога 
*тенис *химическо чистене *магазини *доктор 
*интернет  

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

Настаняване:

Хотелът разполага с 254 стаи, 16 апартамента 
и 99 вили, всяка от която има: *климатик *LCD 
телевизор със сателитни програми *Wi-Fi 
интернет *директен телефон *сейф *мини бар 
*балкон/ тераса *душ кабина  *кантар *сешоар 
*луксозни тоалетни принадлежности *халат 
*чехли баня с вана, душ

All Inclusive Special:

*закуска, късна закуска, обяд, следобеден 
снак и вечеря  *а-ла-карт ресторант (вед-
нъж на седмица) *мини бар – зарежда се все-
ки ден *фитнес, турска баня, сауна *тенис 
корт, кино *Wi-Wi интернет в стаята и в 
общите части Срещу допълнително запла-
щане: *луксозни напитки и отлежал алкохол 
*закуска, обяд и вечеря на блок маса в ос-
таналите хотели от веригата Gloria Hotels 
*а-ла-карт ресторанти и напитки в баро-
вете в останалите хотели от веригата 
Gloria Hotels – 50% отстъпка *голф бар, голф 
ресторант и дискотека *рум сървис *спа 
процедури и масажи *тенис корт, топки, 
ракети и тенис уроци, уроци по голф, боу-
линг, билярд, 3D игри *детегледачка, химиче-
ско чистене, платени телевизионни канали, 
голф уроци, магазини 

1975
лeвa

цена от

Максимална заетост:

Супериор стая градина:  •   •   •    •    

Супериор стая море:  •   •   •    •    

Стая лагуна:  •   •   •    •    

 Възрастен           Дете до 11,99 год.

Луксозен хотел
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Турция I Анталия

Gloria Golf Resort, Белек   
Невероятно зелен, стилен и просторен хотелски комплекс. Идеалният избор за любителите на стила, изисканото об-

служване, голфа и спа процедурите, много атракции и забавления за малчуганите - Gloria Golf е идеално предложение за 

почивка за цялото семейство.

Местоположение:

Невероятен комплекс, разположен в Белек, на 
40 км от летище Анталия, сред огромна зеле-
на градина и голф игрище, отделен от обширен 
пясъчен плаж с река. Идеалният избор както за 
любителите голфа и спа процедурите, така и 
за малчуганите.

Услуги в хотела:

*2 основни ресторанта *6 а-ла-карт ресторан-
та *9 бара *открити и закрити басейни *дет-
ски басейн *спа център *масажи *турска баня 
*сауна *фитнес център *тенис кортове *голф 
игрище *аквапарк *анимация *доктор *коли под 
наем *фризьор *бизнес център *магазини *2 
конферентни зали *химическо чистене *водни 
спортове *детски клубове *детегледачкаa

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

Настаняване:

Хотелът разполага с 293 стандартни стаи, 
176 апартамента и 46 вили. Всички те са 
оборудвани с климатик, директен телефон, 
мини бар, сейф, LCD телевизор със сателитни 
програми, платена телевизия, високоскоростен 
интернет, халати и чехли, сешоар и комплект 
за чай/кафе.

All Inclusive Special:

Гостите на Gloria Golf се настаняват на 
база All Inclusive Special като имат възмож-
ност да използват основните ресторанти 
и допълнителни услуги. А-ла-карт ресто-
рантите в хотел Gloria Golf са безплатни 
(веднъж на седмица), останалите а-ла-карт 
ресторанти на територията на комплекса 
се ползват с 50% отстъпка.Гостите на хо-
тела имат възможност да ползват срещу 
заплащане голф игрището, разположено на 
територията на хотела (необходима е ре-
зервация).

Услуги включени в цената:

закуска, късна закуска, обяд, следобедни 
снаксове, вечеря, а-ла-карт ресторанти 
(италиански, рибен, ориенталски, турски, 
клуб-бар ресторант), дискотека, рум сървис 
от 23:00 до 07:00, мини бар, местни и вносни 
безалкохолни и алкохолни напитки, мини клуб, 
анимация, тенис корт, кино, фитнес, турска 
баня, сауна, басейни, таласо басейн, интер-
нет в стаята и в общите части, плажни 
кърпи, шезлонги и чадъри на басейна и пла-
жа, аква парк.

Срещу допълнително заплащане:

луксозни напитки и отлежал алкохол, голф 
бар и ресторант, конферентни зали, бизнес 
център, уроци по голф, детегледачка, боу-
линг, билярд, спа център, масаж, разкраси-
телни процедури, химическо чистене, водни 
колела, моторни и безмоторни водни спор-
тове, платени телевизионни канали, голф 
уроци, магазини.

1790
лeвa

цена отЛуксозен хотел

Максимална заетост:

Стандартна стая:  •   •   •    •    

Стая основна сграда:  •   •   •    •    

Апартамент:   •    •     •    •     
Фамилна

   •    •     •    •     •     стая:

 Възрастен           Дете до 11,99 год.
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Турция I Анталия

Gloria Verde Resort, Белек   
За всички, които търсят различното, по-доброто! Невероятно зелен, стилен и просторен хотел. Идеално предложение за 

любителите на спорта и за активна почивка на цялото семейство.

Местоположение:

Невероятен комплекс, разположен в Белек, на 
38 км от летище Анталия. Трите хотелски 
части се намират в огромна зелена градина. 
Страхотен избор както за любителите голфа 
и спа процедурите, така и за пълна почивка за 
цялото семейство.

Услуги в хотела:

*основен ресторант с външна част *2 а-ла-
карт ресторанта *клуб Verde *лоби бар *бар 
Zodiac *Vitamin бар *бар Neptuno *външен басейн 
с 2 водни пързалки *вътрешен басейн *открит 
и закрит детски басейн *relax басейн *3 тенис 
корта *фитнес център *зала за аеробика 
*бадминтон *тенис на маса *боулинг *билярд 
*баскетбол *волейбол *футбол *джогинг 
*детски клуб *водни спортове *спа център 
с таласотерапия *сауна *масаж *салон за 
красота *конферентен салон *магазини *голф 
игрище *голф курсове  *амфитеатър

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

Настаняване:

Хотелът разполага със 144 стаи и 128 
апартамента, всички оборудване с: *климатик 
*сателитна телевизия *Wi-Fi интернет 
*директен телефон *халати *чехли *комплект 
за чай/кафе *минибар *сейф *сешоар *балкон

All Inclusive Special:

Гостите на Gloria Verde се настаняват на 
база All Inclusive Special като имат възмож-
ност да използват основните ресторанти 
и допълнителни услуги. А-ла-карт ресто-
рантите в хотел Gloria Verde са безплатни 
(веднъж на седмица),останалите а-ла-карт 
ресторанти на територията на комплекса 
се ползват с 50% отстъпка.Гостите на хо-
тела имат възможност да ползват срещу 
заплащане голф игрището, разположено на 
територията на хотела (необходима е ре-
зервация).

Услуги включени в цената:

закуска, късна закуска, обяд, следобедни 
снаксове, вечеря, а-ла-карт ресторанти 
(италиански, рибен, ориенталски, турски, 
клуб-бар ресторант), дискотека, рум сървис 
от 23:00 до 07:00, минибар, местни и вносни 
безалкохолни и алкохолни напитки, мини клуб, 
анимация, тенис корт, кино, фитнес, турска 
баня, сауна, басейни, таласо басейн, интер-
нет в стаята и в общите части, плажни 
кърпи, шезлонги и чадъри на басейна и пла-
жа, аква парк.

Срещу допълнително заплащане:

луксозни напитки и отлежал алкохол, голф 
бар и ресторант, конферентни зали, бизнес 
център, уроци по голф, детегледачка, боу-
линг, билярд, спа център, масаж, разкраси-
телни процедури, химическо чистене, водни 
колела, моторни и безмоторни водни спор-
тове, платени телевизионни канали, голф 
уроци, магазини.

1655
лeвa

цена отЛуксозен хотел

Максимална заетост:

Стандартна стая:  •   •   •    •    

Малък апартамент:  •   •    •    

Апартамент:   •    •     •    •     

Фамилен           •    •     •    
апартамент: 

    •     

 Възрастен           Дете до 11,99 год.
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Турция I Анталия

Gural Belek, Белек   
Хотелът гарантира на своите гости отлично обслужване, кулинарни изкушения и много забавление! Потопете се в изис-

каната атмосфера и се насладете на почивката си!

Местоположение:

Хотел Gural Premier Belek (ex Club Ali Bey Belek) 
се намира на брега на морето, на разстояние 1 
км от Белек и на 40 км от Анталия. Реновиран 
е през 2015 г. Съвременен хотел с ориенталски 
мотиви на обща площ от 130 000 кв.м. и много 
зеленина. 

Услуги в хотела:

основен ресторант 4 а-ла-карт ресторанта 
сладкарница аквапарк спа център сауна 
турска баня фитнес център басейни мини 
клуб детегледачка дневна и вечерна анимация 
детски площадки барове дискотека водни 
спортове тенис игрища тенис училище плажен 
волейбол салон за красота лекар шопинг 
център 

За децата: аква парк с много пързалки, детски 
басейни, мини клуб (4-12 год.), тийн клуб (13-
17 год.), детски столчета в ресторантите, 
лунапарк с влакче, блъскащи колички, тенси на 
маса, билярд. 

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

Настаняване:

Хотелът разполага общо с 450 помещения - 
266 делукс стаи, 108 фамилни стаи (2 стаи 
със свързваща врата) и луксозни сюити. Всяка 
стая разполага с: *LCD телевизор *интернет 
*елекронен сейф *климатик *минибар  *джакузи 
*сешоар *балкон *комплект за приготвяне на 
чай/кафе 

Premier Ultra All Inclusive:

Premier All Inclusive:

*закуска *късна закуска *обяд *вечеря *късна 
вечеря *всички местни алкохолни напитки 
(без някои вина) *минибар  *сладолед *хавлии, 
шезлонг и чадари на плажа и басейна *сейф 
*турска баня *сауна *аква парк *мини клуб 
*плажен волейбол *плажен футбол *баскет-
бол *тенис на маса *фитнес

Срещу заплащане:

*всички вносни напитки *тенис на корт 
*уроци по тенис *билярд *масаж *лекар *услу-
га пране *фризьор *фотографски услуги *де-
тегледачка *коли под наем *водни спортове

1254
лeвa

цена от

Семеен

Луксозен хотел

Максимална заетост:

Делукс стая:  •   •    •     •    

Делукс                  •    •     •      •   
фамилна стая:

     •      •     •     

 Възрастен           Дете до 12,99 год.



150700 15 999

Турция I Анталия

Gural Tekirova, Tekirova   
Разположен на самия морски бряг, хотелът е разгърнат на голяма площ и предлага забавления за малки и големи в аква-

парка и наслада и спокойствие в СПА центъра - чудесен избор на вашата почивка.

Местоположение:

Построен през 2010 г и отворил врати под 
името Ali Bey Premier. Разположен е в центъра 
на курорта Текирова, на 17 км от Кемер и на 
65 км от летището в Анталия. Простира се 
на площ от 200 000 кв. м. на самия морски бряг 
сред красива зелена градина.

Услуги в хотела:

*основен ресторант *4 а-ла-карт ресторанта 
*сладкарница *7 бара *ирландски пъб *дискотека 
*огромен аква парк - 26 пързалки *магазин за 
сувенири *магазин за бижута *бутик *мини 
маркет *тенис център *спа център *салон 
за красота *лекар *амфитеатър *мини клуб 
*дневни и вечерни шоу програми *басейн 
*детски басейн *паркинг 

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

Настаняване:

Хотелът разполага с 583 стаи, от които 244 
делукс стаи 55 кв.м., 148 делукс фамилни стаи 
80 кв.м. и сюити. Всяко от помещенията на 
хотела разполага с:  *климатик *LCD телевизор 
*електронен сейф *минибар *комплект за 
приготвянe на чай и кафе *баня с джакузи и душ 
*халати, чехли и козметчни принадлежности 
*сешоар *балкон 

Premier Ultra All Inclusive:

Premier All Inclusive:

закуска* късна закуска* обяд* вечеря * къс-
на вечеря* местни алкохолни и безалкохолни 
напитки* минибар* сладолед* хамам* сауна* 
сейф в стаята* аква парк* фитнес* плажен 
волейбол* тенис на маса* анимация* чадъри, 
шезлонги и плажни кърпи

Срещу допълнително заплащане:

специална селекция вина и шампанско* от-
лежали алкохолни напитки* фрешове* а-ла-
карт ресторанти* тенис на корт* масажи 
и спа процедури * интернет кафе* медицин-
ски услуги* химическо чистене* фризьор* 
детегледачка* водни спортове* билярд* ба-
тут* зала за електрони игри

1375
лeвa

цена от

Семеен

Луксозен хотел

Максимална заетост:

Делукс стая:  •   •    •    •    

Делукс стая басейн:  •   •    •    •    

Делукс                •    •     •      •   
фамилна стая:

     •      •     •     

 Възрастен           Дете до 12,99 год.
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Турция I Анталия

Sueno Hotels Deluxe Belek, Белек   
Най-новият хотел от веригата Sueno предлага страхотно обслужване, голяма територия, плаж, награден със син флаг 

и много атракциони. Хотелът е подходящ както за семейства с малки деца, така и за двойки, търсещи спокойствие.

Местоположение:

Най-новият хотел от веригата Sueno отваря 
врати през април 2015 г. Разположен е на 
брега на морето, в района Белек, на 30 км от 
летище Анталия. Общата площ на комплекса е 
1.410.000 кв. м. и разполага с 2 професионални 
голф игрища.

Услуги в хотела:

*основен ресторант *6 а-ла-карт ресторанта 
– азиатски, мексикански, италиански, турски, 
рибен и барбекю *14 бара *сладкарница *Sueno 
avenue - снаксове *рум сървис *открит басейн 
*закрит басейн *детски басейн *басейн на 
аквапарка *спа център *сауна *турска баня 
*парна баня *масажи и уелнес терапии *фитнес 
*тенис кортове *плажен волейбол *баскетбол 
*боулинг *билярд *интернет кафе *дневна и 
вечерна анимация *кино *амфитеатър *парк 
за забавления *електронни игри и симулатори 
*аква парк *кино *мини клуб Lolliop *голф игрище 
*конферентни зали *търговски център

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

Настаняване:

Хотелът предлага настаняване в основна 
сграда с 426 стаи и вили. Всяка стая разполага 
с: *климатик *телефон *LCD телевизор 
*минибар *сейф *комплект за чай и кафе *Wi-Fi 
интернет *ютия и дъска за гладене *чехли и 
халат *сешоар

Deluxe All Inclusive:

*закуска, обяд и вечеря, междинни хранения 
*местни алкохолни и определени вносни 
напитки, безалкохолни напитки, фреш от 
портокал и грейпфрут *6 а-ла-карт ресто-
ранта – азиатски, мексикански, италиански, 
турски, рибен и барбекю – с предварителна 
резервация, 1 път по време на престоя и 
такса 10 евро *минибар с безалкохолни на-
питки *фитнес, сауна, турска баня, парна 
баня *аква парк, тенис корт, тенис ракети, 
мини футбол, плажен волейбол, водни пързал-
ки, водна гимнастика, билярд, дартс, тенис 
на маса *Wi-Fi интернет в общите части и 
стаите *чадъри, шезлонги, плажни кърпи на 
басейна и на плажа

Срещу допълнително заплащане:

*рум сървис *масажи и уелнес терапии *елек-
тронни игри и симулатори, боулинг, билярд, 
интернет кафе, уроци по плуване, тенис, 
голф, водни спортове

1813
лeвa

цена отЛуксозен хотел

Максимална заетост:

Делукс стая  
  •   •    •     •    •    градина/голф:

Делукс          
 •   •    •     •    •     стая море:

Апартамент
  

 •   •    •     •     
море:

                  •     •     •      

 Възрастен           Дете до 11,99 год.
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Турция I Анталия

Titanic Deluxe Belek, Белек   
Titanic Deluxe Belek е един от най-новите и луксозни хотелски комплекси в курорта Белек. Без съмнение ще ви предложи 

луксозно настаняване, качествено обслужване и много забавления.

Местоположение:

Хотелът отваря врати през пролетта на 2013 
г. Заобиколен е от красива борова гора. Намира 
се на 1км от плажа, летището е на 30 км, а 
Белек - на 6 км.

Услуги в хотела:

*рум сървис *денонощна рецепция *6 а-ла-карт 
ресторанта *7 ресторанта (бюфет) *13 бара 
*нощен клуб *градина *сейф *конферентна зала 
*бизнес център *магазини в хотела *обмяна 
на валута *собствен плаж *9 открити плувни 
басейна *закрит плувен басейн *8 тенис корта 
*сауна *фитнес център *спа център *турска 
/ парна баня *хидромасажна вана *масаж 
*фризьорски / козметичен салон *детска 
площадка *гледане на деца *билярд *тенис на 
маса *уиндсърф *дартс *кану *боулинг *гмуркане 
*голф игрище *химическо чистене *коли под 
наем *паркинг *Wi-Fi интернет *осигурен 
транспорт до плажа с кола или с катамаран

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

Настаняване:

Titanic Deluxe Belek се състои от 600 елегантни 
стаи и суита, всички обзаведени с: *42“ LED 
телевизор *сателитна телевизия *климатик 
*минибар *телефон *електронен сейф 
*високоскоростна интернет връзка *комплект 
за чай и кафе *тераса или балкон *баня с вана 
или душ *сешоар *халати за баня *чехли

High Class All Incluisve:

разнообразие от напитки в минибара 
*местни и вносни алкохолни и безалкохолни 
напитки *селекция от вина в основните и а-
ла-карт ресторанти *закуска, обяд, вечеря 
*едно безплатно посещение на седмица на 
а-ла-карт ресторант (с изключение на Boat 
и Privado) *уроци по танци *нощен клуб *би-
лярд *дартс *тенис на маса *плажен волей-
бол *баскетбол *аеробика *водни пързалки 
*турска баня *парна баня *сауна *вътрешен 
басейн *външни басейни *фитнес център 
*тенис корт *шатъл до голф игрището * 

Срещу допълнително заплащане: 

*боулинг  *Play Station *интернет кафе *во-
дни колела *сърф *катамаран *кану *джет-
ски *водни ски  *парасейлинг *гмуркане 
*масаж *фризьорски салон *козметичен 
салон *уроци по тенис  *голф услуги *гле-
дане на деца

1350
лeвa

цена отСемеен

Максимална заетост:

Стандартна стая:  •   •   •    •    

Супериор стая:  •   •   •    •    

Фамилен          •    •     •    •     
апартамент: 

     •     •      •     

 Възрастен           Дете до 11,99 год.
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Турция I Анталия

Calista Luxury Resort, Белек   
Определен като „перлата“ на средиземноморието, хотелски комплекс Calista предлага отлично обслужване, разнообразна 

кухня и услуги, които ще задоволят и най-взискателните от вас - подходящ за всеки, който държи на комфорта, уюта и 

лукса! Чудесен избор за вашата почивка!

Местоположение:

Луксозният комплекс е разположен в най-
известната туристическа зона – Белек, само 
на 27км. от летището и на 35км. от Анталия. 
Хотелът, разгърнат на повече от 120 000 кв. м, 
отвори врати в началото на 2007 г. 

Услуги в хотела:

*основен ресторант с интернационална кухня 
*а-ла-карт ресторанти - японски, италиянски, 
турски, рибен, американски *ресторант 
на басейна *снек бар *виенско кафене *VIP 
ресторант *White bar - пиано бар *Black bar - 
коктейл бар *бар на басейна *Amphi bar - с жива 
музика *дискотека *игрален салон *аква парк 
*анимация за деца *7 тенис корта *открити 
и закрити басейни *аеробика *степ аеробика 
*фитнес център *тенис на маса *волейбол 
*баскетбол *водни спортове *турска баня 
*сауна *снежна стая *джакузи *пясъчна стая 
*салон за красота

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

Настаняване:

Хотелът разполага с 502 стандартни стаи 52 
кв.м., 63 фамилни стаи 80 кв.м, 18 апартамента 
70 кв.м и 14 вили. Във всяко помещение има: 
*климатик *32” LCD телевизор *телефон *Wi-
Fi интернет *минибар  *комплект за чай/
кафе *баня с вана, душ кабина, сешоар и 
луксозни тоалетни принадлежност *балкон При 
настаняването - бутилка вино и плодове.

A’la Carte All Inclusive:

Закуска, обяд, вечеря в основния ресторант, 
ресторанта на басейна или снек ресторант, 
чай, кафе, сладки, сладолед, нощен бюфет, ми-
нибар - безалкохолни, бира, сейф, тенис раке-
ти, тенис на маса, мини футбол, баскетбол, 
дартс, аеробика, водна гимнастика, фитнес 
център, сърф (само с лиценз), катамаран 
(само с лиценз), водно колело, кану, волейбол, 
баскетбол, йога, пилатес, уроци по танци, 
аква парк, Wi-Fi интернет, кино, дискотека, 
турска баня, сауна, джакузи, анимация, ми-
никлуб, чадъри и шезлонзи на плажа и басейна, 
плажни кърпи.

Срещу допълнително заплащане:

Отлежал алкохол, пури, денонощен рум сървис, 
закуска, обяд и вечеря във VIP ресторант сре-
щу предварителна резервация, а-ла-карт рес-
торанти -японски, италиански, турски, рибен, 
американски - с предварителна резервация 
(безплатно за деца 00-06 г. и 50% намаление за 
деца 07-12 г.), моторни водни спортове, уроци 
по дайвинг , боулинг, билярд, осветление на 
тенис корта, уроци по тенис, компютърни 
игри и play station, интернет кафе, VIP сауна, 
масажи, салон за красота, терапии, фризьор-
ски салон, лекар, детегледачка.

1950
лeвa

цена от

Максимална заетост:

Стандартна стая:
 

 •   •    •     •    

 Възрастен           Дете до 11,99 год.
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Турция I Анталия

Maxx Royal Belek, Белек   
Един от най-забележителните хотелски комлпекси в Анталия. Разположен на самия плаж, с обширни и светли стаи, пред-

лагащ многобройни услуги и забавления - този хотел е за всеки акцентиращ на лукса и комфорта.

Местоположение:

Луксозният комплекс отваря врати през май 
2011 г. Разположен е на 35 км от летището в 
Анталия, на територия от 1 050 000 кв.м, на 
самия морски бряг с прекрасен, пясъчен плаж с 
дължина 300 м. 

Услуги в хотела:

*основен ресторант *5 а-ла-карт ресторанта 
*15 бара  *сладкарница *3 снек ресторанта 
*5 открити басейна *закрит басейн *детски 
закрит басейн *фитнес център *спа център 
*детски клуб *кино *тийн клуб *аква парк *голф 
игрище *бизнес център *бутик *магазин за 
бижута *коли под наем *химическо чистене *Wi-
Fi интернет *лекар *фото *оптика 

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

Настаняване:

Хотелът разполага с 531 стаи, разположени 
в основната сграда, Maldives Villas и The 
Montgomerie Maxx Royal Villas. Всяка една 
от стаите на хотела е модерно и стилно 
обзаведена и разполага с: *климатик *телефон 
*LCD телевизор *Wi-Fi интернет *електронен 
сейф *минибар *сешоар *халати и чехли 
*комплект за приготвяне на кафе и чай

Maxx All Inclusive:

местни и вносни алкохолни алкохолни и без-
алкохолни напитки в следните барове: бар 
на плажа, бар до басейна, бар за възраст-
ни до басейна, сладкарница, Day &Night Bar, 
ирландски бар, лоби бар, бар до аква парка, 
витаминен бар, боулинг бар *детско меню 
в основния ресторант *сладки и сладолед ( 
10:00 до 18:00 часа) *гьозлеме ( 11:00-17:00) 
фитнес  *тенис на корт *тенис на маса  
*плажен волейбол *баскетбол *дартс *ае-
робика *водна гимнастика *водна топка 
*стрелба с лък *стрелба с въздушна пушка 
*йога  *пилатес  *уроци по танци *скално 
катерене *уиндсърф *катамаран (с лиценз) 
*кану *водно колело *кино *готварски курсo-
ве *дневни и вечерни шоу програми *турска 
баня *сауна *парна баня 

Срещу допълнително заплащане:

напитките в следните барове на хотела: 
Nargile Bar, Coffee House – избрани селекти-
рани сортове кафе, Golf Club Bar *резерва-
ция в 5 а-ла-карт ресторанта: италиански, 
суши, рибен, френски и Club Steak House - 15 
евро на човек *фитнес инструктор *освет-
ление на тенис кортовете *ракети за те-
нис *моторни водни спортове *парасейлинг 
*банан *джет ски *водни ски *дайвинг *боу-
линг *билярд *интернет кафе *сърф уроци  
*масажи и спа процедури 

2820
лeвa

цена от

Максимална заетост:

Апартамент 
 •   •   •    •     •    •    градина:

Апартамент 
  •   •   •    •     •    •    море:

Фамилен
                      

  •    •     •   
апартамент градина:

     •     •     

 Възрастен           Дете до 11,99 год.

Aквапарк

Луксозен хотел
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Турция I Анталия

Maxx Royal Kemer Resort, Кемер   
Насладете се на разнообразието от услуги, предлагани в този луксозен, ултрамодерен комплекс. Подходящ за ваканция 

както на двойки, така и на семейства с деца.

Местоположение:

Новият комплекс отваря врати за своите гос-
ти през 2014 г. и се простира на 160 хил. кв.м, 
в градчето Кириш, на 6 км от Кемер. Разстоя-
нието до летището в Анталия е 60 км. Компле-
ксът разполага с три плажа, един от които е с 
фин пясък от Малдивите.   

Услуги в хотела:

*основен ресторант *3 а-ла-карт ресторанта 
*11 бара *собствен плаж с чадъри и шезлонги 
*аквапарк с пързалки *3 външни басейна  *за-
крит басейн за възрастни и деца *Maxxi Land 
за деца от 1 до 17 г. *СПА център /безплатно 
ползване на сауна, турска баня, джакузи, ре-
лакс-зона, фитнес/  *тенис на корт *тенис на 
маса *плажен волейбол *баскетбол *уиндсърф 
(с лиценз) *пилатес *водна аеробика *дартс 
*зумба *аеробика - безплатно *Wi-Fi интернет 
/безплатно/ *различни водни спортове /срещу 
заплащане/ *богата анимационна програма за 
деца и възрастни

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

Настаняване:

Хотелът разполага с 291 апартамента с мини-
мална площ 100 кв.м, обзаведени с *климатик 
*LCD телевизор със сателитни програми *Wi-Fi 
интернет *сейф *телефон *мини-бар *сешоар 
*баня с джакузи, душ-кабина и тоалетни принад-
лежности *чехли и халати за баня  *плодове при 
настаняване *кана и комплект за приготвяне 
на чай/кафе *тераса с шезлонги *рум сървис 

Maxx All Inclusive:

*Храни и напитки: закуска, обяд, вечеря, 
междинни закуски, безалкохолни и алкохол-
ни напитки /местни и вносни/, сладолед, 
фреш, детско меню /продукти на марка-
та Hipp/, диетични менюта. 

*Спорт и забавления: аква-парк, анимация, 
уроци по танци, сауна, турска баня, джа-
кузи, релакс-зона, фитнес, крос-фит, уинд-
сърф (с лиценз), водно колело, плажен во-
лейбол, кану, баскетбол, боча, тенис корт, 
тенис ракети и осветление, пилатес, 
кик-бокс, йога, фитнес, водна гимнастика, 
дартс, аеробика, зумба, тенис на маса.

*За деца: аква-парк, анимация за деца, елек-
тронни игри, трамплин, мини-диско, кино, 
детски тоалетни принадлежности, дет-
ски колички, детски столчета в ресторан-
тите, детегледачка за деца 1-3 г., мляко и 
Nesquik за децата в стаята.

*Други услуги: Wi-Fi интернет на терито-
рията на комплекса, меню възглавници, 
меню аромати за стаята, чай и кафе в 
стаята, напитки за добре дошли, асис-
тенция за трудно подвижни гости, инва-
лидни колички, пощенски картички и мар-
ки, паркинг.

*Безплатни услуги за младоженци: цветя, 
плодове, шампанско, бонбони, ароматни 
свещи в стаята, джакузи, една вечеря в 
избран ресторант и фотограф, една за-
куска в стаята, една вечер в шатра на 
плажа с плато сирена и вино, намаление за 
ползване на услуги в спа-центъра.

2826
лeвa

цена отЛуксозен хотел

Максимална заетост:

Апартамент 
  •   •   •    •     •    •    планина:

Апартамент 
  •   •   •    •     •    •    море:

 Възрастен           Дете до 11,99 год.



210700 15 999

Турция I Анталия

Crystal Waterworld Resort&SPA, Белек   
Хотелът разполага с едни от най-впечатляващите водни паркове в района на Средиземно море. Комплексът предлага 

идеални условия за незабравима семейна почивка и релакс.

Местоположение:

Crystal Waterworld Resort & SPA се намира в 
Боазкент, Белек, Анталия. Летището e на 40 
км от хотела. Отворил врати през 2013 г., 
комплексът се простира на обща площ от 
42 хил. кв.м. Разполага със собствен пясъчно-
чакълест плаж с дължина 500 м.

Услуги в хотела:

*10 ресторанта *11 бара *сладкарница 
*нощен клуб *открит басейн за възрастни 
и деца *закрит басейн за възрастни и деца 
*безплатен паркинг  *спа център – масажи, 
фитнес център, джакузи, сауна, турска баня, 
парна баня *конферентни зали  *Wi-Fi интернет 
в стаите и общите помещения – безплатно 
*аква-парк с пързалки *мини-клуб за деца 4-12 
г. *водни спортове *билярд *боулинг *тенис 
на маса *водна аеробика *дартс *тенис корт 
*баскетбол *плажен волейбол *фризьорски 
салон *магазини *лекар *рум сървис /срещу 
доплащане/ *чадъри, шезлонги и матраци при 
басейна и на плажа - безплатно 

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

Настаняване:

Crystal Waterworld Resort & SPA разполага 
с 882 красиво обзаведени стаи. Всяка от 
стаите е оборудвана с: *централен климатик 
*сателитна телевизия  *директен телефон  
*Wi-Fi интернет *сешоар *баня с душ *тераса 
*мини-бар (ежедневно зареждане, безалкохолни 
напитки) *сейф 

Ultimate All Inclusive:

24-часова All Inclusive концепция - закуска, 
обяд, вечеря, междинни хранения и снаксо-
ве, сладолед, сандвичи и супи 24 часа в лоби-
то, местни и някои вносни безалкохолни и 
алкохолни напитки, 1 посещение за престоя 
в а-ла-карт ресторант (с предварителна 
резервация), напитки за добре дошли, еже-
дневно запълване на мини-бара в стаята с 
безалкохолни напитки, турска баня, сауна, 
парна баня, джакузи, паркинг, сейф, чадъ-
ри, шезлонги и матраци при басейна и на 
плажа, плажни кърпи (срещу депозит), Wi-Fi 
интернет в стаите и общите помещения, 
аква-парк, мини-клуб за деца, тенис корт, 
плажен волейбол, баскетбол, фитнес зала, 
тенис на маса, водна аеробика, мини-голф, 
кино, дартс.

1025
лeвa

цена от

Aквапарк

Луксозен хотел

Максимална заетост:

Стая градина:
 

 •   •    •    

Стая море:
 

 •   •    •   

Фамилен
          

 •
 

  •    •     
стая градина:

    •     •     

 Възрастен           Дете до 11,99 год.
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Турция I Анталия

Susesi Luxury Resort, Белек   
Уникален хотел, предлагащ настаняване както за семейства с деца, така и за младежи. Изборът е ваш - качеството от 

нас!

Местоположение:

Susesi Luxury Resort е открит през 2007 г., 
разположен в туристическия район Белек, на 
35 км от летището и на 40 км от центъра на 
Анталия. Простира се на площ от 90 хил. кв.м. 
със собствен плаж и кей. 

Услуги в хотела:

*основен ресторант *6 а-ла-карт ресторанта  
*11 бара *сладкарница *дискотека *детски 
ресторант *4 открити басейна *закрит 
басейн *открит и закрит детски басейн *аква-
парк с 6 пързалки *17 конферентни зали *мини 
клуб 4-12 г. *детска площадка *детегледачка  
*спа център – сауна, турска баня, парна баня, 
масажи, витамин бар *доктор *ежедневна 
анимация и тематични партита *волейбол 
*тенис *тае бо *скуош *водна гимнастика 
*водни спортове *фитнес център *дартс 
*тенис на маса *баскетбол *пилатес *боулинг 
*билярд *футбол *рент-а-кар *Wi-Fi интернет 
в общите помещения и в стаите *шезлонги и 
чадъри при басейна и на плажа 

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

Настаняване:

Хотелът предлага настаняване в 554 стаи с 
минимална площ 40 кв.м. Стаите разполагат 
с: *балкон *баня с вана или душ *сешоар 
*централен климатик *телефон *минибар 
(ежедневно зареждане) *електронен сейф 
(безплатно) *LCD телевизор  *Wi-Fi интернет 
(безплатно) *комплект за чай/кафе *халати и 
чехли за баня

Ultra All Inclusive:

24-часова концепция, закуска, обяд и вечеря, 
междинни хранения и снаксове,  безалкохолни 
и алкохолни напитки (местни и някои вносни 
марки), детско меню, бебешки столчета в 
ресторантите, диетични храни, сладолед, 
гьозлеме, вечеря в 4 от а-ла-карт ресто-
рантите (с предварителна резервация), 
шезлонги и чадъри при басейна и на плажа, 
плажни кърпи (срещу депозит), аква-парк, 
тенис на корт, ракети за тенис, мини фут-
бол, тенис на маса, тае бо, скуош, пилатес, 
баскетбол, водна гимнастика, дартс, фит-
нес зала, ежедневна анимация, тематични 
партита, мини клуб за деца, сауна, парна 
баня, турска баня, интернет кафе. 

Срещу допълнително заплащане: тенис ос-
ветление, уроци по тенис, професионално 
футболно игрище, голф, билярд, боулинг, 
VIP турска баня, водни спортове, рент-
а-кар, фризьорски салон, телефон, факс, 
наргиле, детегледачка, отлежал алкохол, 
доктор, химическо чистене, масажи, рум 
сървис 24 часа. 

Забележка: Допълнителните легла в стаи-
те са разтегателна мека мебел.

1354
лeвa

цена отЛуксозен хотел

Максимална заетост:

Делукс стая:  •   •   •    •     •    

 Възрастен           Дете до 12,99 год.
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Турция I Анталия

Spice Hotel&SPA, Белек   
Този красив хотелски комплекс с отлична кухня и добро обслужване осигурява всичко необходимо за комфортния отдих 

на възрастни и деца. 

Местоположение:

Хотел Spice Hotel & Spa е разположен на брега 
на морето със собствен пясъчен плаж, на 2 км 
от Белек и на 35 км от летището в Анталия. 
Построен в ориенталски стил, Spice hotel & 
Spa ви пренася в атмосферата на марокански 
дворец с красива градина. 

Услуги в хотела:

*основен ресторант  *5 а-ла-карт ресторанта 
– италиански, азиатски, рибен, барбекю, турски 
*4 бара *сладкарница *дискотека  *открити и 
закрити басейни за деца и възрастни *спа център 
– джакузи, сауна, турска баня, фитнес, парна баня, 
солариум, джакузи, масажи и терапии *аква-парк 
със 7 пързалки *4 тенис корта *баскетбол *плажен 
волейбол *мини футбол *аеробика *степ *билярд 
*боулинг *кино *интернет кафе *тенис на маса 
*анимация за деца и възрастни *7 конферентни 
зали *мини клуб за деца 4-12 г. *детска площадка 
*Wi-Fi интернет в лобито и в стаите *търговски 
център  *шезлонги, матраци, чадъри и плажни 
кърпи при басейна и на плажа 

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

Настаняване:

Хотелът предлага настаняване в 546 стаи 
с минимална площ 36 кв.м, всяка от които с:  
*централен климатик *телефон *сателитна 
телевизия *минибар *сейф *сешоар *Wi-Fi 
интернет *халати и чехли за баня *балкон

Ultra All Inclusive:

24-часова концепция - закуска, късна закус-
ка, обяд и вечеря, късна вечеря, среднощна 
закуска, безалкохолни и алкохолни напит-
ки (местни и някои вносни марки), детско 
меню, диетични храни, гьозлеме, сладкарни-
ца, сладолед, фреш, минибар в стаята (еже-
дневно запълване с безалкохолни напитки и 
бира), турска баня, фитнес зала, сауна, джа-
кузи, тенис корт,Wi-Fi интернет в лобито и 
в стаите, меню възглавници, аква-парк. 

Срещу допълнително заплащане:

А-ла-карт ресторантите (с предварителна 
резервация и такса), рум сървис 24 часа, от-
лежал алкохол, наем и оборудване на конфе-
рентните зали, масажи, солариум, гладене, 
пране и химическо чистене, телефон и факс, 
водни спортове, компютърни игри, билярд, 
боулинг, интернет кафе, детегледачка, ле-
кар, рент-а-кар, голф, осветление на тенис 
кортовете, тенис ракети и топки, уроци 
по тенис, голф, шатри на плажа, бебешки 
колички (по заявка).

1189
лeвa

цена отСемеен

Максимална заетост:

Стая градина:
 

 •   •   •    •     •    

Стая               
 •   •   •    •     •    море/басейн:

Фамилна     •    •     •    •     
стая:         

     •     •      •     

 Възрастен           Дете до 11,99 год.
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Турция I Анталия

Ela Quality Resort, Белек   
Елегантният хотелски комплекс ви гарантира добро обслужване и множество забавления за малки и големи.

Местоположение:

Разположен на 110 хил. кв.м със собствен 
пясъчен плаж, хотелският комплекс се намира 
на 35 км от летището на Анталия и на 2 км 
от Белек. 

Услуги в хотела:

*основен ресторант  *7 а-ла-карт ресторанта   
*3 снак ресторанта *11 бара  *детски 
ресторант  *сладкарница *дискотека *рум 
сървиз  *тенис корт  *мини-голф *баскетбол  
*тенис на маса  *плажен волейбол  *футбол  
*дартс  *аеробика *зумба *пилатес *йога *степ 
*водна гимнастика  *боча  *фитнес  *масажи  
*водни спортове *билярд  *кино  *анимация 
за деца и възрастни  *открити и закрити 
басейни за деца и възрастни  *5 водни пързалки 
за възрастни и 4 за деца *сауна  *турска баня  
*джакузи  *мини-клуб за деца 3-13 г. *тийн-клуб *8 
конферентни зали *магазини *чадъри, шезлонги 
и плажни кърпи при басейна и на плажа 

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

Настаняване:

Хотелският комплекс предлага настаняване в 
583 стаи с минимална площ 35 кв.м, всяка от 
които обзаведена с: *баня с вана  *сателитна 
телевизия  *централен климатик  *директен 
телефон  *Wi-Fi интернет (безплатно)  *мини-
бар  *електронен сейф  *сешоар  *халати и 
чехли за баня *балкон  

Ela All Inclusive:

закуска в ресторант Оникс (с предвари-
телна резервация) * Sparx VIP закуска (с 
предварителна резервация)  * късна закуска 
в кафе Rixos * обяд * a`la carte снаксове * 
традиционно гьозлеме в Truva Houses * леки 
закуски * вечеря * сладолед (в определени 
часове) * a`la carte ресторанти: L’ Аmante, 
La Rosetta, Fishbone, BBQ, Ying, Gornitsa * сре-
днощна закуска * вносни и местни алкохолни 
и безалкохолни напитки * вода, безалкохолни 
напитки и бира в мини бара * room service 
между 02.00 и 07.00ч. * плодове за „Добре до-
шли!”* външни и вътрешни басейни * водна 
пързалка * тенис ракети * топки и осветле-
ние * скуош * тенис на маса * плажен волей-
бол * мини футбол * волейбол * баскетбол * 
дартс * аеробика * водна топка * стрелба с 
лък * медитация * йога * тай-чи айкидо * тае 
бо * фитнес център * сърф * катамаран * во-
дно колело * кану * батут * ролери * стена за 
изкачване (олимпийска) * планински велоси-
педизъм * стречинг * джудо * степ аероби-
ка* турскa баня със сепарета * руска сауна 
* класическа сауна * vip сауна * джакузи * пар-
на баня * снежна стая.* Аквапарк Троя * Троя 
яхти и лодки * риболов * билярд * готварски 
курсове на главния готвач * кино * открито 
кино * плажни партита * специални гала ве-
чери * закрита скотека. * шезлонги и чадъри 
на басейна и плажа.

1770
лeвa

цена отСемеен

Максимална заетост:

Стая основна 
  •   •    •     •   сграда: 

 Възрастен           Дете до 11,99 год.
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Турция I Анталия

Voyage Belek, Белек   
Този прекрасен хотел с изчистен дизайн и много награди за класа и перфектно обслужване ще ви предложи незабравима 

почивка с голямо разнообразие от допълнителни услуги и забавления за деца и възрастни.

Местоположение:

Хотелският комплекс е разположен на 2 км 
от Белек, на 35 км от летището в Анталия и 
на 45 км от центъра на града. Разполага със 
собствен плаж, а последната му реновация е 
през 2014 г. 

Услуги в хотела:

*2 основни ресторанта  *8 а-ла-карт 
ресторанта *3 снак-ресторанта  *детски 
ресторант *сладкарница *разнообразие от 
барове *4 открити басейна  *аква-парк  *закрит 
басейн за деца и възрастни *фитнес център 
*футбол *мини голф *мини кино *тенис на корт  
*аеробика *бадминтон *дартс *стрелба с лък 
*плажен волейбол  *водно колело *кану *уиндсърф 
*тенис на маса *водни спортове  *парна баня 
*турска баня *сауна *дискотека  *анимация 
за деца и възрастни *мини клуб за деца 4-12г. 
*тийн клуб 13-15г. *детска площадка *магазини 
*паркинг *чадъри, шезлонги и плажни кърпи при 
басейна и на плажа *Wi-Fi интернет в общите 
площи и в стаите (безплатно) 

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

Настаняване:

Хотелът се състои от основна сграда, два 
допълнителни корпуса и бунгала с общ брой на 
стаите 559. Всички стаи са с минимална площ 
32 кв.м и разполагат с: *индивидуален климатик  
*минибар *телефон *сателитна телевизия  
*електронен сейф *комплект за чай/кафе 
*балкон  *баня с вана и сешоар *Wi-Fi интернет 
*халати и чехли за баня

Ultimate All Inclusive:

Закуска, обяд, вечеря, междинни хранения, 
безалкохолни и алкохолни напитки (местно 
и някои марки вносно производство), 5 а-ла-
карт ресторанта (китайски, мексикански, 
гръцки, турски, рибен) – едно посещение в 
избран ресторант с предварителна резер-
вация, детски ресторант, детски столче-
та в ресторантите, гьозлеме, сладолед, 
детско меню, диетични храни, минибар в 
стаите (ежедневно зареждане с безалко-
холни напитки и бира), аква-парк, мини клуб 
за деца 4-12г., тийн клуб 13-15г., дневна и ве-
черна анимация за деца и възрастни, парна 
баня, турска баня, сауна, фитнес център, ае-
робика, степ, йога, боча, бадминтон, дартс, 
тенис на маса, стрелба с лък, плажен волей-
бол, водно колело, кану, уиндсърф (с лиценз), 
мини футбол, мини голф, мини кино, тенис 
на корт, ракети и топки за тенис, паркинг, 
чадъри, шезлонги и плажни кърпи при басей-
на и на плажа, Wi-Fi  интернет в общите 
части и в стаите, библиотека, телевизи-
онна зала, сейф на рецепция, трансфер до 
голф-игрище Montgomerie (1 км), бебешка 
количка (срещу депозит, по заявка)

1586
лeвa

цена отСемеен

Хотел на плажа

Максимална заетост:

Стандартна стая 
  •  •   •    •   блок Б: 

 Възрастен           Дете до 12,99 год.
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Елегантен хотел в индонезийски стил, на брега на море-

то. Предлага много добро обслужване, идеалното място 

за почивка на семейства с деца и младежи.

IC Green Palace, Лара/Кунду   

IC Santai Family Resort, Белек   
Разположен на голяма зелена територия, този хотел пред-

лага многобройни услуги, забавления и добро обслужване, 

идеален избор за семейната ви почивка.

1254
лeвa

цена от

1135
лeвa

цена от

Местоположение:

Хотелът е разположен на брега на морето в туристическата зона Белек 
върху площ от 94 хил. кв.м, сред много зеленина, на 30 км от летището в 
Анталия. Последна реновация през 2015 г. 

Настаняване:

Хотелът разполага с общо 503 стаи (стандартни, фамилни, апартаменти 
и вили) с минимална площ 29 кв.м, които са обзаведени с: *централен 
климатик  *сателитна телевизия *телефон  *мини-бар  *комплект за 
кафе/чай *сейф  *балкон *баня с вана *сешоар

Услуги в хотела: 

*основен ресторант *5 а-ла-карт ресторанта  *5 бара *4 открити 
басейна  *детски басейн  *закрит басейн с детска зона *спа център - 
турска баня, сауна, масажи, фитнес  *различни спортове на открито 
*разнообразна анимационна програма за деца и възрастни *мини-клуб за 
деца 4-16 г. *водни спортове  *магазини *6 конферентни зали *шезлонги, 
матраци, чадъри и плажни кърпи 

Местоположение:

Хотелът от веригата IC Hotels е разположен в най-реномирания 
туристически район Лара, на 15 км от летището в Анталия и на 25 км 
от центъра на града. Последна реновация през 2015г.

Настаняване:

Хотелът разполага с 429 стаи с минимална площ 26 кв.м, всички 
обзаведени с:  *централен климатик  *LCD телевизор  *директен телефон  
*сейф  *мини-бар  *комплект за кафе/чай *Wi-Fi интернет (безплатно) 
*балкон  *сешоар

Услуги в хотела:

*основен ресторант  *6 а-ла-карт ресторанта  *6 бара  *открит басейн  
*пързалки *детски басейн  *спа център - турска баня, сауна, джакузи, 
масажи, фитнес *разнообразие от спортове на открито *интернет 
кафе *анимация за деца и възрастни *водни спортове  *4 конферентни 
зали  *мини-клуб за деца 4-12г. *магазини *чадъри, шезлонги, матраци и 
плажни кърпи при басейна и на плажа

За актуални цени и 
подробна информа-
ция, сканирай тук!

За актуални цени и 
подробна информа-
ция, сканирай тук!

Ultra All Inclusive:

Закуска, обяд, вечеря, междинни хранения, 
безалкохолни и алкохолни напитки (местно 
и някои марки вносно производство), сейф, 
сауна, турска баня, фитнес, плажен волей-
бол, тенис на корт, мини футбол, тенис на 
маса, мини голф, уиндсърф (с лиценз), Wi-Fi ин-
тернет, сейф, шезлонги, матраци, чадъри и 
плажни кърпи. 

High End All Inclusive:

закуска, обяд, вечеря, междинни хранения, 
местни и някои вносни алкохолни и безал-
кохолни напитки, мини-бар (ежедневно за-
реждане), едно посещение на а-ла-карт рес-
торант, сейф, Wi-Fi интернет в стаите, 
фитнес, аеробика, степ, водна гимнастика, 
плажен волейбол, турска баня, сауна, тенис 
корт, безмоторни водни спортове, чадъри, 
шезлонги, матраци и плажни кърпи. 

Семеен

Максимална заетост:

Стая градина:
 

 •   •   •    •    

Стая море:
 

 •   •   •    •    

Фамилна     •    •     •    •     
стая:         

     •     •      

 Възрастен           Дете до 11,99 год.

Максимална заетост:

Стая градина:
 

 •   •    •    

Стая море:
 

 •   •    •    

Малък   апартамент:  •   •    •
 

     

 Възрастен           Дете до 11,99 год.
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Разположен в луксозната зона на Анталия, Белек, този хо-

тел предлага забавления за семейства с деца и за гости-

те, търсещи комфорт и добро обслужване.

Paloma Grida Resort&SPА, Белек   

Paloma Renaissance Beach Resort&SPA, Кемер   
Хотелският комплекс съчетава идеално пищна зеленина и 

чист плаж, забавления за деца и възрастни, допълнителни 

услуги за вашия незабравим престой!

1219
лeвa

цена от

1315
лeвa

цена от

Местоположение:

Хотелът е разположен на брега на морето, в Белдиби, на 18 км от Кемер 
и на 40 км от летище Анталия. Комплексът разполага със собствен 
пясъчно-чакълест плаж, награден със син флаг. 

Настаняване:

Хотелът разполага с 346 стаи. Всяка стая е с мин.площ 39 кв.м и 
разполага с: *централен климатик  *телефон  *сателитна телевизия  *Wi-
Fi интернет (безплатно) *сейф  *минибар (ежедневно зареждане) *балкон  
*баня с душ и сешоар 

Услуги в хотела:

*основен ресторант  *6 а-ла-карт ресторанта   *7 бара  *3 открити 
басейна (1 детски)  *закрит басейн   *аква-парк с пързалки  *анимация за 
деца и възрастни *мини клуб за деца 4-12 г. *различни спортове и игрища 
*водни спортове *спа център  *5 конферентни зали *магазини *Wi-Fi 
интернет (безплатно) *чадъри, шезлонги и плажни кърпи 

Местоположение:

Хотелът е разположен на брега на морето сред красива зелена градина, 
на 700 м от Белек и на 35 км от летище Анталия. Разполага със собствен 
пясъчен плаж, отличен със син флаг. 

Настаняване:

Хотелът разполага с 459 стаи в 37 вилни корпуса. Всяка стая разполага с: 
*централен климатик  *телефон  *сателитна телевизия  *Wi-Fi интернет 
(безплатно) *сейф (срещу заплащане) *мини бар (ежедневно зареждане) 
*балкон  *баня с душ и сешоар 

Услуги в хотела:

*основен ресторант  *6 а-ла-карт ресторанта *6 бара  *7 открити 
басейна (2 детски)  *аква-парк с пързалки  *анимация за деца и възрастни 
*мини клуб за деца 4-12 г. *тийн клуб 12-16 г. *разнообразие от спортове 
*турска баня *сауна *масажи  *фитнес  *паркинг *Wi-Fi интернет на 
територията на хотела *чадъри, шезлонги и плажни кърпи 

За актуални цени и 
подробна информа-
ция, сканирай тук!

За актуални цени и 
подробна информа-
ция, сканирай тук!

Luxury Ultra All Inclusive:

закуска, обяд, вечеря, междинни хранения, 
местни и вносни алкохолни и безалкохолни 
напитки, 3 а-ла-карт ресторанта, мини-бар 
в стаите (ежедневно зареждане с безалко-
холни напитки и бира), аква-парк, мини клуб 
за деца 4-12 г., тийн клуб 12-16 г., различни 
спортове и игрища, турска баня, сауна, 
фитнес, Wi-Fi интернет, паркинг, чадъри, 
шезлонги и плажни кърпи.

Luxury Ultra All Inclusive:

закуска, обяд, вечеря, междинни хранения, 
сладкарница, местни и вносни алкохолни и 
безалкохолни напитки, 3 а-ла-карт ресторан-
та (интернационален, рибен, турски), мини-
бар в стаите (ежедневно зареждане с без-
алкохолни напитки и бира), аква-парк, мини 
клуб, различни спортове (без водни), турска 
баня, сауна, фитнес, Wi-Fi интернет в целия 
хотел, чадъри, шезлонги и плажни кърпи.

Семеен

Семеен

Максимална заетост:

Стандартна стая:  •   •    •    •   

 Възрастен           Дете до 12,99 год.

Максимална заетост:

Стая основна сграда:  •   •    •     •   

 Възрастен           Дете до 12,99 год.
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Разположението на Ramada Resort, разнообразието от ус-

луги и доброто обслужване го правят предпочитано място 

за почивка за двойки и семейства с деца.

Ramada Resort Lara, Лара   

Lara Family Club, Лара   
Подходящ е за семейна почивка с много забавления. Част е 

от веригата хотели 3K GROUP заедно с хотелите Ramada 

Plaza 5* и Ramada Resort 5*.

931
лeвa

цена от

898
лeвa

цена от

Местоположение:

Lara Family Club е разположен на 330 м от брега на морето, на 10 км от 
летище Анталия. Посреща своите гости от май 2013 г. Разполага със 
собствен плаж.   

Настаняване:

Хотелът разполага с 348 стаи, разположени в 4 сгради, всяка стая 
е с: *централен климатик *директен телефон  *LCD телевизор със 
сателитни програми *мини-бар *сейф *кабелен и безжичен интернет 
*сешоар *балкон *чехли 

Услуги в хотела:

*основен ресторант *6 а-ла-карт ресторанта  *5 бара *открит басейн 
*детски басейн *4 пързалки *детска площадка *тенис *плажен волейбол 
*мини футбол *водни спортове *мини-клуб за деца 4-12 г. *анимация за деца 
и възрастни *фитнес *турска баня *сауна *парна баня *джакузи *масажи 
*Wi-Fi интернет в хотела и на плажа *шезлонги, чадъри и плажни кърпи 

Местоположение:

Ramada Resort е разположен в район Лара, на 10 км от летище Анталия. 
На 330 метра от собствен пясъчен плаж (безплатен шатъл на всеки 15 
мин.). 

Настаняване:

Хотелът разполага с 396 стаи (мин. площ 30 кв.м) в 4 корпуса. Всички са 
оборудвани с: *балкон  *минибар  *комплект за чай/кафе  *LCD телевизор 
със сателитна телевизия  *Wi-Fi интернет  *директен телефон  
*централен климатик *сейф  *сешоар 

Услуги в хотела:

*основен ресторант *6 а-ла-карт ресторанта  *5 бара *открит басейн 
*детски басейн *4 пързалки *детска площадка *тенис *плажен волейбол 
*мини футбол *водни спортове *мини клуб за деца 4-12 г. *анимация за 
деца и възрастни *фитнес *турска баня *сауна *парна баня *джакузи 
*масажи *Wi-Fi интернет в хотела и на плажа *шезлонги, чадъри и плажни 
кърпи 

За актуални цени и 
подробна информа-
ция, сканирай тук!

За актуални цени и 
подробна информа-
ция, сканирай тук!

Ultra All Inclusive:

Закуска, обяд, вечеря, междинни хранения, 
детско меню, местни и вносни безалкохол-
ни напитки, местни алкохолни напитки, 1 
посещение на избран а-ла-карт ресторант, 
мини-бар в стаите (ежедневно зареждане), 
шатъл-бус до плажа, шезлонги, чадъри и кър-
пи, фитнес, турска баня, сауна, парна баня, 
Wi-Fi в хотела и на плажа, тенис корт, пла-
жен волейбол, мини футбол.

Ultra All Inclusive:

Закуска, обяд, вечеря, междинни хранения, 
детско меню, местни и вносни безалкохол-
ни напитки, местни алкохолни напитки, 1 
посещение на избран а-ла-карт ресторант, 
мини-бар в стаите (ежедневно зареждане), 
шатъл-бус до плажа, шезлонги, чадъри и кър-
пи, фитнес, турска баня, сауна, парна баня, 
Wi-Fi интернет в хотела и на плажа, тенис 
корт, плажен волейбол, мини футбол.

Максимална заетост:

Супериор стая:  •   •    •     •   

 Възрастен           Дете до 15,99 год.

Семеен

Максимална заетост:

Икономична стая:
 
   •     

Стандартна стая:
 

 •   •    

Супериор
  •   •    •     •    •     стая:

 Възрастен           Дете до 12,99 год.
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Хотелът е един от стандартните 5* хотели, предлагащ 

разнообразни услуги на своята голяма територия. Предпо-

читан е заради близостта си до град Анталия

WOW Topkapi Palace, Аксу/Лара   

WOW Kremlin Palace, Аксу/Лара   
Kопие на двореца Кремъл сред красиви басейни, зеленина, 

атракции и незабравимото усещане за атмосфера, която 

се намира на хиляди километри.

1046
лeвa

цена от

1011
лeвa

цена от

Местоположение:

Комплексът от веригата “World of Wonders” е разположен точно до хотел 
“Top Kapi Palace”, в областта Аксу, на 20 км от летището.

Настаняване:

Хотелът разполага с 874 стаи (мин. площ 23 кв.м) в 3 корпуса, обзаведени 
с: *централен климатик  *сателитна телевизия *директен телефон  
*минибар  *комплект за кафе/чай *сейф  *балкон  *баня с вана *сешоар 
*Wi-FI интернет (срещу заплащане) *чехли

Услуги в хотела:

*основен ресторант *7 а-ла-карт ресторанта *6 бара *открити басейни 
за деца и възрастни *закрит басейн за деца и възрастни *аква-парк с 
пързалки *анимация за деца и възрастни *спортове и забавления на 
открито  *спа център *магазини *мини клуб за деца 4-12 г. *детска 
площадка *10 конферентни зали *чадъри, шезлонги, матраци и плажни 
кърпи 

Местоположение: 

Уникалният комплекс се намира в близост до Анталия, само на 20 км от 
летището. Разположен е на самия плаж, в района Аксу, непосредствено 
преди курорта Белек.  

Настаняване:

Хотелът разполага с общо 908 стаи (мин.площ 22 кв.м) в 5 корпуса, 
обзаведени с:  *централен климатик  *LCD телевизор със сателитни 
програми  *директен телефон  *минибар  *комплект за кафе/чай *сейф  
*балкон *Wi-Fi интернет  *баня с вана *сешоар 

Услуги в хотела: 

*основен ресторант *7 а-ла-карт ресторанта – турски, рибен, грил, 
италиански, мексикански, японски, интернационален *9 бара *открити 
басейни за деца и възрастни *закрит басейн с джакузи *аква-парк с 
пързалки *богата гама спортове и забавления на открито *водни 
спортове *спа център *мини клуб за деца 4-12 г. *чадъри, шезлонги, 
матраци, плажни кърпи *конферентни зали *магазини 

За актуални цени и 
подробна информа-
ция, сканирай тук!

За актуални цени и 
подробна информа-
ция, сканирай тук!

Аll Inclusive:

Закуска, обяд, вечеря, междинни хранения, 
турски и рибен а-ла-карт ресторанти, 
местни алкохолни и безалкохолни напитки, 
вносни безалкохолни напитки, детско меню, 
Wi-Fi интернет в лобито, чадъри, шезлонги, 
матраци и плажни кърпи, дневна и вечерна 
анимация за деца и възрастни, различни ви-
дове спорт и забавления на открито, тур-
ска баня, сауна, джакузи, фитнес, мини клуб 
за деца 4-12 г.

All Inclusive:

Закуска, обяд, вечеря, междинни хранения, 
турски и рибен а-ла-карт ресторант, дет-
ско меню, местни алкохолни и безалкохол-
ни напитки, вносни безалкохолни напитки, 
сладолед, Wi-Fi интернет в лобито, чадъри, 
шезлонги, матраци, плажни кърпи при басей-
на и на плажа, различни видове спорт, тур-
ска баня, сауна, фитнес, джакузи, мини клуб 
за деца 4-12 г.

Максимална заетост:

Стандартна
  •   •    •     •    •    стая:

Фамилна             •    •     •      •    
стая дуплекс:  

     •     •      

 Възрастен           Дете до 12,99 год.

Семеен

Максимална заетост:

Стандартна
  •   •    •     •    •    стая:

Фамилна стая    •    •     •      
дуплекс:            

   •     •      

                             •      

 Възрастен           Дете до 13,99 год.



facebook.com/ASTRAL.Holidays.JSC 30  www.astralholidays.bg

Турция I Анталия

Сградата и дизайнът на интериора са в изключително мо-

дернистичен стил. Подходящ е предимно за хора, търсещи 

по-нетрадиционното и футуристично усещане.

Kervansaray Lara Congress & Spa, Лара   

Kervansaray Kundu Beach, Лара   
Модерното обзавеждане и доброто обслужване ще осигу-

рят комфорт за вашата почивка.

1074
лeвa

цена от

1023
лeвa

цена от

Местоположение:

Хотелът се намира на първа линия на пясъчния плаж на Лара, на 12 км от 
летището в Анталия и на 14 км от центъра на града. 

Настаняване:

Хотелът предлага настаняване в основна сграда с 400 стаи. Всяка стая 
разполага с: *централен климатик  *сателитна телевизия  *телефон  
*минибар  *интернет достъп *сейф  *баня с вана  *сешоар *балкон 

Услуги в хотела:

*основен ресторант *3 а-ла-карт ресторанта *5 бара *фитнес *спа 
център *турска баня *сауна *открит и закрит басейн *детски басейн 
*аквапарк *басейн с вълни *басейн с джакузи *Wi- Fi– срещу заплащане 
*интернет кафе *тенис на маса *2 тенис корта *мини голф *баскетбол 
*плажен волейбол *мини футбол *билярд *водни спортове *конферентна 
зала *лекар

Местоположение:

Модерният хотелски комплекс е разположен в курортната зона Лара, на 
самия морски бряг. Хотелът е само на 9 км от летището в Анталия.

Настаняване:

Хотелът предлага настаняване в основна сграда с 579 стаи. Всички стаи 
разполагат с:  *централен климатик  *сателитна телевизия  *телефон  
*минибар  *интернет достъп *сейф  *баня с вана  *сешоар *балкон

Услуги в хотела:

*основен ресторант  *3 а-ла-карт ресторантa *6 бара *открит и закрит 
басейн  *детски басейн  *аквапарк *турска баня  *сауна  *масажи *джакузи  
*център за красота  *фитнес  *Wi- Fi – срещу заплащане *мини клуб *2 
футболни игрища *6 тенис корта *плажен волейбол  *баскетбол  *тенис 
на маса *мини голф  *билярд  *водни спортове  *4 конферентни зали 

За актуални цени и 
подробна информа-
ция, сканирай тук!

За актуални цени и 
подробна информа-
ция, сканирай тук!

Ultra All Inclusive:

*закуска, обяд, вечеря, междинни хранения 
*алкохолни и безалкохолни напитки, обозна-
чени в меню в хотела *посещение на а-ла-
карт ресторантите – по веднъж по вре-
ме на престоя с резервация *безалкохолни 
напитки в минибара *шезлонги и чадъри на 
басейна и плажа  *плажни кърпи *аквапарк 
*турска баня *сауна *джакузи *фитнес *те-
нис на маса *тенис кортове *мини голф 
*баскетбол *мини футбол *интернет кафе 

Ultra All Inclusive:

*закуска, обяд, вечеря *междинни хранения 
*снаксове  *по едно посещение в а-ла-карт 
ресторантите с резервация  *местни и ня-
кои вносни алкохолни и безалкохолни напит-
ки  *фрешове  *тенис на маса  *баскетбол  
*плажен волейбол  *кану *водно колело *мини 
голф  *интернет кафе *мини клуб  *аквапарк  
*турска баня  *сауна  *джакузи  *фитнес цен-
тър  *шезлонги и чадъри на басейна и плажа  
*плажни кърпи 

Семеен

Максимална заетост:

Стандартна
  •   •    •     •    •    стая:

 Възрастен           Дете до 13,99 год.

Максимална заетост:

Стандартна
  •   •    •   стая море:

 Възрастен           Дете до 13,99 год.

Семеен
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С чудесното си местоположение на брега на морето този 

елегантен хотелски комплекс е подходящ за всеки един от 

вас, акцентиращ на добрия комфорт. 

Akka Antedon Hotel, Кемер   

Akka Alinda Hotel, Кемер   
Предлага на своите гости приятна почивка на брега на 

морето сред красива градина и възможност за много до-

пълнителни услуги. 

1130
лeвa

цена от

976
лeвa

цена от

Местоположение: 

Хотелският комплекс Akka Alinda е разположен в района Кириш, на 7 км 
от Кемер и на 65 км от летището в Анталия. Намира се на първа линия 
на пясъчно-чакълестия плаж.

Настаняване:

Хотелът предлага настаняване в основна сграда и анекси. Всички стаи 
разполагат с: *централен климатик *телефон  *сателитна телевизия 
*минибар *сейф *сешоар *балкон  

Услуги в хотела: 

*основен ресторант *2 а-ла-карт ресторанта *5 бара *рум сървис 
*открит басейн *закрит басейн *детски басейн *басейн с 2 пързалки 
*фитнес *сауна *турска баня *джакузи *Sudeya СПА център  тенис 
корт *дартс *тенис на маса *билярд *водни спортове *плажен волейбол 
*миниклуб *детска площадка *анимация *Wi-Fi интернет в лобито и 
стаите *бизнес център с конферентни зали *паркинг 

Местоположение: 

Хотелът се намира на плажа (пясъчно-чакълест) сред красива зелена 
градина в подножието на планината Торос. Разположен е на 15 км от 
Кемер и на 45 км от летище Анталия. 

Настаняване: 

Хотелът разполага с 507 стаи в основна сграда и вили, обзаведени в 
традиционен турски стил. Във всяка стая има: *централен климатик  
*телефон  *сателитна телевизия  *сейф  *мини бар *балкон  *баня с вана 
и сешоар

Услуги в хотела: 

*основен ресторант  *4 а-ла-карт ресторанта *6 бара  *открит басейн  
*закрит басейн  *детски басейн  *закрит детски басейн  *3 водни 
пързалки  *дискотека  *спа център  *фитнес  *анимация *тенис на корт 
*тенис на корт *плажен волейбол *билярд *бадминтон *кино *дискотека 
*мини клуб  *водни спортове *конферентни зали 

За актуални цени и 
подробна информа-
ция, сканирай тук!

За актуални цени и 
подробна информа-
ция, сканирай тук!

Ultra All Inclusive:

*закуска, обяд и вечеря, междинни хранения *2 
а-ла-карт ресторанта с резервация и такса 5 
евро *местни алкохолни и безалкохолни напит-
ки, определени вносни напитки *минибар-без-
алкохолни напитки  *чадъри, шезлонги, плажни 
кърпи *сейф в стаята *Wi-Fi интернет *фит-
нес, сауна, турска баня, джакузи, тенис корт, 
тенис на маса, дартс, плажен волейбол *водно 
колело, кану *анимация *миниклуб

Ultra All Inclusive:

*закуска, обяд, вечеря, междинни хранения 
*местни и някои вносни алкохолни и безалко-
холни напитки *сладкарница *чадъри, шезлон-
ги, плажни кърпи *Wi-Fi в общите части *тур-
ска баня, сауна, парна баня *джакузи *минибар 
*сейф в стаите *кино, дискотека *игрална 
зала  *анимация *билярд (депозит), тенис на 
маса, дартс, бадминтон *плажен волейбол 
*миниклуб *TV кът *водно колело, кану 

Семеен

Максимална заетост:

Стандартна стая:  •   •    •   

Фамилна стая  •   •    •    •     
дуплекс:           

    •      

 Възрастен           Дете до 11,99 год.

Максимална заетост:

Стая градина:
 

 •   •   •    •     •    

Стая море:
 

 •   •   •    •     •    

Фамилна               •    •     •    
стая градина:      

 •    

 Възрастен           Дете до 11,99 год.

Бюджетен хотел
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Съвременната визия и новото обзавеждане правят хотела 

привлекателно място за вашата почивка.

Fame Residence Lara & Spa, Лара   

Fame Residence Kemer & Spa, Кемер   
С чудесното си местоположение на брега на морето и 

близостта до центъра на Кемер хотелът е подходящ из-

бор за вашата вълнуваща почивка.

1146
лeвa

цена от

915
лeвa

цена от

Местоположение:

Хотелът се намира на първа линия на плажа в района на Кемер, на 50 км 
от летището в Анталия. 

Настаняване:

Хотелът предлага общо 246 стаи с модерно и луксозно обзавеждане. 
Всички стаи разполагат с:  *централен климатик *минибар *сателитна 
телевизия *телефон *сешоар *сейф 

Услуги в хотела:

*основен ресторант *3 а-ла-карт ресторанта *6 бара *открит басейн 
*закрит басейн *детски басейн *Wi-Fi интернет в лобито - безплатен 
*интернет кът *фитнес *турска баня *сауна *тенис на маса *дартс 
*билярд *мини клуб *сейф *анимация *доктор *пералня *магазини *водни 
спортове (на запитване) *детегледачка (на запитване) 

Местоположение:

Хотелът е разположен на първа линия на отличения със син флаг плаж в 
района на Лара. Разстоянието до летището в Анталия е 14 км. 

Настаняване:

Хотелът предлага общо 443 стаи с модерно и луксозно обзавеждане. 
Всички стаи разполагат с:  *централен климатик *минибар *сателитна 
телевизия *телефон *сешоар *сейф

Услуги в хотела:

*основен ресторант *5 а-ла-карт ресторанта *7 бара *открит басейн 
*закрит басейн *спа център *Wi-Fi *фитнес *турска баня, сауна, парна 
баня *тенис на маса *тенис на корт *плажен волейбол *боулинг *билярд 
*футболни игрища *кино *мини клуб *сейф *анимация *шатъл до центъра 
на Анталия *доктор *пералня, химическо чистене *магазини *водни 
спортове *детегледачка *наем на автомобили 

За актуални цени и 
подробна информа-
ция, сканирай тук!

За актуални цени и 
подробна информа-
ция, сканирай тук!

Fame Style All Inclusive:

*закуска, обяд, вечеря, междинни хранения 
*местни алкохолни и безалкохолни напитки 
*безалкохолни напитки в минибара *чадъри, 
шезлонги и хавлии на басейна и на плажа 
*Wi-Fi интернет в лобито *фитнес *турска 
баня *сауна *сейф *анимация *тенис на маса 
*дартс *мини клуб 

Fame Style All Inclusive:

*закуска, обяд, вечеря, междинни хранения 
*местни алкохолни и безалкохолни напитки 
*алкохолни напитки 10:00-3:00ч. *безалкохол-
ни напитки в минибара *чадъри, шезлонги и 
хавлии на басейна и на плажа *Wi-Fi интер-
нет в лобито *фитнес *турска баня, сауна, 
парна баня  *сейф *анимация *тенис на маса 
*тенис на корт *плажен волейбол *прожек-
ции на филми *мини клуб 

Семеен

Максимална заетост:

Стандартна стая:  •   •   •    •   

 Възрастен           Дете до 13,99 год.

Максимална заетост:

Стандартна стая:  •   •    •   

 Възрастен           Дете до 11,99 год.

Бюджетен хотел
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Miracle Resort предлага множество развлечения и широк 

набор от услуги в комбинация с изтънчен стил и луксозна 

атмосфера.

Miracle Resort, Лара   

Titanic Beach Lara, Лара   
Луксозният хотел предлага стил, елегантност и пер-

фектно обслужване – всичко, от което имате нужда за 

една незабравима почивка. 

1242
лeвa

цена от

1540
лeвa

цена от

Местоположение: 

Хотелът е разположен на първа линия на пясъчния плаж в курортната 
зона Лара. Летището е на 7км, а центърът на града с пристанището, 
магазините и рибните ресторанти са на 10 км. 

Настаняване: 

Хотелът разполага с 586 стаи, разположени в основна сграда и анекси. 
Всяка стая е обзаведена с:  *централен климатик *минибар *сателитна 
телевизия *телефон *интернет достъп *сешоар *сейф *балкон 

Услуги в хотела: 

*основен ресторант *3 а-ла-карт ресторанта – турски, италиански, 
рибен *лоби бар *бар при басейна *бар на плажа *витамин бар 
*сладкарница *3 открити басейна *закрит басейн *детски басейн *басейн 
с пързалки *фитнес *СПА център *мини клуб *плажен волейбол *баскетбол 
*4 футболни игрища *4 тенис корта *анимация *водни спортове 
*конферентни зали

Местоположение: 

Хотел Miracle Resort е разположен на брега на морето в туристическия 
район Лара, на 15 км от летището, върху площ от 135 000 кв.м. Работи 
целогодишно. 

Настаняване: 

Хотелът предлага общо 696 стандартни стаи и апартаменти в основна 
сграда. Всички помещения разполагат с:  *климатик *минибар *сателитна 
телевизия *телефон *сешоар *сейф *балкон 

Услуги в хотела: 

*основен ресторант *4 а-ла-карт ресторанта *3 бара *открит басейн 
*закрит басейн *детски басейн *басейн с пързалки *фитнес *СПА център 
*Wi-Fi в лобито – безплатно *мини клуб *4 тенис корта *тенис на маса 
*дартс *баскетбол *плажен волейбол *5 футболни игрища *анимация  
*дискотека *кино *игрална зала *водни спортове *бизнес център *пералня 
*лекар *магазини *фризьор *фотограф 

За актуални цени и 
подробна информа-
ция, сканирай тук!

За актуални цени и 
подробна информа-
ция, сканирай тук!

Ultra All Inclusive:

*закуска, обяд, вечеря, междинни хранения 
*местни и някои вносни алкохолни и безалко-
холни напитки *храни и напитки в минибара 
*фитнес *турска баня, сауна, парна баня *джа-
кузи *баскетбол *плажен волейбол *тенис на 
корт *футбол *кино *уроци по танци Срещу 
допълнително заплащане: *а-ла-карт ресто-
ранти – такса 10 евро *рум сървис *масажи  
*услуги в турската баня *боулинг *игрални ма-
шини *снукър

Ultra All Inclusive:

*закуска, обяд, вечеря, междинни хранения 
*местни и някои видове вносни алкохолни и 
безалкохолни напитки *безалкохолни напитки 
и бира в минибара *чадъри, шезлонги и плаж-
ни кърпи *интернет в общите части *фит-
нес *турска баня, сауна, парна баня *тенис на 
корт *баскетбол *плажен волейбол *тенис на 
маса *дартс *мини голф *мини футбол *анима-
ция *мини клуб *дискотека

Семеен

Семеен

Максимална заетост:

Стандартна стая:  •   •    •     •   

 Възрастен           Дете до 11,99 год.

Максимална заетост:

Икономична стая:
 
   •    •     •    

Стая градина:
 

 •   •   •    •     •    

Фамилна    •    •     •      •    
стая: 

   
 •     

 •      
 •     •     

 Възрастен           Дете до 12,99 год.
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Този огромен хотелски комплекс е разположен директно на 

плажа и може да ви предложи една незабравима и изпълне-

на с емоции лятна почивка.

Xanadu Resort Hotel, Белек   

Vera Mare Resort, Белек   
Разгърнат на площ от 23 000 кв.м, хотелът е разположен на 

самия морски бряг със собствена плажна ивица от 150 м. 

1160
лeвa

цена от

841
лeвa

цена от

Местоположение: 

Хотел Vera Club Mare, отворил врати април 2008 г., е част от веригата 
Club Vera Hotels. Намира се в туристическата зона Боазкент, на 5 км от 
Белек и на 40 км от летището в Анталия.

Настаняване:

Хотелът предлага общо 370 стандартни стаи и апартаменти в 
основна сграда. Всички те разполагат с:  *централен климатик *минибар 
*сателитна телевизия *телефон *сешоар *сейф *балкон *баня с вана

Услуги в хотела: 

*основен ресторант *3 а-ла-карт ресторанта – италиански, турски, 
рибен *5 бара *открит басейн *закрит басейн *детски басейн *водни 
пързалки *Wi-Fi - срещу заплащане *СПА център *фитнес *тенис на 
корт *мини голф *плажен волейбол *баскетбол *билярд *боулинг *водни 
спортове *анимация *мини клуб *лекар *детегледачка *конферентни зали 

Местоположение: 

Xanadu Resort 5* е луксозен и модерен хотел с идеално разположение на 
плажа в курорта Белек. Намира се само на 40 км от летището в град 
Анталия и на 5 км от центъра на Белек.  

Настаняване:

Хотелът предлага общо 421 стаи, разположени в основна сграда и вили. 
Всички помещения са с:  *централен климатик *минибар *сателитна 
телевизия *телефон *интернет достъп *сешоар *сейф 

Услуги в хотела: 

*основен ресторант *6 а-ла-карт ресторанта *9 бара *3 открити басейна 
*закрит басейн *детски басейн *водни пързалки *Wi-Fi - безплатен на 
територията на хотела и на плажа *СПА център *2 тенис корта *тенис 
на маса *дартс *баскетбол *аеробика *мини футбол *билярд *боулинг 
*риболов *анимация *мини клуб *конферентни зали 

За актуални цени и 
подробна информа-
ция, сканирай тук!

За актуални цени и 
подробна информа-
ция, сканирай тук!

Ultra All Inclusive:

*закуска, обяд, вечеря, междинни хранения 
*местни алкохолни и безалкохолни напитки 
и някои вносни *а-ла-карт ресторанти – с 
резервация *чадъри, шезлонги и плажни кър-
пи  *фитнес *турска баня, сауна, парна баня  
*тенис на корт *тенис на маса *плажен во-
лейбол *баскетбол *мини глоф *дартс *сърф 
(лиценз) *безмоторни водни спортове

High Class All Inclusive:

*закуска, обяд, вечеря, междинни хранения 
*местни алкохолни и безалкохолни напитки 
*вносни напитки  *а-ла-карт ресторанти 
*минибар *чадъри, шезлонги и хавлии на 
басейна и на плажа *Wi-Fi на територията 
на хотела и на плажа *рум сървис – 23:00 – 
7:00ч. *турска баня, парна баня, сауна *те-
нис кортове, осветление *тенис на маса, 
дартс *билярд, боулинг *баскетбол *мини 
футбол *аеробика, йога

Семеен

Максимална заетост:

Стая основна сграда:  •   •    •   

 Възрастен           Дете до 11,99 год.

Максимална заетост:

Икономична стая:    •    •     •   

Стандартна стая:  •   •    •     •   

Фамилна    •   •    •     •    
стая:

            •      •     •     

 Възрастен           Дете до 17,99 год.

Бюджетен хотел
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Турция I Анталия

Построен върху площ от 100 000 кв.м с уникална архитек-

тура по подобие на италианската Венеция, хотелът пред-

лага гостоприемство и много забавления.

Venezia Palace Deluxe Resort Hotel, Лара   

Trendy Lara, Лара   
Един от новите хотели, които отварят врати през 2016г., 

предлагащ много услуги и забавления.

1348
лeвa

цена от

1148
лeвa

цена от

Местоположение:

Комплексът е пазположен върху 70 000 кв.м площ, заобиколен от гора, на 
450 м от пясъчния плаж на Лара. Разстоянието до летището е 15 км, а 
до центъра на Анталия – 25 км.

Настаняване:

Хотелът предлага общо 674 стандартни стаи и апартаменти в основна 
сграда (3 блока) и вили. Всички помещения разполагат с:  *централен 
климатик *минибар *сателитна телевизия *телефон *сейф 

Услуги в хотела:

*основен ресторант *5 а-ла-карт ресторанта  *сладкарница *лоби бар 
*бар при басейна *бар на плажа *витамин бар *открит басейн *басейн с 
морска вода *закрит басейн *аквапарк –10:00-12:00//14:30-17:30ч. *фитнес 
*спа център *Wi- Fi *мини клуб *анимация *плажен волейбол *тенис на маса 
*дартс *уроци по танци *тенис на корт *игрална зала *конферентен 
център *лекар *детегледачка  

Местоположение:

Хотелският комплекс е разположен в зоната на Кунду, на първа линия на 
пясъчния плаж, само на 15 км от летището в Анталия. 

Настаняване:

Хотелът предлага стандартни и фамилни стаи, разположени в няколко 
корпуса. Всички стаи са реновирани през 2013 г. и разполагат с:  *цен-
трален климатик *минибар *сателитна телевизия *телефон *интернет 
*сешоар *сейф *балкон 

Услуги в хотела:

*основен ресторант *3 а-ла-карт ресторанта – италиански, рибен, 
бразилско-аржентински *11 бара *фитнес *спа център *аквапарк *водни 
спортове *4 тенис корта *тенис на маса *мини футбол *плажен волейбол 
*баскетбол *билярд *анимация *конферентен център *детегледачка *пе-
ралня, химическо чистене *салон за красота *лекар

За актуални цени и 
подробна информа-
ция, сканирай тук!

За актуални цени и 
подробна информа-
ция, сканирай тук!

Ultra All Inclusive:

*закуска, обяд, вечеря, междинни хранения 
10:00-00:00ч. *местни и някои вносни алкохол-
ни и безалкохолни напитки  *а-ла-карт рес-
торанти – по едно посещение по време на 
престоя *минибар – вода, сода, кола, фанта, 
бира *чадъри, шезлонги, плажни кърпи *Wi- Fi 
в общите части и в стаите *турска баня, 
сауна, парна баня, джакузи *сейф 

Ultra All Inclusive:

*закуска, обяд, вечеря, междинни хранения 
*местни и някои вносни алкохолни и без-
алкохолни напитки *късна закуска *фреш 
портокал *а-ла-карт ресторанти – храна 
и безалкохолни напитки *минибар *чадъри, 
шезлонги, плажни кърпи *фитнес *сауна, 
турска баня *аквапарк *сейф в стаята *те-
нис на корт *тенис на маса *билярд *мини 
футбол *плажен волейбол *баскетбол *аеро-
бика *анимация 

Семеен

Максимална заетост:

Стандартна стая:  •   •    •     •   

 Възрастен           Дете до 12,99 год.

Максимална заетост:

Стандартна стая:  •   •    •   

 Възрастен           Дете до 11,99 год.

Семеен
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Турция I Анталия

Висококачественото обслужване и традиционното тур-

ско гостоприемство ще ви накарат да се чувствате като 

у дома си. 

Местоположение:

Хотелът се намира на 8 км от град Кемер, само на 90 м от пясъчно-
чакълестия плаж и морето. Центърът на град Анталия е на 30 км, а 
летището – на 40 км. 

Настаняване:

Хотелът предлага общо 297 стаи, разположени в 3 сгради. Всички 
помещения са с:  *централен климатик *минибар *сателитна телевизия 
*телефон *сешоар *сейф *балкон

Услуги в хотела:

*основен ресторант *2 а-ла-карт ресторанта *лоби бар *бар на плажа 
*бар при басейна *открит басейн *закрит басейн *детски басейн *водни 
пързалки *спа център *Wi- Fi– безплатен в лобито *анимация *мини клуб 
*тенис на маса *тенис на корт *дартс *билярд *баскетбол *плажен 
волейбол *водни спортове *аеробика *TV кът *конферентни зали *пералня, 
химическо чистене *фризьор *лекар 

Местоположение:

Хотелът се намира в района на Белдиби, на 10 км от Кемер и на 45 км от 
летището в Анталия. До пясъчно-чакълестия плаж се стига през тунел 
под улицата, която минава покрай хотела.

Настаняване:

Grand Ring Hotel се състои от 321 стаи в основна и анекс сграда, всяка 
от които с:  *климатик *минибар *сателитна телевизия *телефон *се-
шоар  *сейф- срещу заплащане *баня с вана в основната сграда и с душ-
кабина в анекс сградата 

Услуги в хотела:

*основен ресторант *лоби бар *бар на плажа *бар при басейна *диско бар 
*2 открити басейна *закрит басейн *2 водни пързалки *фитнес *спа цен-
тър *турска баня *сауна *Wi-Fi *интернет кафе *боулинг *билярд *тенис 
на маса *игрална зала *водни спортове *дискотека *анимация *мини клуб 
*фризьор *фотограф *пералня *лекар *конферентна зала 

Karmir Resort & Spa, Кемер   

Grand Ring Hotel, Кемер   
Стандартен 5-звезден хотел, подходящ за икономична по-

чивка.

За актуални цени и 
подробна информа-
ция, сканирай тук!

За актуални цени и 
подробна информа-
ция, сканирай тук!

Ultra Аll Inclusive:

*закуска, обяд, вечеря, междинни хранения 
*местни алкохолни и безалкохолни напитки 
*минибар – 1 зареждане при пристигане 
*сладолед *чадъри, шезлонги, плажни кърпи 
*фитнес, турска баня, сауна, парна баня *Wi-
Fi  в лобито *сейф в стаите *TV кът *тенис 
на маса *тенис на корт *дартс *баскетбол 
*плажен волейбол *анимация

All Inclusive:

*закуска, късна закуска, обяд, вечеря, късна 
вечеря *местни алкохолни и безалкохолни 
напитки в основния ресторант и барове-
те до 24ч. *местни напитки в диско бара 
23-24ч. *следобедно кафе, сладкиши *храни и 
напитки в бара на плажа в определени часо-
ве *чадъри, шезлонги, хавлии на басейна и на 
плажа *Wi-Fi в лобито *фитнес *турска баня 
*сауна *тенис на маса *дартс *гимнастика, 
аеробика *дискотека 

830
лeвa

цена от

710
лeвa

цена от

Бюджетен хотел

Бюджетен хотел

Максимална заетост:

Стандартна стая:  •   •    •   

Фамилна   •    •     
стая:

         •     •    

 Възрастен           Дете до 9,99 год.

Максимална заетост:

Икономична
  •   •    •     •    •    стая:

Стандартна
  •   •    •     •    •    стая:

 Възрастен           Дете до 11,99 год.
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Турция I Анталия

Подходящ за всички, които търсят добро обслужване, кон-

курентна цена и най-различни забавления.
Местоположение:

Намира се в селището Кириш, на около 7 км от туристическия курорт 
Кемер и на 56 км от летището на град Анталия.

Настаняване:

Хотелът разполга с 352 хотелски стаи:  *телевизор  *сателитна 
телевизия  *сейф  *минибар  *телефон  *централен климатик  *тераса/
балкон  *баня с вана или душ  *сешоар  Стаите се почистват ежедневно, 
а спалното бельо се сменя 3 пъти седмично. 

Услуги в хотела:

* основен ресторант  *7 ресторанта а-ла-карт  *4 бара  *диетични 
менюта  *детски менюта  *интернет кафе  *2 външни басейна  *2 детски 
басейна  *вътрешен басейн  *аквапарк (7 пързалки)  *моторни водни 
спортове  *фитнес център  *SPA & Wellness център  *мини клуб  *гледане 
на деца  *анимация  *медицински услуги  *козметичен салон  *фризьорски 
салон  *пералня  *конферентна зала 

Местоположение:

Намира се в селището Кириш, на около 7 км от туристическия курорт 
Кемер и на 56 км от летището на град Анталия.

Настаняване:

Daima Resort разполага с 313 стаи с общо 670 легла. Всички стаи са с 
ламиниран паркет, балкон/ тераса, баня с вана, сешоар, директен 
телефон, мини бар, сателитна телевизия, сейф и централен климатик.

Услуги в хотела:

Основен ресторант  *7 ресторанта а-ла-карт  *4 бара  *диетични 
менюта  *детски менюта  *интернет кафе  *2 външни басейна  *2 детски 
басейна  *вътрешен басейн  *аквапарк (7 пързалки)  *моторни водни 
спортове  *фитнес център  *SPA & Wellness център  *мини клуб  *гледане 
на деца  *анимация  *медицински услуги  *козметичен салон  *фризьорски 
салон  *пералня  *конферентна зала 

 

Daima Biz, Кемер   

Daima Resort, Кемер   
Подходящ за всички, които търсят добро обслужване, 

конкурентна цена и най-различни забавления.

За актуални цени и 
подробна информа-
ция, сканирай тук!

За актуални цени и 
подробна информа-
ция, сканирай тук!

Ultra All Inclusive:

Закуска, обяд и вечеря в основния ресто-
рант, сладкиши, местни алкохолни и безал-
кохолни напитки, коктейли, горещи напит-
ки, някои марки вносни алкохолни напитки, 
при пристигането – зареден минибар, Wi-Fi 
интернет в лобито, сейф, фитнес център, 
тенис корт, тенис на маса, мини голф, не-
моторни водни спортове – сърф (лиценз) и 
водно колело с резервация, турска баня, пар-
на баня, сауна, чадъри и шезлонги на плажа

Ultra All Inclusive:

закуска, обяд и вечеря в основния ресто-
рант, сладкиши, местни алкохолни и безал-
кохолни напитки, коктейли, горещи напит-
ки, някои марки вносни алкохолни напитки, 
при пристигането – зареден минибар, Wi-Fi 
интернет в лобито, сейф, фитнес център, 
тенис корт, тенис на маса, мини голф, не-
моторни водни спортове – сърф (лиценз) и 
водно колело с резервация, турска баня, пар-
на баня, сауна, чадъри и шезлонги на плажа

857
лeвa

цена от

857
лeвa

цена от

Бюджетен хотел

Бюджетен хотел

Максимална заетост:

Стандартна стая:  •   •   •    •   

Голяма
     •    •     •    •     •    стая:     

Фамилна   •    •     
стая:

         •     •      •    

 Възрастен           Дете до 12,99 год.

Максимална заетост:

Стандартна
  •   •   •    •   стая:

Голяма
   •    •     •    •    •    стая:

 Възрастен           Дете до 11,99 год.
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Турция I Анталия

Подходящ за всички възрасти, за хора, които търсят ком-

плекс на първа линия с голяма територия, много зеленина, 

добро обслужване и прилична цена

Местоположение:

На първа линия в Белдиби със собствен плаж, на 13 км от Кемер и 45 км от 
летището в Анталия, на обща площ от 84 000 кв.м сред много зеленина. 
Всички стаи са с изглед към градината.

Настаняване:

Общо 411 стаи, от които 278 стандартни и 41 фамилни.

Всяка стая е оборудвана с: *баня с душ *телефон *сателитна телевизия 
*мини бар *балкон/ тераса *сешоар *сейф *климатик

Услуги в хотела:

*основен ресторант *кафене *бар при басейна *средиземноморски 
бар *а-ла карт ресторант *3 басейна, от които 1 с пързалки *детски 
басейн *детска площадка *детско меню *мини клуб (4 - 17 год.) *тенис на 
корт *турска баня *масажи *сауна *дневна и вечерна анимация *фитнес 
*магазини *лекар  

Местоположение:

Kimeros Park се намира в Гьонюк, на 6 км от Кемер и на 35 км от Анталия. 
Комплексът e заобиколен е от зеленина и разполага със собствен пясъчен 
плаж. Летището е на 46 км.

Настаняване:

Във всяка стая има телевизор с плосък екран и сателитни канали, 
минибар и балкон. Самостоятелните бани разполагат с вана или душ, 
безплатни тоалетни принадлежности и чехли. Климатизираните стаи 
са реновирани изцяло през март 2015 година.

Услуги в хотела:

* рум сървиа  *коли под наем  *трансфер (платен)  *денонощна рецепция  
*експресно настаняване/напускане  *помещение за съхранение на 
багаж  *персонално настаняване/напускане  *гледане на деца  *пералня и 
химическо чистене  *ежедневно почистване на стаята  *конферентна/ 
банкетна зала  *факс и копирни услуги  *фризьорски/ козметичен салон  
*магазин за сувенири и подаръци 

Club Salima, Кемер   

Kimeros Park, Кемер   
Много подходящ комплекс за семейства с деца, за хора, 

търсещи вилно селище с голяма територия, разположено 

на първа линия. 

За актуални цени и 
подробна информа-
ция, сканирай тук!

За актуални цени и 
подробна информа-
ция, сканирай тук!

All Inclusive:

*закуска на бюфет (включва пресен порто-
калов сок) *късна закуска *обяд на бюфет 
*снек service *следобедна закуска *вечеря на 
бюфет *между 09:00 – 01:00 всички местни 
напитки (алкохолни и безалкохолни) са вклю-
чени в цената 

Допълнително се заплащат: *телефон *мини 
бар (с изключение на вода) *сладолед *A-ла-
карт ресторант *Mediterraneo Beach Bar 
*алкохолни напитки в дискотека *капучино, 
еспресо *вносни напитки

Ultra All Inclusive:

закуска *късна закуска *обяд *вечеря *гьо-
злеме *сладкарница *сладолед, уиски, вод-
ка, джин, бренди, ликьор, ром, текила, 
бира,вино, шампанско, безалкохолни коктей-
ли и напитки, айран, турско и шварц кафе, 
чай, вода, тенис на корт, тенис на маса, 
плажен волейбол, баскетбол, мини футбол, 
сауна, турска баня, парна баня, фитнес зала, 
аквапарк , плажни кърпи, шезлонги и чадър 
на плажа, детски клуб, Wi-Fi в лобито

757
лeвa

цена от

1068
лeвa

цена от

Бюджетен хотел

Максимална заетост:

Стандартна стая:  •   •   •    •   

Фамилна   •    •      •      
стая:

         •     •      •    

 Възрастен           Дете до 12,99 год.

Максимална заетост:

Икономична стая:  •    •    •   

 Възрастен           Дете до 11,99 год.

Семеен
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Турция I Анталия

Подходящ, както за хора търсещи спокойствие и комфорт, 

така и за хора търсещи активната почивка, богата 

анимация и много забавления.

Местоположение:

Queens Park Tekirova се намира на 70 км от летището и на 60 км от 
центъра на Анталия. На 17 км е град Кемер. Хотелът е разположен на 
брега на морето в Текирова.

Настаняване:

Хотелът разполага с 524 стаи с общо 1174 легла. Всички стаи имат 
централна климатизация, противопожарна система, балкон или тераса, 
директна телефонна връзка, сейф, сателитна телевизия, музикални 
канали, минибар, сешоар, телефон и вана в банята.

Услуги в хотела:

*аквапарк  *вътрешен басейн  *миниклуб *водни спортове - безмоторни 
(безплатни), моторни (срещу заплащане) *анимация за деца и възрастни 
*сауна *турска баня *фитнес *тенис корт *хавлии за плажа *сейф в 
стаята *боулинг *масажи *салон за красота *интернет кафене *лекар 
*училище по гмуркане срещу заплащане *снек бар *бар на басейна *нощен 
бар *коли под наем

Местоположение:

В центъра на град Кемер, на 45 км от Анталия и на 60 км от летището. 
Хотелът се състои от една основната сграда на четири етажа. 
Разстоянието до плажа е 150 м.

Настаняване:

Хотелът разполага с 311 стаи, всяка от които е оборудвана с:

*сателитна телевизия  *директен телефон *мини бар *сейф *централен 
климатик *ламинат  *балкон  *вана *сешоар *Wi-Fi интернет

Услуги в хотела:

*тенис корт *футболно игрище *баскетбол *волейбол *фитнес център 
*турска баня - сауна, масаж, джакузи *анимация през деня *водни спортове 
*вътрешен и външен басейн *детски басейн с пързалки *аква парк с 7 
пързалки *детски кът *зала за игри *зала за телевизия и видео

 

Queens Park Tekirova, Кемер   

Grand Haber, Кемер   
Сполучлив избор за хора, търсещи хотел в населено място 

и едновременно разположен в близост до морския бряг

За актуални цени и 
подробна информа-
ция, сканирай тук!

За актуални цени и 
подробна информа-
ция, сканирай тук!

Ultra All Inclusive:

Закуска, обяд, вечеря, късна вечеря в основ-
ния ресторант. Късна закуска. Снек бар с 
барбекю за обяд. А-ла-карт ресторанти с 
предварителна резервация: италиански, 
китайски, турски, рибен. Сладкарница, гьо-
злемета, пица на плажа, специален детски 
бюфет, миниклуб. Сауна, турска баня, фит-
нес, вътрешен басейн, яквапарк, шезлонги и 
чадъри на плажа и басейна, кърпи за плажа, 
тенис корт, анимация. 

Ultra All Inclusive:

Закуска, късна закуска, обяд, вечеря, кафе, 
чай. Алкохолни и безалкохолни напитки от 
10:00 до 24:00 часа. Турска баня, сауна, фин-
ландска баня, фитнес център.  За всички 
а-ла-карт ресторанти се изисква предвари-
телна резервация. Могат да се използват 
еднократно БЕЗПЛАТНО. За всяко следващо 
използване на човек се заплаща 10€. Анима-
ция, аквапарк, шезлонги и чадъри на плажа и 
на басейна.

1015
лeвa

цена от

1201
лeвa

цена отБюджетен хотел

Максимална заетост:

Икономична стая:  •    •    

Стандартна стая:  •   •    •   

 Възрастен           Дете до 11,99 год.

Максимална заетост:

Стандартна стая:  •    •    

 Възрастен           Дете до 11,99 год.
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Турция I Анталия

Подходящ за всички, които търсят лукс, чисто нов ком-

плекс, модерни съоръжения и високо ниво на обслужване.
Местоположение:

Намира се на 130 км. от летището в Анталия, на 9 км. от центъра 
на Алания. Най-близкото населено място е Махмутлар. Комплексът се 
намира на 100 м. от морето.

Настаняване:

Хотелът разполага с 220 стандартни стаи с площ от 25 до 33 кв.м. 
Всички стаи са обзаведени със спалня, баня, WC, балкон, климатик, 
ламиниран паркет, сешоар, директен телефон, минибар, сейф, Wi-Fi. В 
комплекса има и 14 фамилни стаи, 22 делукс стаи.  

Услуги в хотела:

*рум сървис  *сейф *мини библиотека *Wi-Fi достъп *шезлонги и чадъри 
на плажа *плажни кърпи *зала за игри *интернет кафене *тенис корт 
(осветени) *масажи *турска баня *сауна *джакузи *парна баня *витамин 
бар *наргиле *фризьор *кану *сърфинг *водни ски *гимнастика *аеробика 
*анимация *мини клуб (4-13 г.) *лекар *коли под наем *пране *телефон и 
факс услуги

Местоположение:

Хотелски комплекс Galeri е разположен на 35 км от Алания и на 30 км от 
Сиде. Разполага със собствен пясъчен плаж и е добро предложение за 
семейства с деца. 

Настаняване:

Хотелският комплекс разполага с 210 стаи, оборудвани с: *индивидуален 
климатик *телевизор *телефон  *сейф *мини бар *баня с вана  *сешоар 
*балкон

Услуги в хотела:

*основен ресторант *лоби бар *бар край басейна *снек бар *американски 
бар *нощен бар *дискотека *външен басейн *вътрешен басейн *детски 
басейн с пързалки *анимация *мини клуб *водни спортове *уроци по 
гмуркане *тенис корт *билярд *СПА център *сауна  *турска баня *джакузи

*Wi-Fi интернет в лобито *интернет зала *магазини *коли под наем

 

The Lumos Deluxe Resort Hotel & Spa, Алания   

Galeri Resort, Алания   
Един от непретенциозните 5* хотели, предлагащ разноо-

бразна кухня и добро обслужване за една приятна ваканция 

на Вашето семейство.

За актуални цени и 
подробна информа-
ция, сканирай тук!

За актуални цени и 
подробна информа-
ция, сканирай тук!

Ultra All Inclusive:

Закуска, късна закуска, обяд, следобедна за-
куска, вечеря. А-ла-карт ресторанти: рибен, 
турски, китайски - безплатно един път по 
време на престоя с предварителна резер-
вация. Сладкарница. Алкохолни и безалкохол-
ни напитки на лоби бар, снек бар, нощен 
клуб, бар на плажа и басейна. Плажен волей-
бол, фитнес, тенис на маса, дартс. Анима-
ция, турска и парна баня, сауна, джакузи и 
вътрешен басейн.

Ultra All Inclusive:

Местни алкохолни и безалкохолни напит-
ки, сладолед, гьозлеме, снаксове, а-ла-карт 
ресторант (с резервация), мини бар, заре-
ден при пристигане, турска баня, сауна, 
джакузи,фитнес, водни спортове, тенис, 
Wi-Fi в лобито, чадъри, шезлонги и плажни 
кърпи, целодневна анимация, мини клуб, ак-
вапарк с 3 водни пързалки, вътрешен ото-
пляем басейн

740
лeвa

цена от

894
лeвa

цена от

Максимална заетост:

Икономична
  •    •    •     •    •    стая:

Стандартна
  •    •    •     •    •    стая:

 Възрастен           Дете до 12,99 год.

Максимална заетост:

Икономична стая:   •    •    •    

 Възрастен           Дете до 11,99 год.

Бюджетен хотел

Бюджетен хотел
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Турция I Бодрум

Обща информация за Бодрум
Егейска Турция е крайбрежието за Вашата почивка, ако искате да 
съчетате слънчевите плажове с разглеждане на забележителности, които си 
заслужават времето и ще останат завинаги в спомените и фотоалбумите Ви. 
Това е името на района, който включва курортите Бодрум, Дидим, Кушадасъ и 
Мармарис и ще Ви впечатли с екскурзии до Ефес, Памуккале, Родос, Кос и още 
много интересни места за посещение. 
Бодрум е централно разположен, между курортите на Егейско море в Турция 
и с това печели да бъде отправна точка и за чартърните полети на АСТРАЛ 
Холидейз в района. От тук можете да изберете Дидим, Кушадасъ, Мармарис 
или курортите на самия Бодрум за своята лятна ваканция. Градът е известен в 
миналото като Халикарнас и родно място на Херодот. До наши дни са запазени 
останки от Халикарнаския мавзолей - едно от 7-те чудеса на света, Античния 
театър и Крепостта Свети Петър, построена от кръстоносците през 15 в., 
днес - Музей на подводната археология. Тук можете да посетите Крепостта, 
да се разходите по крайбрежната алея и да се любувате на безбройните яхти 
на пристанището. За вечеря Ви очакват изискани ресторанти с разнообразна 
кухня и безупречно обслужване. В късните часове изберете баровете с жива 
музика, емблематичната дискотека Halikarnas, с гостуващи звезди или Club 
Catamaran, който отплава в полунощ и предлага парти в морето.
Хотелските комплекси са разположени, както в града, така и в малки 
живописни заливи, пръснати из целия полуостров. Гюмбет е най-
оживеният и близък до центъра, курортен район, на 2 - 3 км от центъра и 
известен с най-дългия плаж  и улицата с баровете. Маршрутките до 
центъра на Бодрум са до 5 сутринта. Съседният залив Битез, на 7 км, 
е за по-спокойна почивка, а Тургутрейс е малко градче в западната част 
на полуострова, на 20-тина км от центъра с най-истинските и пясъчни 
плажове в района, както и любимо място на професионалните сърфисти. 
Дидим е един от новите и все по-популярни курорти на север от летището 
в Бодрум. Печели почитатели с новите хотелски комплекси, разположени 
на пясъчните брегове на Егейско море, които иначе са рядко срещани в 
останалите райони около Бодрум. 
Кушадасъ – едва ли има турист, който не е чувал за този курорт. Един от 
най-популярните по крайбрежието на Егейско море, както за младежи, така и 
за семейства, които избират комплексите в туристическите зони на града. 
Ефес и къщата на Дева Мария са местата, които трябва да посетите, ако 
сте на почивка в района. 
Мармарис  - това е курортът, разположен в най-живописния залив на Егейска 
Турция. Не впечатлява с дълги и широки пясъчни плажове, но ще Ви плени 
завинаги с нощния живот, прекрасните гледки и съчетанието между почивка 
и забавление. Ако изберете хотела си тук, 
се въоръжете с търпение за трансфера от летището в Бодрум, защото 
отнема почти 2-3часа.

Как да стигнем до там?
Най-лесния и бърз начин да стигнете до 
Бодрум е с чартърните полети на АСТ-
РАЛ Холидейз.  След това изберете своя 
курорт и ще Ви организираме транс-
фер до Мармарис, Дидим или Кушадасъ 
– по избор.  Пътуването с кола, покрай 
Егейското крайбрежие също е вариант 
и е вълнуващо и  може да се съчетае с 
посещение на други  курорти и забеле-
жителности.

По кое време?
От ранна пролет до късна есен Егейско-
то крайбрежие очаква своите гости. В 
периодите май - юни и септември - ок-
томври изберете чартърния полет, с 
който след около 2 часа ще сте в избра-
ния от Вас хотел и ще се наслаждавате 
на своята ваканция.  

Истанбул

К И П Ъ Р

Г Ъ Р Ц И Я

Б Ъ Л Г А Р И Я

Ч Е Р Н О  М О Р Е

Анкара

Т У Р Ц И Я

С Р Е Д И З Е М Н О  М О Р Е

Анталия

Измир

Бодрум

Дидим

Кушадасъ

Мармарис
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Vogue Hotel Bodrum, Торба   
Един от най-новите и луксозни хотели в Бодрум, отворил врати през 2013 г. Огромен аквапарк и цял детски град за 

най-малките. Построен в уникален природен резерват, където всяко дърво е маркирано и защитено. За клиенти, които 

държат на гарантиран лукс и изисканост.

Местоположение:

Хотелският комплекс се намира в селището 
Торба, на брега на морето и заема площ от 
200 000 кв.м. Разположен е на 8 км. от центъра 
на Бодрум и на 27 км. от летището. Хотелът 
разполага със собствен пясъчен плаж, плажна 
ивица 500 м. и 2 кея.

Услуги в хотела:

*основен ресторант *6 а-ла-карт ресторанта – 
ливански, китайски, мексикански, рибен, турски 
и VIP ресторант Lounge  *7 бара *сладкарница 
*3 открити басейна и 1 детски басейн *закрит 
басейн *аквапарк със 17 водни пързалки и обща 
площ 9000 кв.м. – най-големият в Бодрум *спа 
център с площ 2000 кв.м. *масажи *джакузи 
*фитнес център *сауна *турска баня *тенис на 
маса *тенис на корт *плажен волейбол *футбол 
*бадминтон *дартс *водна топка *водна 
гимнастика *библиотека *йога *пилатес *зумба 
*степ аеробика *тай-чи *уроци по танци *кану 
*уиндсърфинг *анимация *дискотека *моторни 
водни спортове *детска площадка *рум сървис  
*4 конферентни зали 

 

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

Настаняване:

Хотелът предлага общо 396 стаи и 45 вили. 
Всички стаи са обзаведени с: *централен 
климатик *LCD телевизор със сателитни 
програми *DVD и iHOME *телефон *мини бар 
– зарежда се ежедневно с мин.вода, бира и 
беалкохолни напитки *сейф *Wi-Fi интернет - 
безплатен *баня с вана и душ *сешоар *чехли и 
халати *балкон

Ultra All Inclusive:

Закуска, късна закуска, обяд, вечеря, късна 
вечеря в основния ресторант. Сладкарница. 
Възможност за вечеря срещу такса в 5 а-ла-
карт ресторанта: ливански (5 евро), итали-
ански (5 евро), японски (20 евро), рибен (20 
евро), турски (5 евро). Безалкохолни и алко-
холни напитки, коктейли, топли напитки, 
бира, вино на лоби бар и бар на басейна и 
плажа. Шезлонги, матраци, чадъри и кърпи 
за плажа и басейна. Плувен басейн с пясъч-
но дъно. 3 външни басейна и 1 вътрешен 
басейн. Най-големият аквапарк в Бодрум. 
17 водни пързалки. Миниклуб. Лунапарк. Шоу-
програми и целодневна анимация, както за 
възрастни, така и за деца. Тенис кортове, 
фитнес, кино, турска баня, сауна, водно ко-
лело, кану, баскетбол, волейбол, водна топ-
ка, бадминтон, тенис на маса.

1335
лeвa

цена от

Максимална заетост:

Супериор стая:  •   •    •     •    

Фамилен          •   •    •     
апартамент: 

   •     •    

 Възрастен           Дете до 11,99 год.

Луксозен хотел



430700 15 999

Турция I Бодрум

Voyage Bodrum, Бодрум   
Хотелът разкрива красива гледка към залива и Бодрумската крепост. Има удобно местоположение в близост до центъра 

на Бодрум, където можете да намерите изобилие от магазинчета и барове. Подходящ е за двойки и за приятелски ком-

пании.

Местоположение:

Намира се на 900 м от центъра на Бодрум. 
Летището е отдалечено на 40 км. Хотелът е 
разположен на пясъчен плаж, който е награден 
със син флаг. Voyage Bodrum е хотел само за 
клиенти над 16 години.

Услуги в хотела:

*основен ресторант  *а-ла-карт ресторант 
- рибен  *4 бара  *Wi-Fi интернет в лобито  
*външен басейн  *чадъри, шезлонги и хавлии  
*масажи  *билярд  *дартс  *аеробика  *степ  
*анимация  *водни спортове – банан, кану, 
водни ски, водно колело  *фризьор  *медицинско 
обслужване  *мини маркет  *фотографски услуги,                                                                                                  
*наем на автомобили, *паркинг за 50 
автомобила 

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

Настаняване:

Хотелът предлага настаняване в общо 150 
стаи с 300 легла. Всички стаи са оборудвани 
с: *минибар, зареждан ежедневно (срещу 
допълнително заплащане) *баня с душ и WC 
*климатик  *телефон  *сателитна телевизия  
*сешоар  *сейф *Wi-Fi интернет *паркет на 
пода *пантофи *тераса

Ultra All Inclusive:

*закуска, обяд, вечеря  *късна вечеря  *по-
сещение на а-ла-карт ресторанта, вкл. 1 
бутилка местно вино  *местни алкохолни 
и безалкохолни напитки и някои вносни на-
питки алкохолни напитки  *снаксове  *сан-
двичи  *сладкарница  *дартс  *билярд  *тенис 
на маса  *Wi-Fi интернет в лоби бара *сейф  
*чадъри, шезлонги, матраци и хавлии. 

Срещу заплащане: 

*луксозни напитки  *фреш сок  *медицинска 
помощ  *масажи  *автомобили под наем

1269
лeвa

цена от

Максимална заетост:

Стандартна стая:  •   •    

 Възрастен           Дете до 11,99 год.

Семеен
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Турция I Бодрум

La Blanche Resort and Spa, Тургутрейс   
Хотелски комплекс, подходящ за семейства с деца и хора, търсещи голям комплекс на първа линия на плажа. Нивото на 

обслужване и комфорт е много високо, както и разнообразието на храна и допълнителни услуги.

Местоположение:

Новият модерен хотел е разположен на морския 
бряг в центъра на градчето Тургутрейс, на 
18 км от центъра на Бодрум и на 50 км от 
летището.

Услуги в хотела:

*основен ресторант  *снек ресторант  
*3 а-ла-карт ресторанта – турски, 
средиземноморски и азиатски  *снек бар 
край басейна  *диско бар  *лоби бар  *витамин 
бар  *билярд бар  *външен басейн  *детски 
басейн с аквапарк  *мини клуб  *вътрешен 
басейн  *спа център  *салон за красота  
*турска баня  *сауна  *масажи  *фитнес  
*билярд  *тенис на корт  *тенис на маса  
*зала за електронни игри  *интернет зала  
*плажен волейбол  *табла  *водни спортове  
*гмуркане  *лекар  *фризьор  *дневна и 
вечерна анимация за деца и възрастни  
*мини маркет  *фотограф

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

Настаняване:

Хотелът разполага с 362 стаи, от които 127 
стандартни, 227 фамилни, 4 апартамента и 
4 стаи за хора с увреждания. Всички стаи са 
обзаведени с: *централен климатик  *директен 
телефон  *сателитна телевизия  *минибар  
*електронен сейф  * баня с вана, телефон и се-
шоар  *балкон *WI-FI интернет 

Ultra All Inclusive:

закуска, късна закуска, обяд, следобяд – тур-
ско кафе, чай, сладолед и сладкиши, гьоз-
леме, леки закуски през целия ден, вечеря, 
късна вечеря; посещение на 3-те а-ла-карт 
ресторанта с предварителна резервация, 
местни и вносни безалкохолни и алкохол-
ни напитки в ресторантите и баровете, 
минибар – зарежда се ежедневно с вода и 
безалкохолно, тенис на маса, тенис на корт, 
фитнес, аеробика, безмоторни водни спор-
тове, волейбол, сауна, турска баня, мини 
клуб и мини диско, вечерна и дневна анима-
ция, сейф, чадъри, шезлонги и плажни кърпи 
на басейна и на плажа.

1160
лeвa

цена от

Максимална заетост:

Стандартна стая:  •   •    •    

Фамилна  •   •    •     
стая:

         •     •     •      

 Възрастен           Дете до 12,99 год.

Семеен
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Турция I Бодрум

В близост до хотела може да откриете барове, магазини и 

много забележителности. Хотелът е подходящ за вашето 

пътуване с любимия човек или с приятели.

Местоположение:

Намира се в центъра на Бодрум, където можете да се насладите на 
невероятната гледка към Бодрумската крепост. Летище Бодрум е на 
разстояние 35 км. Хотелът е разположен на плажа.

Настаняване:

Хотелът предлага 214 стаи, всички с:  *баня  *климатик  *минибар - срещу 
заплащане  *сателитна телевизия  *телефон  *сешоар  *сейф  *бебешко 
креватче - при заявка 

Услуги в хотела:

Хотелът разполага с:  *основен ресторант  *а-ла-карт ресторант *външен 
басейн  *вътрешен басейн  *фитнес  *турска баня  *сауна  *джакузи  *2 
конферентни зали  *Wi-Fi интернет  *плажен волейбол  *тенис на маса  
*аеробика  *дартс  *кино  *шоу-програми  *мини клуб (4-12г.).  

Местоположение:

Разположен е в залива Гюмбет, на 3 км от центъра на Бодрум. Летище 
Бодрум се намира на 35 км. Плажът е само на 50 м от хотела, на същото 
разстояние има и автобусна спирка.

Настаняване:

Хотелът разполага с 353 стаи, всички те са обзаведени с:  *баня  *климатик  
*минибар - срещу заплащане  *сателитна телевизия  *телефон - срещу 
заплащане  *сешоар  *сейф - срещу заплащане  *балкон/тераса

Услуги в хотела:

*основен ресторант  *3 а-ла-карт ресторанта - китайски, турски, морски 
дарове, италиански *8 бара  *СПА център  *турска баня  *сауна  *фитнес  
*масажи  *плажен волейбол  *водна топка  *джет ски  *тенис на маса  
*дартс  *мини клуб (0-4г.)  *детска площадка  *анимация  *дискотека  *рум 
сървиа  *медицинско обслужване  *фотографски услуги  *магазин

Diamond of Bodrum, Бодрум   

Royal Asarlik Hotel, Гюмбет   
Прекрасно място да се отпуснете, релаксирате, да се от-

дадете на приключения и да се насладите на динамичния 

нощен живот в Бодрум.

За актуални цени и 
подробна информа-
ция, сканирай тук!

За актуални цени и 
подробна информа-
ция, сканирай тук!

All Inclusive:

*закуска, обяд, вечеря  *късна закуска  *късна 
вечеря  *снаксове  *местни алкохолни и без-
алкохолни напитки  *посещение в а-ла-карт 
ресторанта - с предварителна резервация  
*фитнес  *турска баня  *сауна  *джакузи  
*плажен волейбол  *тенис на маса  *аеробика  
*дартс  Срещу заплащане:  *вносни напитки  
*витамин бар  *всички напитки, поръчани 
в а-ла-карт ресторанта  *масажи  *билярд  
*гмуркане 

Ultra All Inclusive:

*закуска, обяд, вечеря  *късна закуска  *къс-
на вечеря  *снаксове  *сандвичи  *кафе пауза  
*посещение на а-ла-карт ресторантите - 
италиански, китайски, турски, морски да-
рове, с предварителна резервация  *местни 
алкохолни и безалкохолни напитки  *тенис 
на маса, мини голф, билярд, фитнес, сауна, 
парна баня, диско бар, детска площадка, ми-
нибар, турско кафе, WI-FI 

999
лeвa

цена от

926
лeвa

цена от

Максимална заетост:

Стандартна стая:  •   •    •    

Фамилна  •   •    •     
стая:

         •     •    

 Възрастен           Дете до 12,99 год.

Максимална заетост:

Стандартна стая:  •   •    •     

Фамилна
  •   •    •     •    •    стая:

 Възрастен           Дете до 11,99 год.

Семеен
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Турция I Бодрум

Чудесен хотел на брега на морето с красива зелена гради-

на. Armonia Holiday Village & SPA предлага комфорт, който 

ще направи почивката ви незабравима. 

Местоположение:

Armonia Holiday Village & Spa е разположен на 5 км от Тургутрейс, 24 км от 
центъра на Бодрум и на 53 км от летище Бодрум. Хотелът се намира на 
плажа, който има син флаг.

Настаняване:

Хотелът разполага с общо 381 стаи, разположени в 9 триетажни сгради. 
Всички те са оборудвани с: *баня *климатик *минибар *LCD TV *телефон 
*сешоар *сейф - срещу заплащане *безжичен интернет *бебешко 
креватче - при заявка *балкон/ тераса 

Услуги в хотела:

Хотелът предлага: *основен ресторант *a-la-carte ресторанти - рибен 
и турски *пет бара *два външни басейна *детски басейн *чадъри и 
шезлонги *хавлии - срещу депозит *водна пързалка *турска баня *сауна 
*фитнес център *тенис на корт *тенис на маса *мини баскетбол *мини 
футбол *плажен волейбол *водно колело *кану *миниголф *дартс *анимация 
*мини клуб *детска площадка *паркинг

Местоположение:

Хотелът се намира в района Кадъкалеси, на около 18 км от Бодрум. 
Просторният комплекс е разположен на хълм, на първа линия на морския 
бряг, с плаж, оформен върху платформа.

Настаняване:

Хотелът разполага със 141 стаи с изглед море, 85 с изглед към градината 
и 8 тип king suite. Предлага и 19 фамилни помещения с 2 спални. Всички те 
са с: *климатик *минибар *сателитна телевизия *телефон *сейф *сешоар 
*балкон/тераса

Услуги в хотела:

*основен ресторант *2 а-ла-карт ресторанта – италиански и рибен *5 
бара *2 открити басейна *2 детски басейна *1 басейн с водни пързалки 
*плаж на платформа *Wi-Fi интернет – безплатен само в лобито *СПА 
център *витамин бар *турска и парна баня *сауна *масажи *фитнес 
център *анимация *водни спортове *тенис на корт *плажен волейбол 
*мини голф *тенис на маса *стрелба *аеробика

Armonia Holiday Village & Spa, Тургутрейс   

Kadikale Resort, Тургутрейс   
Стандартен петзвезден хотел, разгърнат на голяма те-

расирана площ. Добре поддържано озеленяване, красиви 

панорамни гледки, приятна ваканционна атмосфера.

За актуални цени и 
подробна информа-
ция, сканирай тук!

За актуални цени и 
подробна информа-
ция, сканирай тук!

All Inclusive:

*закуска, обяд, вечеря *късна закуска *късна 
вечеря *снаксове *ресторанти - рибен и 
турски, с предварителна резервация *мест-
ни алкохолни и безалкохолни напитки *тур-
ска баня *сауна *фитнес център 

Срещу заплащане: *вносни напитки *коктей-
ли *бутилирани напитки *фрешове *СПА-
център *масажи *бизнес център *билярд 
*джет-ски *водни ски *банан *уиндсърф *па-
расейлинг *гмуркане

All Inclusive:

закуска, късна закуска, обяд, вечеря, средно-
щен снакс - в основен ресторант на бюфет. 
Детски и диетичен бюфет. Италиански и 
рибен а-ла-карт ресторанти за вечеря - без-
платно, с предварителна резервация. Мест-
ни алкохолни и безалкохолни напитки в рес-
торанта и на баровете. Сладолед, плодове, 
следобедни закуски и десерти на снак бара 
и плажа  от 14 до 18ч. 

865
лeвa

цена от

918
лeвa

цена от

Семеен

Хотел на плажа

Максимална заетост:

Стандартна
  •   •    •     •    •    стая:

 Възрастен           Дете до 12,99 год.

Максимална заетост:

Стандартна стая:  •   •    •     •    

                          •    •     •    •     

Aпартамент:      •    •      •     

 Възрастен           Дете до 12,99 год.
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Турция I Бодрум

Елегантен хотел, разположен на първа линия в красив за-

лив, с неголям пясъчен плаж. Подходящ за всички възрасти, 

за двойки и компании с деца.

Местоположение:

Хотелът се намира на 4 км от центъра на Бодрум, на 2 км от Гюмбет, 
на 40 км от летището и е разположен на брега на морето. Последна 
реновация през 2011 г.

Настаняване:

Хотелът разполага с 280 стаи. Разделят се на: стандартни стаи в 
основна сграда и клубни стандартни стаи за до 3ма души; фамилни и 
свързани стаи, сюити за до 4-5 души. Всички те с: *баня със сешоар  
*климатик *LCD TV *кана за чай *сейф *балкон/ тераса

Услуги в хотела:

Хотелът предлага: *основен ресторант *2 a-la-carte ресторанта - рибен 
и с италианска кухня *1 снек ресторант *6 бара *външен басейн, водни 
пързалки *безжичен интернет в целия хотел *турска баня *сауна *фитнес 
център *собствен плаж на платформа и пясък *3 тенискорта *тенис 
на маса *волейбол *мини футбол *баскетбол *гмуркане *windsurf *билярд 
*аеробика *дискотека *мини клуб

 

Местоположение:

Salmakis Resort & Spa се намира на плажа срещу историческия град Бодрум. 
Центърът на града е отдалечен на 1 км, на същото разстояние е и 
заливът Гюмбет. Летището е на 35 км.

Настаняване:

Хотелът предлага 212 стаи, всички те с:  *баня  *климатик  *минибар 
- срещу заплащане, безплатно по 1 бутилка вода на човек  *сателитна 
телевизия  *телефон  *сешоар  *сейф  *балкон 

Услуги в хотела:

*основен ресторант  *2 а-ла-карт ресторанта  *снек-бар  *4 бара  *витамин 
бар  *външен басейн  *вътрешен басейн  *външен и вътрешен детски 
басейни  *водна пързалка за деца  *Wi-Fi интернет  *сауна  *турска баня  
*парна баня  *джакузи  *тенис корт  *плажен волейбол  *кану  *водно колело  
*аеробика  *водна гимнастика  *анимация  *мини клуб  *детска площадка  

Isis Hotel and Spa, Гюмбет   

Salmakis Hotel, Бодрум   
Хотелът е на тихо място, близо до Бодрум и Гюмбет, до 

където има транспорт. Прекрасно място за спокойна по-

чивка за двойки и за семейства с деца.

За актуални цени и 
подробна информа-
ция, сканирай тук!

За актуални цени и 
подробна информа-
ция, сканирай тук!

Ultra All Inclusive:

*закуска, обяд, вечеря, междинни хранения 
*местни и вносни алкохолни и безалкохолни 
напитки *посещение на a-la-carte ресторан-
ти – първа резервация безплатно *турска 
баня *сауна *фитнес център *тенис на корт 
на дневно осветление *тенис на маса *во-
лейбол *баскетбол *билярд *аеробика срещу 
заплащане *СПА център и масажи *водни 
спортове *осветление на тенискорта *ле-
кар *рум сървис *безжичен интернет

All Inclusive:

Закуска, обяд, вечеря, късна вечеря в основ-
ния ресторант, вечеря в а-ла-карт ресто-
рант еднократно с предварителна резер-
вация, сладолед, следобедни закуски, чай и 
кафе на снек бара, сладкиши на лоби бара, 
всички местни алкохолни и безалкохолни на-
питки, чадъри, шезлонги, матраци и кърпи 
на плажа, сауна, турска баня, парна баня, 
фитнес, Wi-Fi интернет, закрит басейн с 
джакузи, сейф в стаята

958
лeвa

цена от

835
лeвa

цена отСемеен

Максимална заетост:

Стандартна стая:  •   •    •    

Фамилна стая:   •    •     •    •     

 Възрастен           Дете до 12,99 год.

Максимална заетост:

Клубна
  •   •    •    •     •    стая:

Хотелска
  •   •    •     •     •    стая:

Клубна               •   •    •     •    
фамилна стая:

     •      •     •      

 Възрастен           Дете до 12,99 год.
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Турция I Бодрум

Приятен хотел, в близост до хубав пясъчен плаж, в район 

идеален за сърф. Сграда между хотела и морския бряг въз-

препятства изгледа към морето.

Местоположение:

Bendis Beach се намира в района Акярлар, около 6 км от Тургутрейс и 24 км 
от центъра на Бодрум. Разстоянието до собствения широк пясъчен плаж 
на хотела е около 150 м.

Настаняване:

162 стаи. Стандартни - 28 кв.м, предлагащи комфортно настаняване на 
до 3-ма души, и фамилни - 32 кв.м за до 4-ма.  Всички стаи са оборудвани 
с: *мини бар *балкон *централен климатик *баня със сешоар *телевизор 
*Wi-Fi *сейф срещу доплащане

Услуги в хотела:

All Inclusive до 24h. *основен ресторант *3 бара *открит басейн с чадъри 
и шезлонги *детски басейн *фитнес център *парна баня *сауна *турска 
баня *масажи *пилинг *тенис на маса *тенис на корт *билярд *баскетбол 
*мини-футбол *дартс *катамаран *кану *детска площадка *миниклуб (4 - 
12г.) *фризьор *безплатни чадъри и и шезлонги на близкия плаж

Местоположение:

Golden Age Hotel се намира на брега на морето сред голяма зелена 
територия, много цветя и площадки за деца. Намира се на 20 км от 
Бодрум, на 40 км от летището. 

Настаняване: 

Хотелът разполага с 345 стаи, разположени в основна сграда, във вили 
в градината или в допълнителна сграда. Всяка разполага със сателитна 
телевизия, климатик, телефон, сешоар, балкон. Стандартните стаи в 
основната сграда са с гледка море или градина. 

Услуги в хотела:

Основен ресторант на All Inclusive. Италиански и морски ресторант, 
5 бара. 2 външни басейна, 2 детски басейна, един с водни пързалки (за 
възрастни и деца) със свободни шезлонги и чадъри. 1 вътрешен басейн. 
Безплатни чадъри и шезлонги. Фитнес, тенис на маса, плажен волейбол, 
футбол, мини голф, водни спортове. Игри, състезания, анимация за деца, 
турски вечери, скечове и шоу програми.

Bendis Beach, Тургутрейс    

Golden Age, Яликавак   
Хотел с отлично местоположение, собствен плаж и краси-

ва градина. Идеално 4 звездно предложение  за семейства 

с деца.

За актуални цени и 
подробна информа-
ция, сканирай тук!

За актуални цени и 
подробна информа-
ция, сканирай тук!

All Inclusive:

*закуска, обяд и вечеря *късна закуска *меж-
динни снаксове *среднощна супа *местни 
алкохолни и безалкохолни напитки, сервира-
ни до 24 ч. *сауна *тенис на маса *фитнес 
център *баскетбол *билярд *мини футбол 
*дартс *турска баня  

Услуги срещу заплащане: *вносни напитки 
*енергийни напитки *фрешове *турско кафе 
*масажи *пилинг *водно колело *кану *фри-
зьор *дискотека 

All Inclusive:

Закуска, късна закуска, обяд и вечеря на 
бюфет в основния ресторант *междин-
ни снаксове и десерти на бара до басейна 
*местни алкохолни и безалкохолни напит-
ки, сервирани до 24 ч. *Вечеря в А-ла-карт 
ресторант еднократно с предварителна 
резервация при мин. 5 нощи престой *сауна 
*фитнес център *баскетбол *мини футбол    
*турска баня *тенис на маса *кану и водно 
колело /10-14ч./ *анимация за деца и възраст-
ни *безплатен wi fi целия хотел 

926
лeвa

цена от

735
лeвa

цена от

Максимална заетост:

Стандартна стая:  •   •    •     •    

 Възрастен           Дете до 12,99 год.

Максимална заетост:

Стандартна стая:  •   •    •     •    

 Възрастен           Дете до 12,99 год.

Бюджетен хотел

Семеен
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Турция I Бодрум

Приятен хотел на 100 м от плажа. Наблизо има възможнос-

ти за водни спортове и активен нощен живот. Подходящ 

е както за млади хора, така и за семейства.

Местоположение:

Хотелът е отдалечен на 100 м от известния плаж на залива Гюмбет. 
Намира се на 500 м от центъра на курорта и на 1,5 км от Бодрум. 
Летището на Бодрум е на 40 км от хотела. 

Настаняване:

Хотелът предлага общо 70 стаи /65 стандартни, 5 апартамента и 2 
фамилни стаи/, с гледка към басейна и градината, всички оборудвани 
с: *баня с душ и сешоар  *централен климатик  *минибар  *сателитна 
телевизия  *балкон *телефон *безплатен Wi-Fi

Услуги в хотела:

Хотелът предлага:  *основен ресторант за закуска, обяд и вечеря *снек 
бар  *бар при басейна  *открит басейн с детски сектор  *безжичен 
интернет  *TV кът  *денонощна рецепция *конферентна зала  *баскетбол 
*билярд  *дартс  *тенис на маса  *детска площадка  *детегледачка  
*медицинска помощ  *сейф  *наем на автомобили  *паркинг *обмяна на 
валута *пералня и химическо чистене

Местоположение:

Хотелският комплекс е разположен в залива Гюмбет, на 100 м. от морето. 
Разстоянието до центъра на града е 3 км, а до летището – 45 км. 

Настаняване:

Разполага с 101 стандартни стаи. Всяка стая разполага с:  *централен 
климатик *телефон *сешоар *мини бар *сейф (срещу заплащане) *баня с 
вана *балкон

Услуги в хотела:

*основен ресторант *бар *открит басейн *закрит басейн *детски 
басейн и детска площадка *чадър и шезлонг при басейна и на плажа - 
безплатно *фитнес *сауна *турска баня *водни спортове *паркинг 
*обмяна на валута *химическо чистене *велосипеди под наем *паркинг 

Club Flora Hotel, Гюмбет   

Eken Resort, Гюмбет   
В близост до плажа и до голяма част от забележително-

стите в Бодрум. Магазини, барове и ресторанти ще от-

криете на около 800 м. от хотела. 

За актуални цени и 
подробна информа-
ция, сканирай тук!

За актуални цени и 
подробна информа-
ция, сканирай тук!

All Inclusive:

*закуска, обяд и вечеря в основния ресто-
рант 

*безплатни чадъри и шезлонги на басейна и 
близкия пясъчен плаж

*безплатен Wi-Fi и паркинг

Разрешени са домашни любимци до 10 кг.

All Inclusive:

*закуска, късна закуска, обяд и вечеря на 
бюфет в основен ресторант *междин-
ни хранения и следобеден чай *среднощна 
супа*местни алкохолни и безалкохолни напит-
ки, сервирани до 24 ч. *фитнес, сауна, турска 
баня  *тенис на маса   волейбол, баскетбол

Срещу заплащане: *Бутилирани и вносни 
напитки *кафе еспресо, турско кафе, сладо-
лед, фрешове, коктейли *Минибар *Масажи 
и терапии *сейф в стаята *водни спортове

606
лeвa

цена от

725
лeвa

цена от

Максимална заетост:

Стандартна стая:  •   •    •     •    

 Възрастен           Дете до 12,99 год.

Максимална заетост:

Стандартна стая:  •   •    •    

 Възрастен           Дете до 12,99 год.

Бюджетен хотел

Бюджетен хотел
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Турция I Дидим

Ако търсите спокойна почивка във вила сред зеленина, го-

ляма градина и на брега на морето, това е най-доброто 

място за вас.

Местоположение:

Комплексът е разположен на брега на морето, на 3 км от центъра на 
курорта Дидим и на 80 км от летище Милас. Разполага с пясъчен плаж и 
слънчева платформа на малък полуостров.

Настаняване:

Хотелът предлага на своите клиенти настаняване в 366 стаи /
стандартни за до 3ма и фамилни за до 4ма възрастни/, разположени 
в основна сграда и вили, луксозно обзаведени с:  *климатик *телефон 
*телевизор *мини бар *сейф *сешоар *балкон 

Услуги в хотела:

*основен ресторант Panorama *4 а-ла-карт ресторанта – рибен, турски, 
италиански и китайски *лоби бар – 24 часа *бар на басейна и на плажа 
*диско бар *открит басейн с водни пързалки *открит релакс басейн 
*закрит басейн *сауна *фитнес  *тенис корт *тенис на маса *волейбол 
*баскетбол *аеробика *мини клуб *детска площадка *анимация *магазини 
*паркинг 

Местоположение:

Venosa Beach Resort & SPA е модерен хотел, отворил врати през 2011 г. 
Разположен е на обширен пясъчен плаж, на 5 км от центъра на Дидим и 
на 80 км от летище Бодрум.

Настаняване:

Хотелът предлага настаняване в 339 помещения - стандартни и фамилни 
стаи, всички с изглед към морето. Стаите са луксозно обзаведени, 
разполагат с климатик, сателитна ТВ, мини бар, зареден с вода, 
безплатен сейф, баня с душ и сешоар, балкон. 

Услуги в хотела:

* основен ресторант *3 а-ла-карт ресторанта (турски, морски и 
италиански) *лоби бар *бар на басейна *снек бар *нощен клуб *голям 
открит басейн *закрит басейн (май, края на септември и октомври)  
*детски басейн *водни пързалки *спа център *сауна *турска баня 
*масажи *анимация *билярд *интернет кафе *тенис корт *тенис на маса 
*баскетбол *волейбол *плажен волейбол *аеробика *водни спортове *мини 
клуб *детска площадка *фризьорски салон *магазини 

Palm Wings   

Venosa Beach   
Мечтаете за хотел с много забавления и с прекрасен плаж 

за лятната си почивка... вече сте го намерили!

За актуални цени и 
подробна информа-
ция, сканирай тук!

За актуални цени и 
подробна информа-
ция, сканирай тук!

All Inclusive Plus:

*закуска, обяд, вечеря, късна вечеря в ос-
новния ресторант  *а-ла-карт ресторанти 
- 1 път по време на престоя, с резервация 
*местни алкохолни и безалкохолни напит-
ки *снаксове, сладолед *минибар – бутилка 
вода на ден *Wi-Fi в района на лобито, ба-
сейна *сауна, фитнес, тенис корт, тенис на 
маса, аеробика *чадъри, шезлонги, кърпи на 
басейна и плажа Срещу заплащане: *вносни 
алкохолни и бутилирани напитки, фрешове 

All Inclusive:

*закуска, обяд, вечеря и късна вечеря в ос-
новния ресторант  * а-ла-карт ресторанти 
– турски, морски и италиански - 1 път по вре-
ме на престоя, с предварителна резервация 
*местни алкохолни и безалкохолни напитки 
*снаксове, местни сладки *мини бар *1 бутил-
ка вода на ден *сейф в стаята *wi-fi интернет 
в района на лобито *сауна, фитнес, тенис 
корт, тенис на маса, волейбол, баскетбол, 
аеробика *чадъри и шезлонги на басейна и на 
плажа *плажни кърпи *водни пързалки

1182
лeвa

цена от

1070
лeвa

цена от

Максимална заетост:

Двойна стая:  •   •    •     •    •    

Фамилна стая:   •    •     •    •    

 Възрастен           Дете до 11,99 год.

Максимална заетост:

Стандартна стая:  •   •    •    

 Възрастен           Дете до 12,99 год.
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Турция I Дидим

Приятен хотел, с удобно местоположение. Подходящ за 

хора, търсещи близостта на Дидим и околните забележи-

телности.

Местоположение:

Хотелът се намира на около 1 км от центъра на Дидим. Разстоянието 
до плажа е 400м. В близост до хотела се намира Храмът на Аполон, а 
древният град Ефес е отдалечен на 80 км. 

Настаняване:

Хотелът разполага с общо 240 стаи. Всички те са обзаведени с:  
*климатик *минибар *телефон *сателитна телевизия *сешоар *сейф 
*интернет *балкон 

Услуги в хотела:

*основен ресторант Heraklin *бар при басейна *лоби бар *външен и детски 
басейн *вътрешен басейн *аквапарк *СПА център *турска баня *сауна 
*фитнес *интернет и игрална зала *мини клуб *амфитеатър *тенис 
корт *волейбол *баскетбол *тенис на маса *билярд *фризьорски услуги 
*солариум *конферентна зала *водни спортове – гмуркане, уиндсърф, 
кану, парасейлинг, джет-ски *сейф *паркинг 

Местоположение:

Намира се на 6 км от Дидим, на морския бряг. Хотелът е подходящ за 
хора, които искат да се откъснат от ежедневието и да се потопят в 
различна атмосфера сред топлите води на Егейско море. 

Настаняване:

Комплексът се състои от 19 двуетажни вили с 295 клубни, стандартни 
и фамилни стаи. Всяка стая разполага със: * климатик  * LCD телевизор 
* сейф (срещу заплащане)  * телефон * минибар  * душ * сешоар * балкон 

Услуги в хотела:

* основен ресторант * снак бар на плажа * 3 а-ла карт ресторанта 
– турски, рибен, италиански  *2 открити басейна * лоби бар * бар на 
басейна * снек бар на плажа * тропически бар * диско бар * детски басейн 
* мини клуб * водна пързалка * дискотека * анимация * обменно бюро * 
интернет * фото студио * турска баня * сауна * рент-а-кар * център за 
игри * тенис корт  * фитнес център 

Garden of Sun   

Majesty Club Tarhan Beach   
Прекрасен комплекс с обширна територия, подходящ за 

семейна лятна ваканция с деца. Разположен на пясъчен 

плаж с чадъри и шезлонги.

За актуални цени и 
подробна информа-
ция, сканирай тук!

За актуални цени и 
подробна информа-
ция, сканирай тук!

All Inclusive:

*закуска, късна закуска, обяд и вечеря на бю-
фет в основен ресторант *междинни хране-
ния и следобеден чай *среднощна супа

Концепцията All Inclusive работи до 23ч.

Бутилирани напитки и минибар се запла-
щат.

Ultra All Inclusive:

* закуска, обяд и вечеря, междинни хранения 
на бюфет;  * сладолед, леки закуски;  * кафе, 
чай и торта – следобедни закуска * 1 обяд 
или вечеря в някой от а-ла-карт ресторан-
тите с предварителна резервация – итали-
ански, рибен, турски * Среднощна закуска * 
Местни алкохолни и безалкохолни напитки * 
Някои вносни алкохолни напитки *24 часа на-
питки в Лоби бара * Първоначално зареждане 
на минибара (безалкохолно и бира – безплат-
ни); последващо ползване (срещу заплащане) 

698
лeвa

цена от

825
лeвa

цена от

Максимална заетост:

Стандартна стая:  •   •    •     •    

 Възрастен           Дете до 12,99 год.

Максимална заетост:

Стандартна стая:  •   •    •    

 Възрастен           Дете до 12,99 год.

Хотел на плажа
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Турция I Кушадасъ

Цялостно обновен прекрасен комплекс на първа линия, 

предлагащ забавления и лукс за Вашата семейна ваканция.
Местоположение:

Palm Wings Beach Resort посреща своите гости след реновация от 2016 
г. Разположен е на морския бряг, на собствен пясъчен плаж, на 15 км от 
центъра на Кушадасъ и на 114 км от летище Милас Бодрум.

Настаняване:

Хотелът предлага на своите клиенти настаняване в 347 стаи, луксозно 
обзаведени с  * климатик * телефон * телевизор * мини бар * сейф * 
сешоар * балкон * мокет на пода

Услуги в хотела:

* основен ресторант Lilia * 4 a’ la carte ресторанта – рибен, италиански, 
мексикански и турски *лоби бар *снек бар * кафе бар Mirabilis – 24 часа 
* бар на басейна и на плажа * диско бар * 1 голям открит басейн * 3 
малки открити басейна * детски басейн * басейн с водни пързалки *4 
нови басейна към фамилните стаи * спа център – сауна, хамам, масажи 
* фитнес * анимация * нов мини клуб (4-12 г.) * водни спортове * wi-fi 
интернет в района на лобито и басейна * магазини * лекар * паркинг

Местоположение:

Елегантен хотел, разположен на морския бряг, на 15 км от центъра 
на Кушадасъ и на 80 км от летището в Измир. Открит през 2010 г., 
разположен на площ от 12 000 м2, хотелът предлага висок клас на 
обслужване за своите гости. 

Настаняване:

Хотелът разполага с 177 стандартни стаи. Всички стаи на хотела са с 
изглед към морето и са обзаведени с: *баня с вана и сешоар *централен 
климатик *32 инчов LCD телевизор *сейф (безплатно) *мини бар (срещу 
заплащане) *безжичен и кабелен интернет /без последния етаж/- 
безплатно

Услуги в хотела:

*Основен ресторант *A la Carte ресторант с морски деликатеси – 
заплаща се допълнително *Лоби бар до 24 ч  *Басейн бар *Тераса бар *Диско 
бар *Витамин бар *Открит, закрит и детски басейн *Детска площадка 
*Мини клуб от 4 до 12г. *Турска баня, сауна, фитнес център *Анимация 
*Спортове: баскетбол, мини футбол, аеробика, плажен волейбол, тенис 
корт, дартс паркинг

 

Palm Wings Beach Resort   

Grand Belish   
Хотелът е предпочитано място за почивка от хора, ценя-

щи красотата и стила, както и близостта на хубав плаж.

За актуални цени и 
подробна информа-
ция, сканирай тук!

За актуални цени и 
подробна информа-
ция, сканирай тук!

24 часа All Inclusive:

*закуска, обяд, вечеря и късна вечеря в ос-
новния ресторант *Вечеря в а-ла-карт рес-
торант- 1 път по време седмично, с пред-
варителна резервация *местни алкохолни 
и безалкохолни напитки *снаксове, местни 
сладки, сладолед *мини бар – 1 бутилка вода 
на ден *сейф в стаята *wi-fi интернет в 
района на лобито и басейна *сауна, турска 
баня, аеробика и водна аеробика *чадъри и 
шезлонги на басейна и на плажа *плажни кър-
пи – с депозит

All Inclusive:

*Закуска, късна закуска, обяд, вечеря, късна 
вечеря, бюфет за деца, диетичен бюфет 
*Местни алкохолни и безалкохолни напитки 
*еднократно посещение на А-ла-карт рес-
торант, с предварителна резервация

Срещу доплащане: *фрешове, всички бути-
лирани напитки, вносни и луксозни напитки 
*рум сервиз

948
лeвa

цена от

866
лeвa

цена от

Максимална заетост:

Стандартна
  •   •    •     •    •    стая:

Фамилна стая:   •    •     •    •    

 Възрастен           Дете до 12,99 год.

Максимална заетост:

Стандартна стая:  •   •    •   

Голяма стая:   •    •     •    •    

 Възрастен           Дете до 12,99 год.
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Турция I Кушадасъ

Разположен в близост до множество заведения и магазин-

чета, хотелът е подходящ избор за млади двойки и семей-

ства с деца.

Местоположение:

Хотел Imbat е разположен на хълм с просторна панорамна гледка към 
Егейско море. Хотелът се намира само на 3 км от центъра на Кушадасъ, 
на 18 км от Ефес и на 75 км от Измир. 

Настаняване:

Хотелът разполага с общо 291 стаи, 4 кралски апартамента, 4 малки 
апартамента и 1 дуплекс апартамент. Всички те са с:  *гледка градина 
или море  *климатик  *минибар  *телефон  *LCD телевизор  *сейф 
*безплатен Wi-Fi  *балкон 

Услуги в хотела:

*основен ресторант *а-ла-карт ресторант - италиански *4 бара 
*собствен плаж *басейн *конферентна зала *факс *интернет *фитнес 
център *турска баня *сауна *масажи *дискотека *анимация *билярд 
*тенис на маса *водни спортове *търговски център *фризьорски салон 
*пералня *медицинско обслужване *паркинг

Местоположение:

Хотел Surtel е разположен в центъра на Кушадасъ, в близост до много 
магазини и нощния живот на града. На 200 м от обществения плаж и на 
78 км от летището в Измир. 

Настаняване:

Хотелът разполага с общо 90 стаи, от които 84 стандартни, 1 за хора с 
увреждания, 3 с преходна врата и 2 апартамента. Всички са оборудвани 
с: *гледка към морето *климатик *телефон *сешоар *телевизор *балкон 
*безплатен Wi-Fi

Услуги в хотела:

*ресторант с тераса *снек бар *лоби бар *бар на басейна *наргиле бар 
*басейн на покрива  *детски басейн *обменно бюро *сейф *заседателна 
зала *медицински услуги 

Imbat   

Surtel   
Хотелът е базов, но поддържан. Подходящ за непретенци-

озни туристи, търсещи активна почивка и близостта на 

града.

За актуални цени и 
подробна информа-
ция, сканирай тук!

За актуални цени и 
подробна информа-
ция, сканирай тук!

All Inclusive:

*закуска, късна закуска, обяд и вечеря *снек 
бар *кафе, чай и сладкиши на терасата на 
лобито *местни алкохолни и безалкохолни 
напитки от 07:30 до 00:00 часа *посещение 
на а-ла-карт ресторанта един път с пред-
варителна резервация *басейни  *фитнес 
център *сауна, парна баня и турска баня 
*детски клуб и стая за игри *минибар – 1,5л. 
бутилка вода всеки ден *хавлии за плаж *во-
дно колело и кану *аниманиця 

All Inclusive:

Безплатни услуги: *закуска, обяд и вечеря 
*местни алкохолни и безалкохолни напит-
ки в часовете 11.00 – 23.00 ч. *следобедна 
закуска  *чай, кафе и сладкиши  *външен ба-
сайн *детски басейн Платени услуги: *чадъ-
ри и шезлонги на плажа (обществен плаж) 
*вносни напитки *всички напитки след 23:00 
ч. *телефон и факс услуги  *пране, гладене, 
химическо чистене *рум сървис *сейф  *ме-
дицински услуги  

866
лeвa

цена от

660
лeвa

цена от

Максимална заетост:

Стандартна стая:  •   •    •     •    

 Възрастен           Дете до 12,99 год.

Максимална заетост:

Стандартна стая:  •   •    •    

 Възрастен           Дете до 12,99 год.
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Турция I Мармарис

Стандартен петзвезден хотел с добро съотношение 

цена/качество. Подходящ за туристи, желаещи съчетание 

между по-луксозна база и близостта на града.

Местоположение:

Хотел Fantasia Hotel Marmaris е разположен на брега на морето, на 150 
метра от Ичмелер, на 5 километра от Мармарис и на 90 километра от 
летище Даламан. 

Настаняване:

Хотелът разполага с общо 84 стаи, оборудвани с: *балкон/ тераса *баня 
с душ *сешоар *LCD телевизор със сателитна телевизия *климатик 
(индивидуален) *телефон *Wi-Fi интернет *минибар (срещу заплащане) 
*сейф (безплатен)

Услуги в хотела:

*основен ресторант  *2 бара *жива музика *Wi-Fi интернет *външен басейн 
*чадъри и шезлонги *спа и фитнес център *турска баня *сауна *джакузи 
*фризьор *магазини *конферентна зала

Местоположение:

Хотел Green Nature Diamond е разположен на 1 км от центъра на Мармарис, 
на брега на морето, на 95 км от летище Даламан. 

Настаняване:

Хотелът предлага настаняване в общо 639 стаи. Всички те са за 
непушачи. Всяка стая разполага с: *централен климатик  *телефон 
*сателитна телевизия *минибар *сейф (безплатно) *Wi-Fi (безплатно) 
*сешоар *комплект за кафе/чай *балкон 

Услуги в хотела:

*основен ресторант *4 а-ла-карт ресторанта  *9 бара *2 открити басейна 
*2 детски басейна *закрит отопляем басейн *спа център  *дневна и 
вечерна анимация *фитнес зала *тенис на маса *плажен волейбол *дартс 
*автомобили и велосипеди под наем  *мини клуб *детска площадка *3 
конферентни зали *Wi-Fi  интернет *магазини *лекар  *детегледачка  *рум 
сървис *подземен гараж

Green Nature Diamond   

Fantasia Hotel   
Хотелът е обновен през 2010 г. и е проектиран да отго-

варя на високите изисквания на своите гости за комфорт 

и качество.

За актуални цени и 
подробна информа-
ция, сканирай тук!

За актуални цени и 
подробна информа-
ция, сканирай тук!

Допълнителна информация:

Безплатни услуги в хотела: *турска баня 
*сауна *фитнес център *жива музика *Wi-Fi 
интернет на лоби и в стаите Услуги сре-
щу заплащане *масаж *джакузи *рум сървис 
*пране 

Ultra All Inclusive:

Безплатни услуги: *закуска, късна закуска, 
обяд, вечеря *нощен бюфет *детски бюфет 
*местни алкохолни и безалкохолни и някои 
вносни напитки *по една вечеря в три от 
а-ла-карт ресторантите при престой от 
7 нощувки *минибар -зареждане всеки ден 
*сладолед (на вечеря) *фитнес център *сау-
на *парна баня *турска баня *джакузи  *ани-
мация  *мини клуб *мини дискотека *детско 
игрище *чадъри и шезлонги *кърпи за плаж 

1266
лeвa

цена от

1050
лeвa

цена от

закуска, обяд и вечеряИзхранване:

Максимална заетост:

Стандартна стая:  •   •    •     •    

Фамилна стая:   •    •     •    •    

 Възрастен           Дете до 12,99 год.

Максимална заетост:

Стандартна стая:     

 Възрастен   
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Турция I Мармарис

Икономичен хотел. Подходящ за туристи, желаещи актив-
на почивка и търсещи близостта на града. Поради бли-
зостта си до нощния живот на Мармарис е подходящ из-
бор за младежи.

Местоположение:

Хотелът предлага незабравима почивка там, където Егейско среща 
Средиземно море. Разположен е на 1км от центъра на Мармарис, 
непосредствено до много заведения,ресторанти и магазини.

Настаняване:

Хотелът разполага с 54 стандартни стаи и 8 фамилни стаи, обзаведени 
с: *баня с душ *сешоар *кабелна телевизия *телефон *климатик *минибар 
*балкон *гледка море

Услуги в хотела:

*основен ресторант, предлагащ традиционна турска и интернационална 
кухня *а-ла-карт ресторант *бар на басейна *снек бар *лоби бар *открит 
басейн *детски басейн *чадъри и шезлонги край басейна *дартс *сейф 
*интернет кът *медицински услуги *обмяна на валута *химическо чистене 

Местоположение:

Хотел Sun Maris Central се намира в центъра на Мармарис, на 500 м от 
пристанището и в близост до много заведения за хранене и развлечение. 
Само на 20 метра от обществения плаж.

Настаняване:

Хотелът предлага настаняване в 55 стаи. Всяка стая разполага с:

*индивидуален климатик  *телефон *сателитна телевизия *баня с душ 
*сешоар *тераса

Услуги в хотела: 

*основен ресторант *открит басейн *бар при басейна *фитнес *дартс 
*водни спортове *турска вечер един път седмично *Wi-Fi интернет (в 
лобито) *масажи *лекар *сейф

Sun Maris Central   

Asli   
Стандартен тризвезден хотел с добро съотношение цена/

качество. Добър избор за клиенти с по-икономичен бюджет. 

Подходящ както за двойки, така и за семейна почивка.

За актуални цени и 
подробна информа-
ция, сканирай тук!

За актуални цени и 
подробна информа-
ция, сканирай тук!

Изхранване:

закускa и вечеря

All Inclusive:

*закуска, обяд и вечеря, кафе и чай следобед 
*местни алкохолни и безалкохолни напит-
ки (10:00-22:30) *Wi-Fi интернет в лобито 
*фитнес *дартс *джаги *анимация  Срещу 
допълнително заплащане: *вносни напитки, 
фрешове, сладолед, капучино, еспресо, тур-
ско кафе *водни спортове *масажи *сейф 
*дискотека *медицински услуги 

660
лeвa

цена от

560
лeвa

цена от

Максимална заетост:

Стандартна стая:  •   •    •     •    

 Възрастен           Дете до 12,99 год.

Максимална заетост:

Стандартна стая:  •   •    •    

 Възрастен           Дете до 12,99 год.
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Ч Е Р Н О  М О Р Е

М Р А М О Р Н О
М О Р Е

Е Г Е Й С К О
М О Р Е

о-в Крит

о-в Санторини

Т У Р Ц И Я

Б Ъ Л Г А Р И Я

А Л Б А Н И Я

М А К Е Д О Н И Я

Г Ъ Р Ц И Я

Атина

Скопие

Тирана

Одрин

Истанбул

Пловдив

Патра

Солун

Александруполис

о-в Родос

Кастория

о-в Тасос

Атон

Ситония
Касандра

о-в Корфу

Метеора

К Р И Т С К О  М О Р Е

Й О Н И Й С К О  М О Р Е

Обща информация за Гърция
Най-интересната туристическа дестинация в Европа за две поредни години – 
2014 и 2015 година, от гледна точка на история, архитектура и гастрономия, 
според експертите на издателството Lonely Planet, е Гърция.  Защо ли не сме 
изненадани?
Защото южната ни съседка има множество лица, места и различни настрое-
ния, които да предложи на всеки пътешественик, или откривател, или мечта-
тел. Една е ваканцията на Север – на Халкидики или на Олимпийската Ривиера; 
друго е впечатлението от островите в Йонийско, а още по-различно в Егей-
ско море; ако пък изберете за почивка най-големия остров Крит – ще имате 
съвсем различен опит. Градовете също са различни, гостоприемни и притега-
телни с история и забавления – от Атина столицата, през Солун, Хераклион, 
Александруполис, Волос и мн.др. Площ от над 131475кв.км, континентална част 
и хиляди острови в Егейско, Йонийско и Средиземно, от които само  227насе-
лени, но какви острови! 
Не случайно Гърция е люлката на Европейската Цивилизация, основата на ис-
тория, политика и наука. И продължава да ни впечатлява и днес – със запазена 
самобитност, с елегантно характерно строителство в курортите, с  отно-
шение към природата си и към нас, клиентите, като ни кара да се чувстваме 
едновременно у дома, но и всеки път на ново и екзотично място.
Независимо коя дестинация в Гърция ще изберете за лятната си почивка, се 
настройте на един спокоен и бавен ритъм, дните се изнизват неусетно, на-
строението е приповдигнато! Παρακαλώ!

Как да стигнем до там?
Северните курорти тадиционно, пора-
ди близостта, предпочитаме да пре-
вземаме със собствен транспорт или 
летните автобусни линии по 8-дневни-
те пакети. Най-голямо удобство за по-
далечните дестинации са чартърнтие 
полети на АСТРАЛ Холидейз – регулярни 
до Крит, Родос и Закинтос, а еднократ-
ни – до Санторини, Миконос и др. Ре-
довните полети са варианти извън чар-
търните вериги и при изгодна оферта. 
Да наемете яхта от Ситония или да се 
качите на круизен кораб от Пирея ..? 
Вариантите за избор са многобройни. 

По кое време?
Гърция е с благоприятен климат и през 
всички сезони времето е подходящо за 
туризъм. 
Почти целогодишно островите са чу-
десно място за почивка. Чартърните 
вериги стартират
през април до края на юни и отново от 
края на август до октомври. Еднократ-
ните самолетни програми се организи-
рат по празници или при комбинация от 
почивни дни. Мека зима Ви очаква и на 
Нова Година.

Къде в Гърция?
Много са местата, към които си стру-
ва да се отправите, но с чартърите 
на АСТРАЛ Холидейз ще Ви насочим към 
почивките в Крит и Закинтос и за пър-
ви път от 2016та година  регулярна 
програма за остров Родос. Безспорна 
е красотата на всеки от островите 
Санторини, Миконос, Закинтос, Крит, 
Тасос и Корфу. А с колата бързо ще дос-
тигнете Халкидическия полуостров или 
Олимпийскаа ривиера, които Ви при-
мамват с близостта и елегантните си 
комплекси. 
 
Защо в Гърция?
Гърция е леснодостъпна и на близко раз-
стояние от Бъгария. Предлага хубави 
хотели, спокойна почивка, добро обслуж-
ване, три морета с кристално чисти 
води, отлична кухня. Почивката може 
да се съчетае с посещение на значими 
исторически забележителности.

Гърция
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К Р И Т С К О
М О Р Е

С Р Е Д И З Е М Н О
М О Р Е

Ираклион

РетимноХания

Херсонисос

о-в Санторини

о-в Анафи

о-в Ияо-в Сикинос

о-в Милос

о-в Сифнос

о-в Наксос

о-в Парос

о-в Миконос

о-в Крит

залив Месарас

АТИНА

Пиргос

Агиос Николаос

Обща информация за Крит
Крит е най-големият и най-южен Гръцки остров в Средиземно море. Възпят 
в легендите на Омир, от който преди 4000 г. започва историята на европей-
ската цивилизация и с който се свързват имената на Цар Минос, Минотавъра, 
Тезей и Ариадна. Тук, в продължение на 7 века от 3 в. пр. Хр. една от най-древ-
ните европейски цивилизации - минойската, издига великолепни за времето си 
крепостни градове. Сред най-известните са Кносос, Фест, Маля и Закрос. 
Гибелта им, по всяка вероятност, е причинена от избухването на вулкана на о. 
Санторини (1450 г. пр. Хр), който променя хода на историята на острова.
Днес Крит е най-големият гръцки остров (8336 кв. км.) и петият по големина 
в Средиземно море с население над 600 хил.души. Отдалечен е на 110 км от 
Европа, 175 км от Азия и 300 км от Африка. Островът е с дължина 260 км 
и ширина, варираща от 12 до 58 км. Бреговете са силно разчленени, с офор-
мени дълбоки заливи и полуострови. Типичният критски пейзаж представлява 
високи планини и хълмове, покрити с маслинови гори, разнообразни плажове с 
кристални води, живописни градчета-курорти и типични селца, в които сякаш 
времето е спряло.
Столица и най-голям град-курорт е Ираклион, известен с уникалната си ар-
хитектура - съчетание от различни културни влияния. Херсонисос е един от 
най-развитите курорти по североизточното крайбрежие, заради близостта 
си с главния град и разнообразния нощен живот с барове, таверни и дискотеки. 
Агиос Николаос е известен като туристическата перла на Крит, Ретим-
но, на запад, е наричан “малката Венеция”, заради старинната си крепост, ре-
несансови фасади и фонтани, а Хания, също на запад, пленява с артистичната 
си атмосфера.

Как да стигнем до там?
За поредна година АСТРАЛ Холидейз ор-
ганизира в активния сезон директни 
чартърни полети до Крит - най-удоб-
ният начин да достигнете острова 
за по-малко от два часа. Редовните 
полети са през Атина, а пътуването 
с кола (1200 км) изисква ползване и на 
ферибот. 

По кое време?
Най-предпочитаният период за плаж и 
плуване в кристалните води на Крит е 
лятото. Мекият климат прави благо-
приятни за активна почивка и края на 
април и октомври, в които обичайно е 
топло и слънчево, със средни дневни 
температури на въздуха 22 С°.

Къде в Крит?
По крайбрежието на острова се реду-
ват оживени градове и малки селища, 
големи курорти и идилични заливи. На 
запад от Ираклион са градовете Ре-
тимно и Хания, а на изток - Херсони-
сос и Агиос Николаос. Всеки район има 
своето очарование, което предстои да 
откриете.

Защо в Крит?
Крит е митичен остров с богата исто-
рия и красива природа, 520 км крайбре-
жие с пясъчни ивици и скалисти заливи.
Предлага от непретенциозни хотели в 
традиционен стил до луксозни компле-
кси с all inclusive и голф игрища.

Гърция I Крит
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Aquila Porto Rethymno, Ретимно   
Прeкрасен хотел с много добра локация в непосредстевна близост до плажа и в самия гр. Ретимно, който е една от най-

привлекателните точки на острова за почивка и разглеждане на забележителности.

Местоположение:

Хотелът се намира в непосредствена близост 
до пясъчния плаж на Ретимно и на кратко раз-
стояние от старата част на града. Разстоя-
нието до летище Ираклион е 84 км.

Услуги в хотела:

*основен ресторант и а-ла-карт ресторант. 
Дрес код – мъжете да носят дълги панталони 
във всички ресторанти за вечеря. *2 външни 
басейна и 1 вътрешен /отопляем през м. март, 
април и октомври/ *кърпи на плажа с депозит 
*безжичен интернет в общите части – без-
платно; кабелен интернет– срещу заплащане 
*анимация /гимнастика, шоу програми, фол-
клорни вечери, жива музика три пъти седмич-
но/ *плажен волейбол *водни спортове– срещу 
заплащане *тенис корт и инструктор /по за-
питване/ *детски клуб за деца 3 - 12 г. от юни 
до септември (забавни игри, конструктори и 
др.)   *бавачка (по запитване) *сауна, джакузи, 
парна баня *масажи срещу заплащане

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

Настаняване:

Стаите на хотела са обзаведени с: *централен 
климатик/ отопление *LCD телезизор *мини Hi-
Fi система CD Player *телефон *безплатен Wi-Fi 
интернет *минибар /срещу доплащане/ *сейф  
*машина за кафе/ чай *халати за баня и чехли

Premium All Inclusive:

Premium All Inclusive – гостите могат да из-
берат допълнително такава база настаня-
ване, която им предлага възможност за до-
пълнителна консумация на храни, снаксове и 
напитки през целия ден до късно вечер. При 
избор на Premium All Inclusive се осигуряват: 
закуска, обяд и вечеря, междинни хранения /
снаксове/, безалкохолни напитки, алкохолни 
напитки; бира; избрани premium коктейли, 
сервирани на баровете на хотела. В стаи-
те се предоставя и зареждане всеки ден на 
минибара, както и машина за кафе-чай. За 
предпочелите Premium All Inclusive гости с 
мин. 7 нощувки престой се полага и 1 те-
матична вечер и 1 гала вечеря (изключва ва-
риант тематична вечеря с морски дарове) 
вместо стандартна вечеря в основен рес-
торант без допълнително заплащане.  

1523
лeвa

цена от

Максимална заетост:

Стая море:   •    •          

Стая градина:   •   

 Възрастен           Дете до 11,99 год.

Луксозен хотел

Хотел на плажа
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Aldemar Royal Mare, Херсонисос   
Един от най-известните и емблематични хотели на острова, прекрасна възможност за съчетание на морска почивка със 

спа и уелнес програми.

Местоположение:

Един от най-известните спа хотели на Крит 
се намира в района на Анисарас и Лименас-Хер-
сонисос,  на 2 км от центъра на курорта Херсо-
нисос и на 23 км от летище Ираклион. Разполо-
жен на брега на морето, със собствен плаж и 
красива градина.

Услуги в хотела:

*7 ресторанта *4 бара  *нощен клуб *общо 14 
басейна с прясна вода, от които 2 големи външ-
ни басейна и 1 вътрешен отопляем, 1 детски, 
частни басейни за ВИП помещенията *частен 
плаж – чадъри и шезлонги безплатно за гости-
те на хотела *фитнес център  *сауна, турска 
баня, джакузи *безжичен интернет на тери-
торията на целия хотел *анимация – дневна и 
вечерна *за децата: бавачка- срещу доплащане, 
мини клуб /от 4 до 12 г./ с разнообразни про-
грами, детски ресторант със специално меню, 
детска площадка, специален анимационен тим

Забележка:  „dress code“ по време на вечеря за 
мъжете - дълъг панталон.

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

Настаняване:

Хотелът разполага с общо 353 стаи (97 от 
които имат директен достъп до Thalasso spa 
centre) и 37 делукс суити, оборудвани с: *кли-
матик *сателитна телевизия *сейф *телефон 
*хладилник /минибар срещу заявка, с доплаща-
не/ *безжичен интернет /до 50 mb безплатен/ 
*сешоар *балкон или веранда

All Inclusive:

*Thalasso програми в Royal Mare 
Thalasso Spa Centre *магазини и бути-
ци *мини – маркет *фризьорски салон                                                                                                                       
*скуош, тенис, плажен волейбол, водни ски, 
аеробика, гмуркане, мини-голф, билярд *4 
тенис корта *център за водни спортове – 
гмуркане, кану-каяк, уиндсърф, водни ски, ка-
тамаран и др.  *зала за бридж /срещу допла-
щане/ *конферентен център с капацитет 
900 души 

1184
лeвa

цена от

Максимална заетост:

Бунгало море:   

Бунгало градина:   

 Възрастен           Дете до 11,99 год.

Луксозен хотел

Хотел на плажа
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Creta Maris Beach Resort, Херсонисос   
Чудесно предложение за почивка в луксозен хотел, който е в близост до курорт с възможности за развлечения и нощен 

живот. Голф игрището е отдалечено само на 7 км., което дава допълнителни възможности за любителите на този спорт.

Местоположение:

Хотелът се намира в непосредствена близост 
до курорта Херсонисос и е разположен на брега 
на морето сред красива градина с площ от 23.130 
m2. Разстоянието до летище Ираклион е 24 км.   

Услуги в хотела:

*6 ресторанта *6 бара *диско клуб *7 външни 
басейни *7 детски  басейна с водни пързалки 
*вътрешен басейн *частен плаж, пясъчен 250 
м. и скалист 100 м. *чадъри, шезлонги и плаж-
ни кърпи - безплатно *хамам и спа център *3 
тенис корта *фитнес център *мини футбол-
но игрище *мини голф *билярд *тенис на маса 
*дартс *водни спортове *анимация  *за деца-
та: мини клуб от 4 до 11 г., детска площадка, 
тенис уроци за малките /с доплащане/, мини 
диско, анимационен тийм, бавачка /срещу доп-
лащане/. Засаждане на цветя и малки дървета. 
Детско кино, зала за игри за по-големите. Ин-
тернет кът. *голф игрище на 7 км. от хотела 
Crete Golf Club  

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

Настаняване:

Комплексът се състои от две основни сгради 
Maris & Terra и бунгала сред много зеленина. Об-
щият брой на помещенията е 680, всички те са 
оборудвани с: *климатик *сателитна телевизия 
*телефон *мини хладилник *кана за кафе *сейф 
*безплатен Wi- Fi интернет  *сешоар *балкон 
или тераса

All Inclusive:

основен ресторант: закуска 07:00 - 10:00 и 
късна закуска 10:00 - 11:00 обяд 12:30 - 14:30 
вечеря 18:30 - 21:30 и късна вечеря 22:00 - 
00:00 Almyra Snacks ресторант /до основен 
басейн/: обяд от 12:30 - 16:00 По време на 
обядите и вечерите гостите могат да се 
насладят и на местно критско вино, бира, 
безалкохолни напитки, вода.  Консумация в а-
ла-карт ресторантите с предварителна ре-
зервация. Dress code задължителен за всички 
ресторанти за вечеря. Консумация в баро-
вете на хотела: интернационални и местни 
напитки (специални брандирани напитки 
срещу доплащане), коктейли, бира, безалко-
холни напитки, вода, кафе и чай. Безплатни 
услуги: *плажни кърпи се доставят в стаите 
по заявка *чадъри и шезлонги на басейна и 
плажа *интернет кът *Wi-Fi интернет във 
всички стаи и общи части Срещу доплаща-
не: *закуска в стаята 07:30 - 11:00 *спа цен-
тър – фитнес, сауна, хидро-масажи *хамам 
център - масажи, хидротерапия *пералня и 
химическо чистене *детегледачка *мини 
маркет *наем на автомобили *бутик и зла-
тарски магазин *център за водни спортове 

1346
лeвa

цена от

Максимална заетост:

                              •     •      

Фамилна стая:    •     

Делукс бунгало:   •   

 Възрастен           Дете до 13,99 год.

Семеен

Хотел на плажа
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King Minos Palаce, Херсонисос   
Много добър хотел с висок рейтинг, подходящ за хора, търсещи висок клас обслужване в съчетание с близостта до но-

щен живот и забавления в самия гр. Херсонисос. 

Местоположение:

Разположен на 26 км от летище Ираклион и на 
15 мин. пешеходно разстояние от центъра на 
курорта Херсонисос. Хотелът е построен в 
Критски стил, състои се от основна сграда 
и бунгала сред красива градина. Разстоянието 
до плажа е 150 м. 

Услуги в хотела:

*основен ресторант за закуска и вечеря НВ /
дрес код за вечеря/ *тематични вечери *3 бара 
*стая за багаж *интернет кът *безжичен ин-
тернет достъп на рецепция *паркинг *външен 
басейн *детски басейн *шезлонги, кърпи и чадъ-
ри на басейна - безплатно *мини футболно иг-
рище *боча *билярд *мини голф *тенис на маса 
*волейболно игрище *тенис корт *анимация за 
възрастни и деца *мини клуб и детска площад-
ка *масажи *водни спортове и гмуркане *в бли-
зост до голф клуб (Crete golf club)  *мини маркет 
*наем на автомобили и велосипеди 

 

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

Настаняване:

Хотелът разполага със 140 стаи, оборудвани 
с: *климатик *сателитна телевизия *телефон 
*хладилник *сейф /платен/ *сешоар *балкон или 
тераса

Допълнителна информация:

*външен басейн *детски басейн *шезлонги, 
кърпи и чадъри на басейна - безплатно *мини 
футболно игрище *боча *билярд *мини голф 
*тенис на маса *волейболно игрище *тенис 
корт *анимация за възрастни и деца *мини 
клуб и детска площадка *масажи *водни 
спортове и гмуркане *в близост до голф 
клуб (Crete golf club)  

832
лeвa

цена от

Изхранване:  закуска и вечеря

Максимална заетост:

Стая море:   

 Възрастен           Дете до 11,99 год.

Семеен



facebook.com/ASTRAL.Holidays.JSC 62  www.astralholidays.bg

Един от най-добрите хотели на острова, с красив пясъчен 

плаж и специална атмосфера.
Местоположение:

Хотелът е построен на малък хълм с панорама към морето в стил луксоз-
но вилно селище. Летище Ираклион е отдалечено на 30 км., курортния гр. 
Малия на пешеходно разстояние от хотела

Настаняване:

Всички стаи в хотела са обзаведени с: *индивидуален климатик *LCD те-
левизор *телефон *минибар /пълни се по заявка, с доплащане/ *безжичен 
и кабелен интернет във всички стаи *сейф *сешоар *балкон или тераса 
*частен басейн за сюитите и бунгалата  

Услуги в хотела:

*3 ресторанта вкл. 1 а-ла-карт ресторант *барове на басейните и рес-
торантите *собствен пясъчен плаж - чадъри, шезлонзи и хавлии безплат-
но *Aura Spa център с високо ниво на обслужване и разнообразие от про-
цедури *вътрешен отопляем басейн *3 външни и 2 детски сладководни 
басейна *анимация *вечерни шоу програми  *детска площадка *безплатен 
Wi- Fi интернет в общите части 

Местоположение:

Луксозният хотел е разположен в района на Аналипси, на 20 км. от лети-
ще Ираклион. Курортът Херсонисос е отдалечен на 7 км. Разстоянието 
до плажа е около 300 м.  

Настаняване:

Всички стаи в хотела са обзаведени с: *индивидуален климатик *сате-
литна телевизия *DVD/ mp3 player *сейф срещу доплащане *телефон 
*мини хладилник *безжичен интернет /платен/ *чехли и хавлии за баня 
*плажни кърпи *сешоар   

Услуги в хотела:

*3 ресторанта *4 бара вкл. диско *2 външни басейна *детски басейн и 
мини басейн с водни пързалки *частен плаж /чадъри, шезлонги и кърпи 
безплатно/ *спа център *безжичен интернет   *мини-маркет *анимация  
*за децата– собствен плаж с водни съоръжения, детска площадка, меню 
*водни спортове  „dress code“ в ресторантите по време на вечеря за 
мъжете: с дълги панталони 

Ikaros Beach Luxury Resort, Малиа   

Stella Palace, Аналипси   
Чудесно предложение за почивка, предпочитан хотел за-

ради високото ниво на обслужване, наличност на големи 

басейни и много развлечения за гостите.

За актуални цени и 
подробна информа-
ция, сканирай тук!

За актуални цени и 
подробна информа-
ция, сканирай тук!

Допълнителна информация:

*рум сървис 08.00-22.30 ч. *фитнес *сауна 
*джакузи *тенис корт *бизнес център *без-
платен шатъл бус до аквапарк „Star Beach 
Water Park‘‘ – на 4 км. *голф игрище на 12 км. 
от хотела /Crete Golf Club/ *наем на мотор-
ни лодки *рент а кар 

All Inclusive:

в основен ресторант: закуска, късна закус-
ка, обяд и вечеря - 2 тематични вечери вся-
ка седмица късна вечеря (по запитване) на 
баровете при басейните: местни напитки: 
узо, ракия, бренди, вино, бира, безалкохолни 
напитки и вносни напитки: уиски, водка, 
кампари, джин, текила, коктейл на деня 
(безалкохолен или алкохолен), детски коктей-
ли, филтър кафе и чай,сладолед, студени и 
топли снаксове, сладкиши, бисквитки

1616
лeвa

цена от

1059
лeвa

цена от

Гърция I Крит

Изхранване:  закуска и вечеря • All Inclusive

Максимална заетост:

Делукс бунгало градина:    •     

Делукс бунгало море:    •     

 Възрастен           Дете до 11,99 год.

Максимална заетост:

Фамилна стая:    •     •     

Стандартна стая:    •  

 Възрастен           Дете до 13,99 год.

Семеен

Семеен

Хотел на плажа



630700 15 999

Един от предпочитаните хотели в района, много подхо-

дящ за семейства с деца.
Местоположение:

Хотелът се намира в района на Анисарас, на 2 км от Херсонисос и на 23 
км от летище Ираклион. Построен в критски стил, до плажа, състои се 
от отделни двуетажни сгради.

Настаняване:

Хотелът разполага с 344 стаи, обзаведени с: *климатик *сателитна те-
левизия *телефон *хладилник  *сейф /платен/ *безжичен интернет до 50 
mb на ден - безплатен *баня с вана *сешоар *балкон или веранда

Услуги в хотела:

*3 ресторанта *3 бара *открит плувен басейн *частен плаж /чадъри, 
шезлонги и плажни кърпи вкл. в цената/ *анимация *интернет в общите 
части *за децата: детска площадка, 2 външни басейна с водни пързалки, 
мини клуб,  дискотека от 20.30 до 21.00 ч., детски ресторант, стая за 
игри, зала за прожекции *мини голф *билярд *тенис на маса *фитнес  *те-
нис корт  *водни спортове

Местоположение:

Хотелът се намира в района на Анисарас, на 2 км от Херсонисос и на 23 
км от летище Ираклион. Построен в критски стил, до плажа, състои се 
от отделни двуетажни сгради.

Настаняване:

Хотелът разполага с 344 стаи, обзаведени с: *климатик *сателитна те-
левизия *телефон *хладилник  *сейф /платен/ *безжичен интернет до 50 
mb на ден - безплатен *баня с вана *сешоар *балкон или веранда 

Услуги в хотела:

*3 ресторанта *3 бара *открит плувен басейн *частен плаж /чадъри, 
шезлонги и плажни кърпи вкл. в цената/ *анимация *интернет в общите 
части *за децата: детска площадка, 2 външни басейна с водни пързалки, 
мини клуб,  дискотека от 20.30 до 21.00 ч., детски ресторант, стая за 
игри, зала за прожекции *мини голф *билярд *тенис на маса *фитнес  *те-
нис корт  *водни спортове 

Aldemar Knossos Royal, Аналипси   

Aldemar Cretan Village, Анисарас   
Един от предпочитаните хотели в района, много подхо-

дящ за семейства с деца.

За актуални цени и 
подробна информа-
ция, сканирай тук!

За актуални цени и 
подробна информа-
ция, сканирай тук!

All Inclusive:

Включено в цената: *закуска, обяд, вечеря 
*местни напитки– бира, бяло и червено 
вино, узо, раки, безалкохолни, сода, минерал-
на вода, кафе, чай *вечерни представления 
в амфитеатъра *фитнес, аеробика *водно 
поло, дартс, куиз, бинго, състезания по тан-
ци и др. *стая за бридж  *1 безплатна вече-
ря еднократно за престоя в ресторант La 
Pergola Срещу доплащане:  *вносен алкохол 
*фрешове *капучино *бутилирани напитки 

All Inclusive:

Включено в цената: *закуска, обяд, вечеря 
*местни напитки– бира, бяло и червено 
вино, узо, раки, безалкохолни, сода, минерал-
на вода, кафе, чай *вечерни представления 
в амфитеатъра *фитнес, аеробика *водно 
поло, дартс, куиз, бинго, състезания по тан-
ци и др. *стая за бридж  *1 безплатна вече-
ря еднократно за престоя в ресторант La 
Pergola Срещу доплащане:  *вносен алкохол 
*фрешове *капучино *бутилирани напитки 

1122
лeвa

цена от

1079
лeвa

цена от

Гърция I Крит

Максимална заетост:

Фамилна стая:     

Апартамент море:    

 Възрастен           Дете до 15,99 год.

Максимална заетост:

Фамилна стая:    •    

Стая градина:    •   

 Възрастен           Дете до 12,99 год.

Семеен

Семеен

Хотел на плажа
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Отличен избор за почивка в хотел с високо ниво на обслуж-

ване и много забавления за деца и възрастни.

Peninsula, Агиа Пелагиа   

Golden Beach, Херсонисос   
Много приятен хотел в близост до плажа и в самия курорт 

Херсонисос, което дава възможности за развлечения и но-

щен живот 

1009
лeвa

цена от

778
лeвa

цена от

Гърция I Крит

Местоположение:

Хотелът е изграден върху скали в селището Агия Пелагия с неповтори-
ма панорамна гледка към заливите и морето. Разстояние от летище 
Ираклион 25 км. Районът е подходящ за гмуркане.

Настаняване:

Хотелът се състои от 2 основни сгради и бунгала сред красива градина. 
Общият брой на помещенията е 250, оборудвани с: *климатик *телефон 
*радио *хладилник *Wi-Fi интернет– срещу доплащане *сешоар и зарежда-
не в банята с тоалетни принадлежности *балкон

Услуги в хотела:

*ресторант *4 бара  *2 външни басейна  *вътрешен отопляем басейн *2 
детски басейна *анимационна програма *спа и уелнес център *интернет 
кът - срещу заплащане *Wi- Fi интернет в общите части на хотела – без-
платно *тенис корт *водна гимнастика *детска площадка и мини-клуб 
*волейболно и футболно игрище *сейф - платен *чадъри и шезлонги на 
пясъчния плаж в близост - срещу заплащане 

Местоположение:

Реновираният хотел е разположен в курорта Херсонисос, само на няколко 
крачки от плажната ивица. Центърът на града е отдалечен на 500 м.   

Настаняване:

Хотелът разполага с общо 162 стаи, обзаведени с: *климатик *телевизор 
с плосък екран *телефон *хладилник *сешоар *сейф /срещу заплащане/ 
*Wi- Fi интернет  

Услуги в хотела:

*Wi- Fi интернет в лобито *плажни кърпи срещу депозит *мини маркет 
*основен ресторант *а-ла-карт ресторант на плажа *лоби бар *тенис на 
маса *билярд *външен басейн /панорамен, на покрива на сградата/ *без-
платни чадъри и шезлонги *чадъри и шезлонги на плажа срещу заплащане

За актуални цени и 
подробна информа-
ция, сканирай тук!

За актуални цени и 
подробна информа-
ция, сканирай тук!

All Inclusive:

*основен ресторант-дрес код за вечеря: 
casual dress  *ранна закуска, пълна закуска на 
бюфет, обяд и вечеря *гръцка вечер веднъж 
седмично *напитки по време на хранене: 
вода, безалкохолни, сокове, местни бира и 
вино *напитки на 4те бара *спортни дей-
ности *анимация–дневна и вечерна шест 
дни в седмицата *състезания по танци  
*бинго *мини клуб 4-12 год. *мини диско (20:30 
-21:30, 6 пъти седмично) *тенис корт  

Изхранване:

закуска и вечеря

Максимална заетост:

Стандартна стая:   

 Възрастен           Дете до 11,99 год.

Хотел на плажа

Максимална заетост:

Стая море:   

Бунгало море:    •     •     •    

 Възрастен           Дете до 13,99 год.
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Atrium Hotel се намира на удобно място – в близост до пла-

жа и до центъра на града. Много добър избор за изгодна 

почивка.

Atrium, Ретимно   

Stella Village, Аналипси   
Един от предпочитаните хотели в района, с много заба-

вления за деца и възрастни.

1128
лeвa

цена от

860
лeвa

цена от

Гърция I Крит

Местоположение:

Хотелът се намира в Ретимно, на 84 км от летище Ираклион и на 60 км 
от Ханя.  На 100 м е разположен плаж, който се отличава с много дълга 
пясъчна ивица /12 км/.

Настаняване:

Хотелът разполага със 127 стаи (включително 3 сюити), оборудвани с:  
*климатик  *хладилник *сейф (с доплащане) *сешоар  *телефон *сателит-
на телевизия *балкон

Услуги в хотела:

*основен ресторант  *бар  *кафетерия до басейна  *външен басейн *дет-
ски басейн *безплатни чадъри и шезлонги  *фитнес и сауна в съседния 
хотел Theartemis Palace *Wi-Fi интернет  *барбекю  *гръцки вечери  *шоу-
програми  *музика на живо *водни спортове на плажа *детегледачка /по 
заявка/ *интернет кът *пералня и химическо чистене

Местоположение:

Хотелът се намира в непосредствена близост до плажа, в курортното 
селище Аналипси. Летището е на разстояние 20 км., а курортът Херсо-
нисос е отдалечен само на 7 км.

Настаняване:

Стаите в хотела са обзаведени с: *климатик *хладилник *сейф /срещу 
допълнително заплащане/ *сателитна телевизия *минибар /срещу допъл-
нително заплащане, по заявка/ *сешоар *балкон или тераса

Услуги в хотела:

*2 външни басейна *3 детски басейна *частен плаж /пясъчен/ *чадъри и 
шезлонги безплатно *основен ресторант *а-ла-карт ресторант *2 бара  
*анимация, тематични вечери, жива музика *мини клуб и детска площад-
ка *интернет кът /безжичен интернет в основна сграда - срещу запла-
щане/  *спортни занимания: тенис корт, плажен волейбол, мини-голф, те-
нис на маса *спа център  

За актуални цени и 
подробна информа-
ция, сканирай тук!

За актуални цени и 
подробна информа-
ция, сканирай тук!

Изхранване:

закуска и вечеря

All Inclusive:

В основен ресторант: закуска, обяд, вечеря 
По време на храненията: вода, безалкохолни 
напитки, местни марки бира и вино Напит-
ки се сервират на бара на басейна: вода, 
безалкохолни напитки, сладобед, местни 
алкохолни напитки /бира, вино, узо, ракия, 
бренди/  следобед:  сладкиши, бисквити, сла-
долед от 14.30 до 17.00: сандвичи от 10.00 до 
23.00: филтър кафе Бутилираните и вносни 
напитки са срещу доплащане. 

Семеен

Хотел на плажа

Максимална заетост:

Фамилна стая:    •     •    

 Възрастен           Дете до 13,99 год.

Максимална заетост:

Стандартна стая:    

 Възрастен           Дете до 11,99 год.
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По-икономичен вариант за почивка, подходящ повече за 

млади хора, търсещи възможности за забавления и нощен 

живот в големия курорт.

Хотелът е подходящ за непретенциозни клиенти, търсе-

щи икономична почивка и развлечения в курорта.

Maragakis, Херсонисос  

Armava, Херсонисос   

699
лeвa

цена от

629
лeвa

цена от

Гърция I Крит

Местоположение:

Хотел Maragakis е разположен в центъра на курорта Херонисос, на 25 
км източно от  летището. В близост до хотела можете да откриете 
разнообразие на барове, ресторанти, магазини.

Настаняване:

Хотлеът разполага с общо 54 стаи, всяка от които оборудвана с: *клима-
тик (7 евро на ден) *телевизор със сателитни програми *телефон *без-
платен Wi-Fi достъп *хладилник *балкон

Услуги в хотела:

*ресторант  *бар  *градина *сейф *билярд *безплатен Wi-Fi достъп *пясъ-
чен плаж срещу хотела – чадъри и шезлонги срещу доплащане 

Местоположение:

Малък хотел, разположен на 100 м. от плажа и на 1.5 км. от центъра на 
курорта Херсонисос, където на разположение на туристите са много 
кафенета, ресторанти и магазини.

Настаняване:

Хотелът разполага с 40 стаи, оборудвани с: *климатик  *телефон *теле-
визор *сешоар *балкон    

Услуги в хотела:

*ресторант *снек бар край басейна *открит басейн

За актуални цени и 
подробна информа-
ция, сканирай тук!

За актуални цени и 
подробна информа-
ция, сканирай тук!

Изхранване:

закуска и вечеря

Изхранване:

закуска

Максимална заетост:

Стандартна стая:  

 Възрастен

Максимална заетост:

Стандартна стая:  

 Възрастен

Бюджетен хотел

Бюджетен хотел
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Обща информация за Родос
Родос е най-големият от Додеканезките острови и може би един от най-краси-

вите гръцки острови. Митът поверява, че островът е роден от бога на слън-

цето Хелиос и нимфата Рода. Благодарение на разположението си, островът  

на кралете е важен културен център още от античността, а днес е предпо-

читана туристическа дестинация както за любителите на спокойствието и 

пълноценната почивка, така и за тези, за които почивка е равно на екстремни 

преживявания и постоянни забавления.  Дали туристът се възползва от възмож-

ността да направи опознавателна екскурзия на Родос или просто се наслаждава 

на отпускаща и едновременно с това зареждаща почивка, неговото посещение 

на острова  е завладяно от неповторима емоция, изтъкана от непринудено въз-

хищение пред всичко, което може да се докосне със сетивата.

Гърция I Родос

Как да стигнем до там?
Най-лесният начин да стигнете до ос-
трова е със самолет. Летище Диагорас 
ежедневно посреща интернационални 
полети. То се намира на около 15 км юго-
западно от основния град на острова. 
Друг начин да достигнете острова е 
по вода. Фериботи пристигат всеки 
ден на Акандиа – най-източното от 
трите пристанища на Родос.

По кое време?
Мекият гръцки климат прави Родос под-
ходящо място за почивка от пролетта 
до късна есен (март – октомври). 
Тогава можете да се насладите на 
топло, слънчево време, подходящо за 
разходки по плажовете и да опознаете 
магията на Родос. 

Къде в Родос?
Остров Родос предлага голямо разноо-
бразие от антични забележителности: 
Акрополите в Родос и Линдос, колоса и 
неговия музей, Долината на пеперудите 
и древните градове Ялисос и Камирос 
са само част от чудесата, които мо-
жете да откриете на острова на кра-
лете. 

Защо в Родос?
Родос е митичен остров с богата ис-
тория и красива природа, пясъчни ивици 
и скалисти заливи, палмови горички, ек-
зотични лагуни. Предлага от непретен-
циозни хотели в традиционен стил до 
луксозни комплекси с каскади от басей-
ни и голф игрища.

Нашите съвети:
Не се ограничавайте само с  посеще-
нието на един град. Обиколете колкото 
можете повече градове и забележител-
ности. Това определено ще бъде една 
обогатяваща почивка, съчетаваща в 
себе си удобството на настоящето и 
магията на миналото.

С Р Е Д И З Е М Н О  М О Р Е

Е Г Е Й С К О  М О Р Е

Родос

Кремасти

Парадиси

Сорони

Монолитос

Пефкос

Линдос

Катавиа

Хараки

Фалираки
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Гърция I Родос

Mitsis Grand Hotel, Родос   
Mistis Grand Hotel предлага на гостите си пълноценен отдих, подходящ както за семейства с деца, така и за млади хора. 

Изключителното му местоположение го превръща в чудесен избор за всеки турист. Хотелът е много подходящ за про-

веждане на сватбени тържества и мероприятия.

Местоположение:

Хотелът е разположен на 30 м от красив плаж 
с морски камъчета, само на 600 м от стария 
град Родос и на 15 км от летище Родос. В бли-
зост до него има автобусна спирка. 

Услуги в хотела:

*основен ресторант *5 а-ла-карт ресторанта 
(италиански, китайски, гръцки, мексикански и 
бар Pitta & Burger) *лоби бар *снек бар *бар при 
басейна *2 външни басейна с морска вода *въ-
трешен басейн с прясна вода *детски басейн 
*2 конферентни зали *бална зала *детско стол-
че (срещу заплащане) *детско креватче *рум 
сървис - в определени часове *WI- Fi интернет 
(в общите части) *химическо чистене и пране 
*магазин за сувенири *стая за бридж *ТВ стая 
*тенис на корт *рент-а-кар *паркинг *лекар 
(срещу заплащане) *фитнес (срещу заплаща-
ме) *сауна (срещу заплащане) *организиране на 
сватбени мероприятия (срещу заплащане) 

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

Настаняване:

Хотелът разполага с 405 луксозни стаи, от кои-
то 6 VIP сюити и един Президентски апарта-
мент. Повечето стаи предлагат спираща дъха 
гледка към морето. Всички помещения разпола-
гат с: *балкон или тераса *баня *индивидуален 
климатик *сешоар *телевизор *телефон *мини-
бар *сейф - срещу заплащане  

All Inclusive:

*закуска, обяд и вечеря на шведска маса 
*ползване на 5 а-ла-карт ресторанта за 
вечеря (необходима е предварителна ре-
зервация) *богат избор от закуски между 
основните хранения *различни видове сла-
долед *избор от топли, студени и алкохолни 
напитки, коктейли *тенис

1310
лeвa

цена от

Максимална заетост:

Стандартна стая:    •     •     •   

Стая море:    •     •     •   

 Възрастен           Дете до 12,99 год.

Семеен

Хотел на плажа



690700 15 999

Гърция I Родос

Mitsis Alila Resort & SPA, Фалираки   
Този прекрасен хотел се намира на самия морски бряг и предлага 5-звезден лукс за своите гости. С примамлив избор от 

заведения за хранене, страхотен спа център и изобилие от разчлечения. Mitsis Alila Resort е отличен избор за една наис-

тина чудесна почивка!

Местоположение:

Хотелът е разположен на пясъчно-чакълест 
плаж, на 8 км от град Родос, на 4 км от Фали-
раки и на 20 км от международното летище. 
Пред хотела има автобусна спирка.

Услуги в хотела:

*бюфет ресторант *2 а-ла-карт ресторанта 
*снек бар *винен бар *вечерен бар *външен ба-
сейн с морска вода *водни пързалки (за възраст-
ни и за деца) *бар на басейна *детски басейн 
с морска вода *шезлонги и чадъри на плажа и 
басейна (безплатно) *плажни кърпи срещу депо-
зит *фитнес център *спа център *тенис корт 
*център за водни спортове *плажен волейбол 
*тенис на маса *билярд *дартс *езда (на запит-
ване и срещу доплащане) *дневна и вечерна ани-
мация *аеробика *WI- FI интернет (безплатен в 
общите части) *игрална зала *шоу програми 
*детска площадка *мини клуб *анимация за деца 
*детска дискотека *принадлежности за бебе-
та (кошче, стол, количка и др.)

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

Настаняване:

Хотелът предлага настаняване в няколко типа 
чудесно обзаведени помещения: стандартни 
стаи, супериор, фамилни стаи с гледка море 
или странична гледка море,  фамилни стаи с 
частен басейн, суит и джуниър суит. Във всич-
ки стаи има: *козметика за баня *сешоар *инди-
видуален климатик *телефон *телевизор *мини 
хладилник *балкон или тераса *сейф

All Inclusive:

*закуска, обяд и вечеря на блок маса *полз-
ване на а-ла-карт ресторантите *закуски 
и сладолед между храненията *неограниче-
но количество топли, газирани и алкохолни 
напитки (включително някой вносни видове 
алкохол) *шезлонги и чадъри на плажа и ба-
сейна Включените в  All Inclusiva дейности 
са: *аеробика *тенис *волейбол *различни 
игри *анимация и шоу програми 

1424
лeвa

цена от

Максимална заетост:

Фамилна стая:    •     •     •   

Стая море:    •   

 Възрастен           Дете до 12,99 год.

Семеен

Хотел на плажа
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Гърция I Родос

Aquagrand Exclusive Deluxe, Линдос   
Елегантен и предлагащ прекрасна панорамна гледка към Егейско море, Aquagrand Exclusive Deluxe е рай за желаещите 

истинска почивка и релаксация. Приемащ настаняване само на възрастни, предлагащ чудесно обслужване и изобилие от 

удобства, хотелът е отличен избор за младоженци.

Местоположение:

Хотелът се намира на 1.5 км от известния с 
традиционната си архитектура град Линдос и 
на 55 км от главния град Родос. Разположен е 
директно на плаж с дължина около 200 м и пред-
лага спиращи дъха гледки към Егейско море.

Услуги в хотела:

*основен ресторант *3 а-ла-карт ресторан-
та *лоби бар *бар на басейна *бар на плажа *3 
външни басейна *фитнес център *спа център, 
предлагащ разнообразие от релаксиращи про-
цедури *басейн с джакузи *сауна *масаж *парна 
баня *бар за здравословни храни и напитки *рум 
сървис *сейф *конферентна/ банкетна зала 
*гмуркане *WI- FI интернет в общите части на 
хотела *мини маркет 

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

Настаняване:

Хотелът предлага настаняване само за въз-
растни! Разполага с общо 136 уютно обзаведени 
помещения - стаи и сюити като някои от сюи-
тите разполагат с частен басейн. Всички стаи 
имат балкон или тераса. Хотелът е ориентиран 
предимно към настаняване на двойки. Четири-
ма възрастни могат да се настанят единстве-
но в Кралски мезонет с частен басейн. 

Изхранване:

закуска и вечеря 

1569
лeвa

цена от

Максимална заетост:

Стая море:   

 Възрастен 

Луксозен хотел
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Гърция I Родос

Aldemar Amilia Mare, Калитеа   
Aldemar Amilia Mare e модерен ол инклузив хотел, ориентиран към настаняване на семейства с деца. Предлага страхотни 

условия за семейна почивка, много забавления, отлично обслужване и удивителни възможности за спорт и релакс.

Местоположение:

Хотелът се намира в района на Калитеа, на 18 км 
от летището и на 6 км от от град Родос. Разпо-
ложен е на собствен пясъчен плаж с малки камъ-
чета. На плажа са подсигурени шезлонги и чадъри.

Услуги в хотела:

*основен бюфет ресторант *италински рес-
торант и снек бар *френски а-ла-карт ресто-
рант *ресторант на плажа, предлагащ основно 
гръцка кухня *детски ресторант *бар на плажа 
*коктейл бар *4 външни басейна (2 с морска 
вода и 2 с прясна) *вътрешен отопляем ба-
сейн с прясна вода *външен детски басейн (с 
прясна вода) *водна пързалка (80м) *водни спор-
тове *стая за бридж *стая за игри (срещу за-
плащане) *DVD стая *шах-мат *фитнес (срещу 
заплащане) *билярд (срещу заплащане) *дартс 
*кино *дискотека *сауна, турска баня и джаку-
зи (срещу заплащане) *детска анимация *мини 
клуб *тенис на корт *тенис на маса *дневна и 
вечерна анимация 

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

Настаняване:

Хотелът предлага настаняване от април до ок-
томври като разполага със стандартни стаи, 
някои от които с гледка море, фамилни стаи с 
гледка към градината или към морето, сюити 
и джуниър сюити. Всички помещения са модер-
но обзаведени и ободорудвани с: *телевизор 
*телефон *хладилник *сешоар *сейф *балкон или 
веранда 

All Inclusive:

Континентална закуска в американски стил 
(бюфет), късна закуска, обяд на блок маса, 
следобедна закуска, вечеря на блок маса, 
вечеря във френския и италианския рес-
торант (при предварителна резервация), 
топли, газирани, местни (ракия, узо) и някои 
вносни алкохолни напитки (ликъор, джин, 
водка, уиски, ром), някои видове коктейли. 

За децата: бебешко кошче (на запитване), 
детски столчета, зала за игри, ползване на 
басейните и водната пързалка, ползване на 
детския ресторант, мини дискотека, мини 
клуб 7 дни в седмицата, детска анимация

Забавления: шезлонги и чадъри на плажа и 
басейните, кърпи за плажа (с карта), тенис 
на корт, тенис на маса, дневна и вечерна 
анимация, кино 7 дни в седмицата, дартс, 
стая за телевизия, шах-мат, дискотека.

1230
лeвa

цена от

Ново предложение

Луксозен хотел

Хотел на плажа

Максимална заетост:

Стая градина:    •    

Стая море:    •    

 Възрастен           Дете до 12,99 год.
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Идеален за семейна ваканция, хотел Mitsis Rodos Resort&SPA 

предлага множество забавления на плажа, разнообразие 

от услуги и качествено на обслужване. 

Местоположение:

Хотелът е разположен в района на Киотари. Разстоянието до град Лин-
дос е 15 км, а до град Родос - 60 км. На 50 метра от хотела има пясъчно 
чакълест плаж, с шезлонги и чадъри.

Настаняване:

Хотелът предлага настаняване в общо 432 помещения: стандартни 
стаи, фамилни стаи и мезонети, декорирани в топли цветове. Целият 
хотел е напълно реновирани през 2010 г. Стаите са оборудвани с клима-
тик, телефон, сешоар, мини бар, ТВ, балкон или тераса, сейф.

Услуги в хотела:

основен ресторант, 2 а-ла-карт ресторанта, лоби бар, бар на басейна, 
бар на плажа, сладоледен бар, 3 външни басейна, СПА център, WiFi интер-
нет, рент а-кар, колела под наем, фризьорски салон, лекар, принадлежнос-
ти за бебета (столче, кошче и др.) на запитване и срещу доплащане, 
химическо чистене и пране, магазини, рум сервиз, стая за игри, стая за 
бридж, конферентна зала, водни спортове

Местоположение:

Намира се в района на Киотари, на 12 км от Линдос и на 200 м. от плаж 
с едър пясък. До Линдос и град Родос може да се стигне с автобус, като 
пред хотела има автобусна спирка. 

Настаняване:

Хотелът предлага настаняване в основната сграда и бунгала: стандарт-
ни стаи, фамилни стаи, мезонети и бунгала. Всички помещения предла-
гат гледка към градината или морето, климатик, мини бар, ТВ, сешоар, 
телефон, WiFi и сейф (срещу заплащане), балкон или тераса

Услуги в хотела:

основен ресторант, италиански ресторант, снек бар, бар на плажа, 3 
външни басейна(1 с пързалки), 1 вътрешен басейн, детски басейн, детска 
площадка, безплатен WIFI интернет, СПА, масаж, фитнес, сауна, джаку-
зи, рент-а-кар, сейф, лекар, мини маркет, анимация, принадлежности за 
бебета, паркинг, химическо чистене и пране, мини клуб, водни спортове, 
тенис, гмуркане, аеробика, билярд, плажни спортове

Mitsis Rodos Maris Resort & SPA, Киотари   

Mitsis Rodos Village, Киотари   
Хотелът е прекрасен избор, както за двойки, така и за 

семейства с деца. Предлага изобилие от услуги и забавле-

ния, чудесен плаж и отлично обслужване

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

All Inclusive:

закуска, обяд, вечеря на блок маса, ползва-
не на а-ла-карт ресторантите (при пред-
варителна резервация), междинни закуски, 
сладкиши и сладолед по всяко време на деня, 
богат избор от топли, студени, безалко-
холни и алкохолни напитки (включително ня-
кой вносни алкохолни напитки и коктейли), 
ползване на мини бара в стаята, шезлонги 
и чадъри на плажа и басейните, интернет 
в общите части на хотела, шоу програми

All Inclusive:

закуска, обяд и вечеря на блок маса, обяд 
или вечеря в италианския ресторант (пред-
варителна резервация), закуски между хра-
ненията, сладолед, следобеден чай, топли, 
студени, газирани и алкохолни напитки, 
включително някой видове вносен алкохол и 
местни коктейли, аеробика, футбол, тенис 
на маса, волейбол, шезлонги и чадъри на пла-
жа и басейните, плажни кърпи, Wi Fi интер-
нет в общите части, шоу програми

1339
лeвa

цена от

1349
лeвa

цена от

Гърция I Родос

Максимална заетост:

Бунгало море:    •     •     •   

 Възрастен           Дете до 12,99 год.

Максимална заетост:

Фамилна стая:    •     •     •   

 Възрастен           Дете до 12,99 год.

Семеен

Хотел на плажа



730700 15 999

Прекрасен семеен хотел, предлагащ избор от забавления, 

както за възрастните, така и за най-малките. Насладете 

се на една наистина специална почивка.

Местоположение:

Луксозният 5-звезден хотел е разположен на брега на морето, в района на 
Калитеа, непосредствено до хотел Aldemar Amilia Mare и на 6 км от град 
Родос. Има плаж с едър пясък.

Настаняване:

Хотелът предлага настаняване в стандартни стаи и фамилни апарта-
менти с гледка градина или море. В стаите са на разположение: *клима-
тик *сешоар *принадлежности за баня *хладилник *телефон *сейф *теле-
визор *балкон или веранда 

Услуги в хотела:

*основен ресторант *гръцка таверна *3 а-ла-карт ресторанта (италиан-
ски, китайски и мексикански) *ресторант на плажа *барове *7 външни ба-
сейна с морска и прясна вода *водна пързалка (83м) *детски басейн *WI- FI 
интернет (срещу заплащане) *волейбол *водна аеробика *анимация *спа 
център *сауна *джакузи *фитнес *стая за игри *уроци по готварство и 
по гръцки език *водни спортове

Местоположение:

Хотелът се намира на югоизточния бряг на остров Родос, между гръц-
ките селища Лардос и Киотари. Разполага с обширен плаж с едър пясък. 
Град Линдос е на разстояние от 15 км.

Настаняване:

Хотелът предлага настаняване в просторни, комфортно обзаведени 
стандартни и фамилни стаи. Някои от фамилните помещения имат 
собствен басейн. Основно стаите са оборудвани с: *климатик *веранда 
*хладилник *телевизор *телефон *сешоар *баня 

Услуги в хотела:

*основен ресторант с гледка към морето или градината *снек бар *те-
матичен ресторант *основен бар *бар на басейна *бар на плажа *външен 
басейн *вътрешен басейн *детски басейн с пързалка *магазин за сувени-
ри *ТВ стая *спа център *сауна *фитнес *масаж *амфитеатър *нощен 
клуб *интернет кът *тенис корт *волейбол *баскетбол *футбол на плажа 
*водни спортове *детска площадка *анимация

Aldemar Paradise Village, Калитеа   

Miraluna Village&Seaside, Киотари   
Хотелът предлага чудесни възможности за почивка, бо-

гат избор от допълнителни услуги и страхотни забавле-

ния- идеален и за двойки и за семейства с деца.

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук! All Inclusive:

закуска,обяд и вечеря на блок маса, закуски 
между основните хранения, избор от топли, 
студени, газирани и алкохолни напитки, шез-
лонги и чадъри на плажа и басейните, шоу 
и развлекателни програми, тенис на корт и 
тенис на маса, плажен волейбол.

All Inclusive:

*закуска, обяд и вечеря на блок маса *закуски 
и сладолед между основните хранения *топ-
ли напитки, местни безалкохолни и алкохол-
ни напитки *дневна и вечерна анимация *во-
лейбол *футбол *баскетбол *аеробика 

1197
лeвa

цена от

1005
лeвa

цена от

Гърция I Родос

Максимална заетост:

Фамилна стая:    •    

 Възрастен           Дете до 13,99 год.

Максимална заетост:

Фамилна стая:    

 Възрастен           Дете до 12,99 год.

Семеен

Хотел на плажа
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Напълно реновиран, хотелът предлага прекрасно обслуж-

ване и удобен достъп до плажа, основните забележител-

ности и интересни заведения в града.

Mitsis Petit Palais, Родос   

Plaza Best Western, Родос   
Хотел с изключително удобно местоположение. Благода-

рение на високото ниво на обслужване и разнообразието 

от удобства е прекрасен избор за почивка. 

1101
лeвa

цена от

1076
лeвa

цена от

Гърция I Родос

Местоположение:

Хотел Mitsis Petit Palais e разположен в град Родос, само на няколко минути 
от стария град и пристанището Mandraki. В непосредствена близост 
има плаж с морски камъчета (само на 150 м.).

Настаняване:

Хотелът разполага с общо 215 реновирани и удобно обзаведени стаи, 
в основната сграда или градината. Всички помещения разполагат с ин-
дивидуален климатик, баня, сешоар, телефон, мини хладилник, ТВ, сейф 
(срещу заплащане), балкон или тераса.

Услуги в хотела:

основен ресторант, бар, външен басейн, джакузи, рент-а-кар, лекар, при-
надлежности за бебета (кошче, столче и др.), химическо чистена и пра-
не, ТВ ъгъл, стая за бридж, интернет кът, безплатен WiFi интернет в 
общите части на хотела, паркинг, обмен на валута

Местоположение:

Хотелът се намира в центъра града, само на 400 метра от Стария град 
и на 200 метра от плажа и популярното казино Родос. На 3 минути от 
хотела има автобусна спирка.

Настаняване:

Хотелът разполага с 125 уютно обзаведени стаи, включващи стандарт-
ни с гледка към басейна, града или морето и 5 джуниър сюита. Всички 
стаи са оборудвани с климатик, ТВ, телефон, сейф, мини бар, баня и се-
шоар.

Услуги в хотела:

основен ресторант (бюфет и а-ла-карт), детско меню (на запитване), 
коктейл бар, външен басейн, снек бар при басейна, тераса за слънчеви 
бани с безплатни шезлонги и чадъри, столчета за бебета (на запитва-
не), джакузи, сауна, масаж (на запитване), безплатен WiFi интернет, рум 
сервиз, конферентна и банкетна зала, медицинска сестра (при заявка), 
трансферни и транспорти услуги, сейф, коли под наем

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

All Inclusive:

закуска, обяд и вечеря на блок маса, закуски, 
сервирани в определено време между основ-
ните хранения, неограничено количество 
топли, безалкохолни и алкохолни напитки (с 
изключение на вносния алкохол), шезлонги и 
чадъри на басейна

Допълнителна информация:

Plaza Best Western e подходящ, както за по-
чивка, така и за тези, който искат да се 
запознаят с основните забележителности 
на града. Съвсем в близост е популярната 
улица на баровете - само на 500 м. разстоя-
ние. Хотелът предлага настаняване целого-
дишно.

Изхранване:

закуска и вечеря, закуска, обяд и вечеря

Максимална заетост:

Бунгало море:    

 Възрастен           Дете до 12,99 год.

Максимална заетост:

Бунгало море:    

 Възрастен           Дете до 15,99 год.



750700 15 999

Balair Beach е 4-звезден хотел с приятна атмосфера, до-

бро облусжване и удобно местоположение. Само на няколко 

метра от него има пясъчно-чакълест плаж.

Belair, Иксия   

Family World Aqua Beach, Ялисос   
Чудесен хотел за семейна почивка с хубав пясъчен плаж 

и зелена градина. Предлага много услуги, качествено об-

служване и възможности за релакс.

947
лeвa

цена от

899
лeвa

цена от

Гърция I Родос

Местоположение:

Хотелът се намира в района на Иксия, сред много зеленина, на 3.5 км от 
град Родос и 11 км от летището. В непосредствена близост (50м) има 
красив плаж, местни таверни и магазини.

Настаняване:

Хотелът се състои от четириетажна сграда с 165 помещения за наста-
няване, включващи единични (22 кв.м), двойни (31кв.м) и фамилни стаи (38 
кв.м). Всички стаи разполагат с: *климатик *хладилник *телевизор *теле-
фон *баня *сешоар *сейф *балкон/тераса

Услуги в хотела:

*основен ресторант *външен басейн *детски басейн *снек бар *ТВ стая 
*детска площадка *тенис корт *тенис на маса *мини голф *Wi- FI интер-
нет (срещу заплащане) *стая за игри *билярд *маса за хокей *безплатен 
паркинг пред хотела *рент-а-кар *мини маркет *шезлонги и чадъри на 
басейна *кърпи за плаж (срещу депозит) *пералня *обмяна на валута *шоу 
програми в избрани дни от седмицата 

Местоположение:

Този 4-звезден хотел е разположен в северозападните части на острова, 
директно на обширния пясъчен плаж Ялисос и само на 10 км от град 
Родос.

Настаняване:

Хотелският комплекс предлага настаняване в семпло обзаведени, но 
просторни и уютни стаи с гледка към градината или морето. На разполо-
жение на гостите във всяка стая има: *климатик *хладилник *телевизор 
*баня с вана *балкон или веранда

Услуги в хотела:

*основен ресторант *снек бар *3 бара (основен, на плажа и на басейна) 
*3 външни басейна *3 детски басейна *6 водни пързалки *закрит басейн 
*амфитеатър *мини клуб *спа център *масажи *сауна *джакузи *фитнес 
*спортен център *водни спортове *анимация *конферентна зала *градина 

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

All Inclusive:

закуска, обяд и вечеря в основния ресторант 
на шведска маса, обяд в снек бара, тематич-
ни вечери в основния ресторант (интерна-
ционална, италианска и гръцка кухня), селек-
ция от топли, газирани и алкохолни напитки 
(с изключение на вносния алкохол), сладолед, 
музикални шоу програми, тенис на маса и те-
нис на корт, шезлонги и чадъри на басейна

All Inclusive:

*закуска, обяд и вечеря *закуски между ос-
новните хранения *избор от топли и сту-
дени напитки и местни алкохолни напитки 
*мини клуб *различни спортни дейности 
като футбол, баскетбол, волейбол, тенис, 
аеробика, дартс 

Изхранване: закуска и вечеря • All Inclusive

Максимална заетост:

Бунгало море:    

 Възрастен           Дете до 13,99 год.

Максимална заетост:

Бунгало море:    

 Възрастен           Дете до 11,99 год.

Фаворит

Фаворит

Семеен

Ново предложение

Ново предложение
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Прекрасен тризвезден хотел от веригата Mitsis с удобно 

местоположение, отлично обслужване и комфортни стаи. 

Пред хотела има и плаж с камъчета.

Местоположение:

Хотелът се намира на 2 км от стария град на Родос, на 15 км от лети-
щето и на 500 м от пристанището. В близост до него има автобусна 
спирка. Само на 340 м се намира плажът EIi Beach.

Настаняване:

Хотелът предлага настаняване в 126 комфортно обзаведени и елегант-
но декорирани в светли цветове стаи. На разположение на гостите са 
предоставени: *индивидуален климатик *баня *сешоар *телефон *хладил-
ник *телевизор *сейф (срещу заплащане).

Услуги в хотела:

*основен бюфет ресторант *открит басейн с прясна вода *водни спор-
тове *масаж *рент-а-кар *лекар *бебешко столче /кошче/ *безплатен WI- 
FI интернет в общите части на хотела *обмен на валута До хотела има 
мини маркет и магазин за сувенири.

Местоположение:

Намира се в главния град Родос, на кратко разстояние от Стария град. 
Разстоянието до летището е 21 км, а до селището Фалираки - 14 км. В 
близост до хотела има автобусна спирка.

Настаняване:

Хотелът разполага с чудесно обзаведени стаи с приятна атмосфера: 
единичи,двойни,тройни и студиа за четирима. Всички разполагат с: *кли-
матик *телевизор със сателитна телевизия *хладилник *телефон *дър-
вен паркет  *сешоар *баня в вана или душ  *балкон 

Услуги в хотела:

*ресторант *бар *кафетерия *снек бар *бар на басейна *външен басейн 
*тераса за слънчеви бани *рент-а-кар *колела под наем *химическо чисте-
не и пране *гладене *банкомат *принадлежности за бебета *Wi- FI интер-
нет *билярд *стая за игри *гмуркане *конна езда *уиндсърфинг *паркинг 
*сейф *колоездене 

Mitsis La Vita, Родос   

Lomeniz, Родос   
Хотел Lomeniz е чудесен избор за комфортна почивка, раз-

положен е в близост до морето и предлага удобен достъп 

до основните забележителности в града. 

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

За актуални цени и 
подробна информа-
ция, сканирай тук!

Изхранване:

закуска и вечеря

Изхранване:

закуска и вечеря • закуска, обяд и вечеря

866
лeвa

цена от

644
лeвa

цена от

Гърция I Родос

Максимална заетост:

Бунгало море:   

 Възрастен

Максимална заетост:

Бунгало море:    

 Възрастен           Дете до 13,99 год.

Бюджетен хотел

Хотел на плажа



770700 15 999

Й О Н И Й С К О
М О Р Е

Й О Н И Й С К О
М О Р Е

залив Колпос

плаж Циливи

Планос

Закинтос

Лаганас

Каламаки

Св. Леон

Агалас

Кери

Ексо Хора

Катастари

Волимес

Корити

Аликес

о-в Пелоузо

о-в Св. Николаос

о-в Маратониси

Пещери Кери

Пещера Агалас

Порто Вроми

залив Навагио

Сините пещери

Обща информация за 
Закинтос
Гръцкият остров Закинтос е трeтият по големина сред Йонийските остро-
ви с площ от 410 кв. км и 123км крайбрежна ивица. Намира се югозападно от 
Кефалония и Пелопонес. Наричан от Венецианските търговци в миналото „Цве-
тето на Изтока“, островът пази и до днес автентичния си бит и природа,с 
които привлича туристите, за разлика от многолюдните и масови гръцки ос-
трови – Корфу или Крит. Наречен на името на сина на легендарния вожд Арка-
диан, Закинтос е самобитен, запазил хилядолетния си облик. 
Най-южно разположен, островът е заобиколен от смарагдово синьо море и оф-
ормените в него - островът Навайо,  „сините пещери“, плажовете на Агиос 
Николаос, Кери, Дафни, Каламаки, Циливи и др. Приютява представители на 
морската костенурка „Карета – карета“ и средиземноморския тюлен Монах, а 
маслиновите горички и лимонови насаждения ще Ви впечатлят с един от най-
фините зехтини и вкусен лимонов сок. 
След земетресението от 1953г. историческите сгради в Закинтос са разру-
шени, венецианската архитектура изгубена, но градът все още има атмосфе-
ра и нощните романтични разходки тук ще Ви харесат.  Истинската разлика 
с други острови и туристически дестинации е самобитността на острова 
– запазените селца,местните, които не са променили бита си с годините, 
както и щадящата архитектура в по-големите курорти. Островът предлага 
непретенциозни, но задължителни за една ваканция забавления  – екскурзии и 
разходка с яхти, плаж, гмуркане и крайбрежни таверни, нощни клубове. Заповя-
дайте в Занте!

Как да стигнем до там?
Най-удобно и изгодно е пътуването 
с директните чартърни полети на 
АСТРАЛ Холидейз от София -  ежеседмично 
през лятото, само за час път. Може 
да се стигне с кола и ферибот, от 
пристанище Килини. Вариант е също: 
полет до Атина и ферибот или полет от 
Солун през Корфу до Закинтос.

По кое време?
От април до късна есен ще имате изклю-
чително подходящо време за почивка на 
острова, но можете да прескочите най-
горещите месеци юли и август, за да се 
насладите на най-приятните температу-
ри на въздуха и водата

Къде в Закинтос?
Ланагас e най-оживеният курорт на ос-
трова с множество ресторанти и клу-
бове. Циливи - рибарско селце с красиви 
плажове и богат избор на заведения, 
превърнало се в приятен курорт. 
Аргаси - тук можете да практикувате 
разнообразни видове водни спортове.

Защо в Закинтос?
Разположен в Йонийско море, остров 
Закинтос е един от най-автентичните 
сред множеството Гръцки острови.  
С природата си, мек климат и дъх на ро-
мантика, островът е непретенциозен и 
привлича хиляди туристи годишно, за да 
ги омагьоса с приказната си красота и 
неподправеност.

Гърция I Закинтос
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Гърция I Закинтос

Lesante, Циливи   
Lesante Hotel & Spa предлага изключително висoко качество, голямо разнообразие от стаи, модерен интериор. Той ще 

отговори на Вашите нужди по най-гостоприемния начин, за да имате незабравима почивка!

Местоположение:

Намира се в близост до центъра на курорта 
Циливи, известен с красиви плажове и богат 
избор на заведения, само на 80 м. от плажа и на 
5 километра от град Закинтос. Плажовете на 
Циливи са отличени със Син флаг за чистота 
на морската вода. 

Услуги в хотела:

*денонощна рецепция *обмен на валута *яхта, 
автомобил под наем/ повикване на такси *пор-
тиер *рум сървиз *диетично/детско меню 
*лекар на повикване *пералня и химическо чис-
тене - срещу заплащане *магазин за бижута 
*безжичен интернет *джакузи *бизнес център 
*детски басейн *2 външни и 1 вътрешен басейн 
*чадъри, шезлонги - на територията на хотела 
*паркинг  

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

Настаняване: 

Хотелът разполага със 120 стаи, във всяка 
от които има:  *елегантни, ръчно изработени 
мебели *диван *едно или две легла *просторен 
балкон или тераса *гардероб с огледала *перал-
ня/химическо чистене ( доплаща се)  *секретни 
брави *стая за непушачи при поискване *прос-
торна баня с душ, вана, сешоар, огледало, кър-
пи,   *плазмен телевизор *директна телефонна 
линия *гласова поща *мини бар *климатик *без-
жичен интернет  

1160
лeвa

цена отAквапарк

Максимална заетост:

Делукс стая:   •    •   

Фамилна стая:    •     •     

 Възрастен           Дете до 10,99 год.

Изхранване:  закуска и вечеря



790700 15 999

Гърция I Закинтос

Aqua Bay Hotel, Циливи   
Петзвезден лукс с нова база и отличен избор за почивка на о-в Закинтос в спокойния курорт Циливи. На територията на 

хотела е разположен аква парк, който прави комплекса привлекателно място за почивка на семейства с деца! Перфект-

ното обслужване и отлична кухня правят Aqua Bay идеално място за почивка

Местоположение:

Aqua Bay е нов, модерен 5-звезден хотел на о-в 
Закинтос. Разполага с идеално местоположе-
ние в тих и спокоен район, близо до центъра 
на курорта Циливи и на 300 метра от плажа. 
Отличен избор за приятна почивка с цялото 
семейство, с аква парк. 

Услуги в хотела:

*Денонощна рецепция  *Основен ресторант  
*Ресторант а-ла-карт  *4 Бара  *Тераса за слън-
чеви бани  *Интернет кът  *Пиколо  *Открит 
плувен басейн  *Детски басейн  *Аквапарк  *Кър-
пи, шезлонги и чадъри при басейна  *Гледане на 
деца  *Събуждане по телефона  *Мини фитнес 
център  *Мини СПА център  *Масаж  *Козме-
тични процедури  *Пералня    *Анимация  

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

Настаняване:

Хотелът разполага с 68 стаи, обзаведени в 
модерен интериор. Всяка една от тях е обо-
рудвана с:  *телевизор  *сателитна телевизия  
*DVD плейър - плейстейшън  *телефон  *индиви-
дуален климатик - срещу доплащане  *безжична 
интернет връзка  *телефон  *сейф  *минибар  
*комплект за кафе и чай  *баня с вана или душ  
*сешоар  *халати и чехли *wi-fi  

All Inclusive:

* Закуска, обяд и вечеря на шведска маса * 
Снаксове  * Местни алкохолни и безалкохол-
ни напитки  * Неограничено ползване на ак-
вапарк и пързалки (10h – 18h)  * Напитки в 
аквапарка (по време на работното време)  
* Анимация 

1265
лeвa

цена отAквапарк

Максимална заетост:

Стандартна стая:   •    •   

Фамилна стая:    •     •     

 Възрастен           Дете до 10,99 год.



facebook.com/ASTRAL.Holidays.JSC 80  www.astralholidays.bg

Гърция I Закинтос

Meditteranean Beach, Лаганас   
Хотелът предлага места за срещи в конферентна зала, където могат да се настанят до 150 души. Подходящ за семей-

ства с деца - плитки води на залива. Ако планирате да организирате Вашата сватба в Закинтос, можете да се възполз-

вате от специалните пакети на хотела.

Местоположение:

Mediterranean Beach Resort е луксозен 5-звезден 
хотел, разположен на плажа Лаганас в Закин-
тос. Заливът Лаганас и плажа са част от На-
ционален морски резерват -  удивително място 
с кристалночисти води и златисти пясъци. 

Услуги в хотела:

Комплексът, разположен сред цветни градини, 
е оборудван с: *основна сграда с голямо фоайе 
*елегантен ресторант *бар *интернет  *ба-
сейн до морето *паркинг *външен басейн с 
безплатно ползване на чадъри и шезлонги *от-
делен детски басейн *конферентна зала *игри 
- въздушен хокей, билярд, тенис на маса *бар-
ресторант до басейна *рум сървиз *пералня 
*химическо чистене *медицински грижи *обмен 
на валута *спа-център 

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

Настаняване:

Хотелът е построен в традиционен Йонийски 
стил и предлага настаняване в 117 изкусно де-
корирани стаи от различен вид. Стаите са ре-
новирани и разполагат с: *баня с вана *тоалет-
на *сешоар *телевизор *достъп до интернет 
*минибар *сейф (на място се заплаща 3 евро на 
ден) *климатик (включен в цената) *балкон или 
тераса с изглед към градината   

Допълнителна информация:

Реновиран Спа център с различни проце-
дури и пакети. Изискан лоби бар с пиано и 
организиране на джаз вечери. На плажа пред 
хотела имате уникалната възможност да 
видите малки водни костенурки от защите-
ният Карета Карета, които се отправят 
към естествената си водна среда, както и 
гнездата, в които са се родили, обозначени 
с дървени пирамидки.

985
лeвa

цена от

Изхранване:  закуска и вечеря

Максимална заетост:

Стаи комфорт:   •    •   

Фамилна стая:    •     

 Възрастен           Дете до 11,99 год.

Хотел на плажа



810700 15 999

Гърция I Закинтос

Zante Maris Hotel, Циливи   
Четиризвезден хотел, разположен на брега на Йонийско море в спокойния курорт Циливи с плаж, отличен със Син флаг. 

Изберете комплекс, който предлага дневна анимация с организирани тематични вечери.

Местоположение:

Хотелът се намира на брега на морето в ку-
рортното селище Циливи, на 5 км от главния 
град Закинтос. Плажът е отличен със Син флаг 
заради чистотата на морската вода. На 300 
м. се намира и главната улица със заведения и 
магазини. 

Услуги в хотела:

*Денонощна рецепция *Голям външен басейн 
*Обмен на валута *Външен детски басейн 
*Външно джакузи *Сейф в стаите *Бар - ресто-
рант на плажа *Маси за билярд *Сауна *Плажен 
волейбол *Фитнес салон *Тенис на маса *Лекар 
на повикване *Химическо чистене и пералня 
*Салон за красота 

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

Настаняване:

Всички 192 стаи на хотела могат да настанят 
609 гости. Всяка стая разполага с: * Балкон или 
тераса * Сейф * Климатик /срещу заплащане/ * 
Минибар * Телефон * Баня с вана и душ * Джакузи 
в стаите superior * Сешоар * Хавлии  * Кабелна 
телевизия  

All Inclusive:

Закуска, обяд, вечеря, безалкохолни и мест-
ни алкохолни напитки

1150
лeвa

цена от

Максимална заетост:

Стандартна стая:  •   •    •   

 Възрастен           Дете до 10,99 год.
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Zakantha Beach, Аргаси   

Palatino, Закинтос   

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

809
лeвa

цена от

809
лeвa

цена от

Гърция I Закинтос

Местоположение:

Хотел Palatino е разположен на тихо място в главния град Закинтос, само 
на 100 м. от морския бряг и в близост до центъра.

Настаняване:

Всички 62 стаи, 4 фамилни стаи и 2 малки апартамента имат собствен 
балкон, който има гледка към хълмовете над града или сините води на 
Йонийско море.

Услуги в хотела:

* 24 часа рецепция * Рум сервиз * Интернет кът * Стая за багаж * Перал-
ни услуги * VIP Lounge кът с телевизор * Конгресни и конферентни зали * 
Тенис кортове - на 100 м. от хотела * Palatino кафе  * коктейл бар * Trinity 
ресторант

Местоположение:

Хотел Zakantha Beach е разположен до плажа в курорта Аргаси, на 3 км 
от главния град Закинтос и на 7 км от летището.

Настаняване:

Zakantha Beach е напълно реновиран през 2010 година. Разположен на бре-
га на Йонийско море в стаите може да намерите следните удобства : 
климатик, хладилник, сешоар, сейф, телевизор. Wi fi е наличен в публични 
зони.

Услуги в хотела:

* 24 часа рецепция * Външен басейн * Ресторант * Снек бар * Шезлонги, 
чадъри до външния басейн на разположение * Безжичен интернет

Елегантен градски хотел, разположен в столицата на ос-

трова на тихо и спокойно място с приятелска атмосфера 

и комфортно настаняване.

Ако търсите комфортен хотел за релаксираща почивка в 

Гърция, Zakantha Beach е отличен избор.

Изхранване:

закуска

Изхранване:

закуска и вечеря

Максимална заетост:

Стандартна стая:  •   •    •   

 Възрастен           Дете до 10,99 год.

Максимална заетост:

Стандартна стая:  •   •    •   

Фамилна стая:    •    

 Възрастен           Дете до 10,99 год.



830700 15 999

Diana Palace, Аргаси   

Best Western Zante Park, Лаганас   

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

855
лeвa

цена от

1160
лeвa

цена от

Гърция I Закинтос

Местоположение:

Хотел Best Western Zante Park 4* е разположен в курорта Лаганас, на 300 
м. от плажа и на 5 км от международното летище. 

Настаняване:

Хотел Best Western Zante Park 4* предлага настаняване в 140 стаи, апар-
таменти и семейни стаи. Оборудвани са с климатик, сателитна телеви-
зия, мини бар, сейф (срещу заплащане), телефон, сешоар, балкон.

Услуги в хотела:

* 24 часа рецепция * Рум сервиз * Перални услуги * Стая за багаж *основен 
ресторант * бар на басейна *външен басейн с шезлонги и чадъри *фит-
нес *билярд *тенис на маса *сауна *джакузи *масажи

Местоположение:

Хотел Diana Palace 4* е разположен в курорта Аргаси, на 3 км от главния 
град Закинтос. 

Настаняване:

4-звезден хотел, построен в модерен стил и предлагащ 120 стаи, които 
предлагат следните удобства : * индивидуален климатик * телевизор * 
хладилник * сешоар * балкон * безжичен интернет

Услуги в хотела:

* 24 часа рецепция * фитнес център * детски кът * сейф * анимация * 
обмяна на валута * безжичен интернет

Изберете комфортно настаняване и качествено обслуж-

ване в Хотел Best Western Zante Park 4*. 

Осигурете си почивка в комфортни стаи, с любезно об-

служване, анимация и много слънце в Хотел Diana Palace!

All Inclusive:

All Inclusive програма: стандартна, сре-
бърна, златна, платинена; Стандартна all 
inclusive програма: закуска, обяд вечеря; 
местни алкохолни и безалкохолни напитки; 
клуб сандвичи до басейна; следобеден чай 
и сладкиши; снукър; тенис на маса; фитнес 
(сауна и джакузи се заплащат);  

All Inclusive:

* закуска, обяд, вечеря * следобедни леки за-

куски * местни  алкохолни и безалкохолни на-

питки * сладолед. В концепцията all inclusive 

не са включени: коктейли, сейф, масажи, 

ползване на Интернет, перални услуги, мини 

бар Напитките се предлагат от 10 до 23 ч.

Максимална заетост:

Стандартна стая:  •   •    •   

Фамилна стая:   •    •     •    

 Възрастен           Дете до 10,99 год.

Максимална заетост:

                                   •    •   

Стандартна стая:     •    

 Възрастен           Дете до 10,99 год.
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Majestic, Лаганас   

Poseidon, Лаганас   

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

860
лeвa

цена от

895
лeвa

цена от

Гърция I Закинтос

Местоположение:

Хотел Poseidon Beach e на 4 км от летището, на 7 км от град Закинтос 
и на 500 метра от центъра на курорта. Хотелът е директно разположен 
на километричния пясъчен плаж на Лаганас. 

Настаняване:

Хотел Poseidon разполага с 248 стаи, всички те с: *телевизор *сателит-
на телевизия *климатик *телефон *сейф *минибар *тераса с гледка към 
морето, градината или басейна *баня с вана или душ *сешоар  

Услуги в хотела:

*Рецепция *Бар *Лоби *Кът за интернет *Безжичен интернет достъп 
в целия хотел (срещу заплащане) *Климатик *Плувен басейн *Детски ба-
сейн *Джакузи *Снек-бар с гръцка и европейска кухня, в близост до ба-
сейна *Музикален плажен бар *Детска площадка *Шезлонги и чадъри до 
басейна, в градините и на плажа *Плитко море (перфектно за деца) *Пар-
кинг (30 места) 

Местоположение:

Хотел Majestic 4* e разположен в центъра на курорта Лаганас, един от 
най-популярните курорти на Средиземноморието, на 400 метра от  дъл-
га пясъчна плажна ивица. 

Настаняване:

Стаите са снабдени с: •сешоар • индивидуален климатик (А/С) /срещу 
заплащане/ • сейф /срещу заплащане/ • сателитна телевизия • Wi-Fi 
връзка с интернет /срещу заплащане 2 евро на час/ Освобождаването 
на стаите става преди 10ч!

Услуги в хотела:

* 24 часа рецепция * Допълнителни услуги в СПА центъра: • хидротерапия 
• сауна , джакузи, турска баня, плувен басейн, тропически дъжд • манипу-
лации за тяло • ароматерапевтичен масаж, масаж на цялото тяло със 
скраб, маска на цялото тяло

Отличен избор на хотел за семейства с деца, разположен 

в близост до брега.

 Хотелът е приятна комбинация от съвременен дизайн и 

модерно гостоприемство. Просторни стаи, луксозен СПА 

център, добре обзаведени съоръжения и вкусна кухня.

All Inclusive:

Бюфет ресторант за закуска, обяд и ве-
черя, Шоу кукинг, Тематични вечери, Снек 
Бар на басейна, Топли и студени закуски 
от 11 до 18 ч. 

All Inclusive:

Ресторантът и барът на хотела работят 
на база All Inclusive. Леки храни, напитки и 
коктейли се сервират на водния бар от 
10:00 до 23:00 часа. Също така може да се 
насладите на закуска, обяд и вечеря от бо-
гатото разнообразие на шведската маса с 
вкусове от гръцката и интернационалната 
кухня сред интериора и екстериора на ос-
новния ресторант.

• Закуска: 07:30 - 09.30ч.

• Обяд: 12:30 - 14:30ч.

• Вечеря: 19:00 - 21:00ч.

Максимална заетост:

Стандартна стая:  •   •    •   

Фамилна стая:    •     •    

 Възрастен           Дете до 10,99 год.

Максимална заетост:

Стандартна стая:  •   •    •   

 Възрастен           Дете до 11,99 год.
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Plaza Pallas, Циливи   

Palmyra, Аргаси   

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

840
лeвa

цена от

656
лeвa

цена от

Гърция I Закинтос

Местоположение:

Хотел Palmyra се намира в близост до центъра на курорта Аргаси, на 100 
м. от плажа. Главният град Закинтос  се намира на 3 км.

Настаняване:

Хотелът се състои от 70 стаи, всичко реновирани и в модерен стил. 
Всяка стая е оборудвана с климатик, хладилник, ел. кана, сейф, телевизор, 
сешоар и балкон с гледка към градината или басейна. 

Услуги в хотела:

* 24 часа рецепция * Сейф * Интернет * Басейн * Детски басейн * Без-
платни шезлонги до басейна * Зала за игри * Тенис на маса 

Местоположение:

Местоположение Проектираният в типичен за Закинтос архитекту-
рен стил, хотел Plaza Pallas се намира в сърцето на популярния курорт 
Циливи и е стотина метра от отличения със Син флаг плаж. 

Настаняване:

Хотелът разполага с 48 просторни и светли стаи, с изглед към градина-
та или басейна. Всяка една стая разполага с: * LCD телевизор * телефон 
* климатик /срещу заплащане/ * кухненски бокс * минибар * сейф /срещу 
заплащане/

Услуги в хотела:

* Денонощна рецепция * Рум-сървиз * Ресторант (бюфет) * Бар * Градина 
* Тераса * Открит плувен басейн * Детски басейн * Сейф * Помещение за 
съхранение на багаж * Тераса за слънчеви бани * Масаж * Детска площад-
ка * Wi-Fi интернет * Безплатен частен паркинг

Спокойно място за семейна почивка в курорта Аргаси.

Отличен избор на хотел в центъра на спокойното курорт-

но селище Циливи и недалеч от плажа.

Изхранване:

закуска и вечеря

Изхранване:

закуска 

Максимална заетост:

Стандартна стая:  •   •    •   

 Възрастен           Дете до 10,99 год.

Максимална заетост:

Студио:   •    •    •    

 Възрастен           Дете до 10,99 год.
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Местоположение:

Sunrise e малък уютен хотел заобиколен от маслинови дръвчета. Разпо-
ложен е на 500 м. от центъра на курорта Циливи и на 800 м. от плажа. 
Подходящ е за спокойна семейна почивка. 

Настаняване:

Хотелът предлага на своите гости 40 стаи, като всяка от тях разпо-
лага с: * централен климатик (срещу заплащане) * телевизор * телефон * 
хладилник * сейф * сешоар * балкон

Услуги в хотела:

* ресторант * снек бар * рум сервиз * открит басейн * детски басейн * 
паркинг * wi-fi интернет * шатъл бус до плажа

Местоположение:

Местоположение Хотел Admiral е модерен хотел, който предлага на 
гостите си спокойна атмосфера за приятна почивка. Намира се само на 
300 метра от плажа и на централно място в курорта Аргаси.

Настаняване:

Хотелът разполага със 111 комфортно обзаведени хотелски стаи, всяка 
от които с: *просторен балкон или тераса *телевизор *сателитна те-
левизия *телефон *климатик /заплаща се допълнително/ *сешоар *сейф /
заплаща се допълнително/ *хладилник

Услуги в хотела:

24-часова рецепция, сейф, Ресторант, Мини маркет, открит басейн, 
детска площадка, обмяна на валута, лекар на повикване, перално поме-
щение, масаж, Джакузи, Козметичен салон, дартс, Билярд, Тенис на маса, 
безжичен интернет достъп в общите части на хотела, голяма открита 
тераса около басейна и градината с безплатни шезлонги

Admiral, Аргаси   

Sunrise, Циливи   
Разположен в началото на курорта Циливи и заобиколен 

от маслинови дръвчета, хотелът е подходящ за спокойна 

семейна почивка. 

Препоръчваме хотела за семейна почивка и двойки.

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

All Inclusive:

Закуска 8:00-10:00 (шведска маса)

Обяд 12:00 - 14:00 

Леки закуски 15:00 - 17:00

Вечеря 19:00 - 21:00 

All Inclusive:

Закуска, обяд, вечеря, безалкохолни и алко-
холни местни напитки

868
лeвa

цена от

814
лeвa

цена от

Гърция I Закинтос

Максимална заетост:

Студио:   •    •   

Апартамент:    •     •    

 Възрастен           Дете до 10,99 год.

Максимална заетост:

                                   •    •   

Стандартна стая:     •    

 Възрастен           Дете до 10,99 год.
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Единственият матрак
с вграден погасител на
геопатогенните влияния

Спете спокойно с ТЕД, където и да отидете!

PAT EN TED
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М О Р Е

Италия

Обща информация за Италия
Италия е перлата на Средиземноморието – живописна и аристократична, 
примамва с гледки и изживявания, пленява Ви и отново искате да се 
завръщате и да опознавате различните и лица: история, шопинг, семейна 
почивка, винени турове, кулинарни курсове и изкушения и още много емоции, 
които Ви очакват тук. Разположена на Апенинския полуостров, днешна Италия 
включва в територията си, освен континенталните части чак до Австрия 
и Швейцария на север, така и Средиземноморските острови: Сицилия, 
Сардиния, Капри и други по-малки, като общата площ на държавата е 301 300 
кв. км. Всеки район на Италия – Лацио с Рим, Тоскана с Флоренция, Кампания 
с Неапол и Амалфи, Пулия с Бари, Сардиния с Коста Смералда - Ви посреща с 
различни забележителности и нрави, но общото са слънчевото настроение, 
широкоскроените хора, италианската кухня, синьото море и историята, в 
която се потапяш отвсякъде.

Как да стигнем до там?
До Италия летят директно авиокомпа-
ния България Еър , Alitalia и нискотариф-
ната WizzAir. Всекидневно има полети 
до много от големите градове - Рим, 
Милано, Флоренция, Венеция, Неапол, 
Генуа, както и до италианските остро-
ви. Не забравяйте и удобството на ди-
ректните чартърни полети или пред-
платени групови резервации на АСТРАЛ 
Холидейз, които улесняват пътуването 
Ви и го правят изключително изгодно! 

По кое време?
От късна пролет и през дългото лято, 
чак до октомври, плажовете на Йоний-
ско, Адриатическо, Тиренско и Лигурско 
море изкушават любителите на слънче-
ви бани, но избягвайте август, когато 
самите италианци почиват и цените 
на курортите са доста високи. През 
зимата по склоновете на Алпите се 
стичат почитателите на белите спор-
тове, а богатите на история и култура 
градове са посещавани целогодишно.

Къде в Италия?
Най-изестните летни дестинации са ос-
тровите Сардиния, Сицилия, Амалфийска-
та Ривиера, както и курортите в Южна 
Италия -  Пулия и Римини. Не пропускайте 
да опознаете вечния град Рим, града на 
карнавалите и любовта - Венеция, музея 
на открито Флоренция, Милано, Торино, 
Верона, Неапол и крайбрежието на Генуа! 
Резервирайте предварително посеще-
нието си за най-известните забележи-
телности в Италия – Наклонената кула в 
Пиза, Ватикана в Рим, Галерия Уфици във 
Флоренция, Кралският дворец Казерта и 
др., за да избегнете чакането на опаш-
ка. Планирайте лятото си и в остров 
Сардиния достатъчно рано, запазете 
изгодно почивката си с АСТРАЛ Холидейз, 
защото е най-търсената дестинация от 
артисти и ВИП лица...И не забравяйте, 
че от 2011г. в туристическите градове 
в Италия е въведена такса за всяка но-
щувка в хотел - заплаща се на място - 2-5 
евро, на стая, на нощувка, в зависимост 
от категорията.

Защо в Италия?
Не само „защо в Италия“, но „защо да се 
върна в Италия отново?“ Защото е раз-
лична на север и на юг, в континентал-
ната и островните си части. Защото 
е „музей на открито“ за търсещите 
знания и различен свят за туристите, 
които искат да се впишат в бита и 
нравите на местните; защото ще за-
доволи всеки Ваш каприз! Хвърлихте ли 
монета във „фонтана ди Треви“, за да се 
върнете отново?    
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Италия I Сардиния

Как да стигнем до там?
До острова можете да стигнете със 
самолет, до някое от трите летища: 
в Каляри, Олбиа и Алхеро. Друг начин да 
достигнете мечтанатадестинация е 
по вода. Фериботи свързват Сардиния 
с Корсика, Барселона и Сицилия.

По кое време?
Най-подходящото време да посетите 
Сардиния е периодът май-септември, 
когато водата е топла и слънцето 
силно. За предпочитане са месеците 
май-юни. Ако искате да се насладите 
на тиха и спокойна почивка, избягвайте 
посещенията през месец август, кога-
то островът посещават най-много 
италианци. 

Къде в Сардиния?
Основните градове на Сардиния са Ка-
ляри, Сасари и Алхеро. Ако искате да 
усетите духа на Сардиния може да по-
сетите Коста Смералда, където може-
те да видите най-красивите плажове 
на острова. Иглесиас е другото скрито 
съкровище, където можете да посети-
те старите мини и да научите повече 
за историята на Сардиния.

Защо в Сардиния?
Посетете Сардиния, ако искате да се 
насладите на луксозни градчета и спи-
ращи дъха плажове. 
Да видите средновековни крепости, ос-
танки от древни култури и да похапне-
те прясна и вкусна морска храна.   
Да се полюбувате на лазурните води, 
които дават безгранична свобода на 
гмуркачите и любителите на подвод-
ния живот.

Нашите съвети:
Непременно си позволете чаша от 
местното вино, което е едно от сим-
волите на острова. Популярна е и ри-
бената супа Cassola – от омар, хамсия, 
раци, калмари, миди и сардини. 

Обща информация за Сардиния
Когато Бог слязъл за първи път на Земята, стъпил в океана и оставил следа с 
формата на сандал”. Смята се, че този „отпечатък” сега е остров Сардиния. 
Много години след този мит почивката на острова се превръща в традиция 
от ливанския шейх Ага Хан, чиято яхта се разбива в бреговете на Сардиния, 
превръщайки острова в един от най-изисканите курорти в света. Сардиния 
притежава едни от най-привлекателните плажове на Средиземноморието. 
Тя привлича не само с луксозните си ресторанти, пет звездни хотели и 
бляскави магазини. В Сардиния можете да се полюбувате на величествени 
пейзажи, великолепни гранитни постройки, вкусна и прясна морска храна, 
а за любителите на античната история: останки от Римската империя и 
Испанския барок. Един от символите на острова е виното. За най-популярен 
сорт тук се счита „нурагус”, чието название идва от древните, датиращи от 
над 25 века, постройки „нураги” – кули, строени без какъвто и да е скрепяващ 
материал. Крепостта “Нуракси”, съвременничка на Микена, е най-старата 
забележителност на острова, защитена от ЮНЕСКО.
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Италия I Сардиния

Grande Baia, Сан Теодоро   
Комплексът предлага голямо разнообразие от забавления за деца, което го превръща в чудесно място за почивка на 

цялото семейство. За двойките също е помислено като е създаден модерен Спа/Таласо Център с открит басейн, 

където всеки, който търси спокойствие може да го намери! Зеленината на средиземноморската гора и лазурните 

отблясъци на морето  ви гарантират една незабравима почивка на морския бряг!

Местоположение:

Grande Baia се намира в североизточната 
част на Сардиния, на около 20 км южно от Ол-
бия. Комплексът е разположен в областта на 
Сан Теодоро, близо до залива „Кода Кавальо“, 
пред красивите острови Таволара и Молара. 
Летището в Олбия отстои на 20 км. Курор-
тът заема площ от 80 хектара сред красива 
градина, заобиколен от красиви плажове, дюни 
и впечатляваща гледка към защитената мор-
ска зона на Таволара. Собственят пясъчен плаж 
на хотела се намира само на 400 м., като цело-
дневно има осигурен шатъл бус .Само на три 
километра от хотела се намира един от най-
известните плажове  на острова Кинта Бийч.

Настаняване:

Grande Baia разполага с 288 стилно обзаведе-
ни стаи. Стандартна комфорт двойна стая 
25-32 м2. Всяка от стаите разполага с балкон 
и е оборудвана с:* климатик* сателитна теле-
визия* кабелен интернет* мини бар* сешоар* 
телефон*сейф*баня с душ и вана. Джуниър Суит 
едно помещение, 45 м2 със спалня king size bed, 
всекидневна с мека мебел. Фамилни стаи, 40м2, 
две спални едната с двойно, другата с две от-
делни легла, намират се в частта Резиденс.

1105
лeвa

цена от

Максимална заетост:

Стандартна стая:  •   •    •     •    

 Възрастен           Дете до 11,99 год.

Семеен

Ново предложение

Гарантирани стаи
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За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

Изхранване:

Хотелът се предлага на база закуска и вече-
ря. За обяд клиентите могат да ползват ня-
кой от ресторантите в комплекса. Grande 
Bahia Resort & Spa разполага с голям Таласо 
Център с открит басейн и множество про-
цедури за тялото и духа!

Услуги в хотела:

* Основен ресторант с тераса *А-ла-карт рес-
торант *Детски ресторант *Снек бар/ресто-
рант *Лаундж бар *Лоби бар *Пул бар *Басейн 
*Градина *Фитнес център *СПА център *сауна 
*турска баня *релакс зона *масажи *йога *меди-
тация *Волейбол *Тенис на корт *Пилатес *Во-
дна гимнастика *Спортни Танци *Водни спор-
тове *дайвинг *Футболно игрище *Безплатен 
паркинг *Детска площадка *Детски център с 
анимация за деца *собствен плаж на 400 м. от 
хотела - чадъри и шезлонги на плажа/при налич-
ност/
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Допълнителна информация:

Разположен сред красива зелена градина на 
морският бряг, хотелът предлага всичко не-
обходимо за една пълноценна почивка. Въз-
ползвайте се от различните уелнес пакети, 
детокс и разкрасителни програми, които 
със сигурност ще Ви заредят с положител-
на енергия. Мястото е чудесна  отправна 
точка за различни допълнителни екскурзии, 
който ще Ви запознаят с богатото култур-
но и историческо минало на Сардиния. 

Допълнителна информация:

Спа центърът на хотела разполага с въ-
трешен басейн с морска вода, турска баня, 
сауна, хидромасажна вана. Благодарение 
на  елегантния си стил, типичната среди-
земноморска архитектура и прекрасната 
зелена  градина  в Hotel Colonna resort  Porto 
Cervo можете  да се насладите на прият-
на и спокойна атмосфера  и да изживеете 
една  пълноцена и зареждаща почивка. 

1831
лeвa

цена от

1876
лeвa

цена от

Местоположение:

Намира се на брега, в залива Маринела, на 4 км. от известното приста-
нище Порто Ротондо и на 12 км. от Олбия. В близост е и Коста Смерал-
да, най-известната крайбрежна зона на острова.

Настаняване:

Хотелът разполага с 170 модерни стаи, джуниър суити и апартаменти. 
Всяка една е обзаведена комфортно в типичен Сардински стил. Разпола-
га с климатик, сателитна телевизия, мини бар, сейф, сешоар, хавлии за 
плаж, wi-fi. Почти всяка стая има изглед към морето и балкон.

Услуги в хотела:

лоби бар, бар при басейна, пиано бар, 2 основни ресторанта на терито-
рията на комплекса, 2 ресторанта на плажа, басейн, детски басейн, джа-
кузи, собствен плаж с чадъри и шезлонги, мини клуб, масажи, wifi, водни 
спортове, пилатес, водна гимнастика, фитнес, тенис на корт, тенис 
учител/срещу заплащане/,  голф, наем на лодка, на колела, на автомобил 
и на мотопед, магазин, шатъл до Порто Ротондо.

Местоположение:

Хотелът се намира в северната част на о-в Сардиния. Разположен  е в 
красив район в близост до плажа Кала Грану и на 2 км. от центъра  на 
Порто Черво. Летище Олбия се намира на 30 км. 

Настаняване:

Хотелът разполага с 250 стаи с изглед към морето или към градина-
та. Всяка стая е оборудвана с :*климатик*директен телефон*баня с 
душ*сешоар* сателитна TV*минибар*сейф*всяка стая разполага с балкон 
или тераса

Услуги в хотела:

*2 ресторанта*2 бара*фитнес център*4 басейна* *вътрешен басейн* 
спа и уелнес център* фризьорски салон*бизнес център* конферентни 
зали*паркинг*Wi-Fi в целия хотел* TV лаундж*рум сървиз* Детски клуб за 
деца от 3 до 12 г.* детегледачка

Abi D’Oru, Порто Ротондо   

Colonna Resort Porto Cervo, Порто Черво   

Изискан хотелски комплекс подходящ за хора, които тър-

сят спокойствието на морския бряг в съчетание с лукс и 

удобствата на модерния свят.

Хотелът е подходящ за хора търсещи тишина и  спокой-

ствие и ценители на красивите пейзажи, които предлага 

крайбрежието на смарагдовия бряг

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!Максимална заетост:

Стандартна стая:   •    •    

Стая градина:  •   •    •   

Стая море:  •   •    •   

 Възрастен           Дете до 11,99 год.

Максимална заетост:

Стандартна стая:  •   •    •    

Стая море:   •    •    

Супериор стая море:    •    •    

 Възрастен           Дете до 11,99 год.

Луксозен хотел

Изхранване: закуска

Изхранване: закуска
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Италия I Сардиния

Изхранване:

закуска

Допълнителна информация:

Хотелът е един малък оазис скътан сред 
буйна зелена градина, който ще Ви предложи 
всичко необходимо за една спокойна почив-
ка в Порто Черво. 

1954
лeвa

цена от

1756
лeвa

цена от

Местоположение:

Намира се на 12 км. южно от Олбия, между курортчетата Сан Пабло и 
Сан Теодоро. Разположен е на брега на морето сред красива зелена гра-
дина и разполага със собствен плаж.

Настаняване:

Разполага с общо 50 стандартни стаи 22 м2, джуниър суйт 28 м2 /спалня 
и всекидневна, една баня с вана, изглед към залива/, фамилни стаи 44 м2/ 
две отделни спални, тераса и една баня/ всяка една с балкон и с гледка 
към морето или към градината. Всички стаи са обзаведени уютно в ти-
пичен за Сардиния стил и разполагат с климатик, телефон,  LCD телеви-
зор със сателитни програми, сешоар, мини бар.

Услуги в хотела:

Разполага с: ресторант с тераса и гледка към морето, снек бар при ба-
сейна, пиано бар с жива музика /във висок сезон/, собствен плаж с чадъри 
и шезлонги, тенис корт, фитнес, голям  басейн с шезлонги и чадъри, wifi 
в лобито, интернет кът, рум сервис, пране, стая за багаж, детегледач-
ка при поискване, център за красота, масажи, водни спортове, коли под 
наем, трансфери.

Местоположение:

Разположен в северната част на острова в сърцето на Коста Смералда 
в Порто Черво. Яхтеното пристанище на Порто Черво е на 300 м., а 
плажа „Ромацино“ се намира в близост до хотела.

Настаняване:

Всяка една стая е обзаведена уютно в светли тонове и разполага с кли-
матик, сейф, телефон, кабелна телевизия, мини бар.

Услуги в хотела:

Разположен сред красива зелен парк, хотелът разполага с: голям басейн, 
основен ресторант, два бара, шезлонги и чадъри около басейна, паркинг, 
консиерж сервис, рецепция, вестници в лобито, организация на меропри-
ятия

Don Diego, Сан Теодоро   

Colonna Park, Порто Черво   

Подходящ за спокойна почивка на брега на морето съчета-

на с практикуване на водни спортове. 

Подходящ за млади хора, които искат да се насладят, как-

то на почивката, така и на нощният живот, който кипи в 

това райско кътче наречено Коста Смералда

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

Максимална заетост:

Стандартна
  •   •    •     •    •    стая:

Апартамент море:   •    •    

Фамилна
      •   •    •     •    •    стая море:

 Възрастен           Дете до 11,99 год.

Максимална заетост:

Стандартна стая:  •   •    •    

Супериор стая:  •   •    •    

 Възрастен           Дете до 11,99 год.

Изхранване: закуска
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Допълнителна информация::

Най-близкият плаж е на 250 м. от хотела 

- „Cala D‘Ambra“ - чакълест. На 500 м. се на-

мира известният плаж „Isuledda“, който е с 

фин бял пясък и тюркоазена вода, подходящ 

е за малки деца. Хотелът предлага шатъл 

до най-известният плаж - Ла Кинта.

Изхранване:

All Inclusive

1753
лeвa

цена от

1238
лeвa

цена от

Местоположение:

Разположен в северно източната част на острова в курорта Сан Теодо-
ро, на 28 км от Олбия. В близост са известните курорти Порто Черво 
и Порто Ротондо и  Коста Смералда също е в близост се намира и из-
вестният плаж Ла Кинта. 

Настаняване:

Разполага с 81 комфортно обзаведени стаи - сателитна телевизия, се-
шоар, мини бар , сейф, климатик, веранда

Услуги в хотела:

паркинг, wifi в общите части, два басейна разположени сред зелена гради-
на, водна аеробика, фитнес, различни състезания, танци, мини клуб, дет-
ска площадка, фризьорски салон, дайвинг център, тенис на маса, спортен 
център, волейбол, тенис, баскетбол.

Местоположение:

Намира се на източното крайбрежие на острова, на 51 км. южно от 
Олбия на 50 м. от центъра на  градчето Ла Калета. Плажа на хотела 
отстои на 750 м. и е с бял, фин пясък. Има осигурен шатъл от хотела 
до плажа. Има и обществен плаж, който се намира на 350 м. от хотела.

Настаняване:

Разполага с 192 стаи, от които - 7 икономични, 52 класически, 99 ком-
форт, 27 супериор двойни стаи, както и 7 фамилни стаи. Обзаведени 
модерно всяка една стая разполага с климатик, телевизор, сейф, мини 
бар, телефон , сешоар, тераса или веранда.

Услуги в хотела:

24 ч. рецепция, основен ресторант L’Ancora, бар, снек бар, голям басейн 
с шезлонги и чадъри, детски басейн, водна гимнастика, аеробика, тенис 
на маса, амфитеатър за анимация за деца и възрастни, транспорт до 
плажа, детски кът, паркинг, телевизионна зала, собствен плаж с чадъри 
и шезлонги, зелени площи с детска площадка, мини клуб.

Li Suari, Сан Теодоро   

Hotel Club Cala della Torre, Ла Калета    

Подходящ за млади хора, който искат да бъдат в курорт 

и да се насладят както на слънцето и плажа така и на 

нощният живот в курорта.

Хотелът е подходящ за семейства с деца, тъй като из-

хранването е на база ол инклузив и предлага множество 

анимационни програми и забавления за цялото семейство.

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

Бюджетен хотел

Максимална заетост:

Стандартна стая:  •   •    •    

Комфортна
  •   •     •     •    •    стая: 

 Възрастен           Дете до 11,99 год.

Максимална заетост:

Стандартна стая:  •   •    •    

 Възрастен           Дете до 11,99 год.

Изхранване: закуска•закуска и вечеря•All Inclusive Light
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А Д Р И А Т И Ч Е С К О  М О Р Е

Й О Н И Й С К О  М О Р Е

Т И Р Е Н С К О  М О Р Е

Бари

Лече

Бриндизи

Таранто

Фоджия

Италия I Пулия

Как да стигнем до там?
До региона можете да стигнете с все-
ки вид транспорт: самолет до Бари или 
Бриндиси, влак от Милано, Рим или Па-
риж, ферибот от Гърция.

По кое време?
Посещения са подходящи по всяко вре-
ме на годината, заради мекия среди-
земноморски климат, който има Пулия. 
И въпреки това, най-посещаваното  
време си остава летният период май-
септември. 
Особено привлекателни са месеците 
юли и август, когато се организират 
множество фестивали, концерти и съ-
бития. 

Къде в Пулия?
За хората, които искат да пътуват 
през времето, районът предлага изо-
билие от места, които свидетелст-
ват за древните корени на тази земя: 
от праисторията през Magna Graecia, 
Ренесанса и Барока, които откриваме 
във великолепието на Лече и Саленто. 
Самобитните махали и къщи Трули в 
долината Итрия са въздействаща кар-
тина  от селското минало на областта.

Защо в Пулия?
В Пулия бихте могли да се насладите на 
уникалното съчетание от девствена 
природа, изящни плажове с фин пясък и 
кристални води и богата история. Тази 
загадъчна дестинация ще ви разкрие 
един нов поглед към Италия, който ще 
ви накара да се влюбите в региона, да 
откриете неподозирани красоти и да 
прекарате една незабравима почивка!

Нашите съвети:
Насладете се на една спокойна почивка,
смесица между минало и настояще,  
спокойствие и активен нощен живот. 

Обща информация за Пулия
Пулия, по местоположение - “шпората и тока на Ботуша”, е съкровищница на 
изкуство, история, природа, традиции, стил и духовност, която предизвиква 
интерес целогодишно и очарова посетителите си. Пулия олицетворява спо-
койствието на италианската провинция с бароковия си лукс и хотели от све-
товна величина, намиращи се в сградите на манастири от 15-ти век. Въпреки 
богатата си култура и внушителна архитектура, Пулия е един от най-слабо 
изследваните региони в Италия. Тази най-южна част често е определяна като 
mezzogiorno, преведено като „обедно”. Наричат я така поради фактът, че точ-
но там, слънцето грее по 300 дни годишно. В Пулия сякаш времето тече по-
бавно от обикновено, давайки възможност на жителите и посетителите да 
се насладят на всички малки радости на живота. 



facebook.com/ASTRAL.Holidays.JSC 96  www.astralholidays.bg

Италия I Пулия

Akiris, Марина ди Нова Сири   
Хотелът е отличен избор за ценителите на качествената италианска кухня, красивата природа, богатото културно-

историческо наследство и добрите плажни ивици на Южна Италия. 

Местоположение:

Хотел Akiris е разположен в район Базиликата, 
само на 250 м от плажната зона, чийто бряг 
се мие от кристално сините води на Йоний-
ско море. Този район впечатлява с красивата 
си природа и богатото културно-историческо 
наследство. Наред с уникални природни пейза-
жи, тук ще ви очарова и високото качество 
на продуктите, използвани за приготвяне на 
ястия от местната кухня. Хотел Акирис е 
част от комплекс Akiris Resort, който съчета-
ва удобствата на хотелското настаняване 
(82 стаи) и уединението на самостоятелните 
апартаменти (238 апартамента), в които има 
всичко необходимо, за да направите почивката 
си на това място незабравима. Комплексът е 
разположен на 1.5 км от град Нова Сири. Сред 
забележителностите в близост се отличават 
Дворецът в Полихоро (13 км), Националният 
археологически музей на Нова Сири (13 км), 
Scanzano Jonico Park (16 км), Baronial Palace (16 
км). Разстоянието до летище Бари е 146км.

439
лeвa

цена от

Настаняване:

Хотелската част на комплекс Akiris разполага с 
82 стилно обзаведени стаи, всяка от които е е 
оборудвана с: *климатик *телевизор *телефон 
*минибар *сешоар *сейф *тераса 

Семеен

Гарантирани стаи
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Услуги в хотела:

*2 ресторантa *2 бара *4 басейна - два за въз-
растни и два детски *оборудван собствен 
пясъчен плаж само на 250 м.  *Wi- Fi (срещу за-
плащане) *анимация  *мини голф *мини клуб  *3 
тенис корта *2 футболни игрища *паркинг (не-
охраняем) *стрелба с лък *търговски център 
с магазин, бутик, фризьорски салон, щанд за 
сувенири и вестници *химическо чистене *кон-
ферентна зала *шопинг център *амфитеатър 
*пералня

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

Допълнителна информация:

Комплексът е сгушен в зелените прегръд-
ки на средиземноморски борови дръвчета, 
осигуряващи прохлада и свежест дори и в 
най-горещите летни дни. Малка пътечка 
сред зелената шир ще ви отведе до плажа 
и синята необятност на Йонийско море.

Със своето богато културно и историче-
ско наследство, районът може да впечатли 
всеки посетител. Наследството на тази 
земя е неизчерпаем ресурс на традиции, чи-
ито корени се губят в мъглата на времето.

Изхранване: закуска и вечеряМаксимална заетост:

Стандартна стая:    •    •    

Едностаен    
    •    •    •    апартамент: 

Двустаен         •    •     
апартамент:     •    •    

 Възрастен           Дете до 13,99 год.



facebook.com/ASTRAL.Holidays.JSC 98  www.astralholidays.bg

Италия I Пулия

Допълнителна информация:

Хотелът е носител на „Certificate of 
Excellence“ в класацията на Tripadvisor за 2014. 

Допълнителна информация:

В рамките на комплекса има спа център 
(за лица над 17г.), чиято площ е 1 500 m2. На 
разположение на гостите на спа центъра 
са вътрешен басейн, парна баня, термален 
басейн, сауна, био-сауна, инфрачервена са-
уна, зона за релакс, разкрасителен център, 
масажи и други специализирани процедури и 
терапии. 

1046
лeвa

цена от

1258
лeвa

цена от

Местоположение:

Местоположение Ticho‘s Hotel се намира на брега, в централната 
част на оживения морски курортен град Кастеланета Марина - Пулия. 
Летището е на 100 км. 

Настаняване:

Ticho‘s Hotel разполага с 90 елегантно обзаведени стаи, разпределени в 
два корпуса. Всяка от стаите е оборудвана с: *климатик *плоскоекранен 
LCD телевизор *свободен Wi-Fi достъп *мини хладилник *сейф *сешоар 
*телефон 

Услуги в хотела:

*ресторант *открит плувен басейн *тераса за слънчеви бани *пясъчен 
плаж с чадъри и шезлонги *градина *бар *снек-бар на плажа *диетично 
меню (по заявка) *конферентна зала *безплатен паркинг *магазини *играл-
на зала *амфитеатър *пералня *велосипеди *детска анимация  *бебешко 
креватче (срещу 7 евро на ден) *спа център *свободен Wi-Fi достъп 

Местоположение:

Разположен на брега на панорамен залив, в средата на йонийската из-
вивка на Ботуша, уникалният еко резорт е построен на уединено място 
сред острови и лагуни. Летище Бари е на 145км.

Настаняване:

Хотелът разполага с 97 стаи делукс и апартаменти. Всяка стая е обо-
рудвана с: *климатик *сейф *телевизор *свободен Wi-Fi достъп *минибар 
*сешоар *телефон *тераса 

Услуги в хотела:

*ресторант *бар *снек-бар край басейна *бар на плажа  *открит плувен 
басейн *градина *тераса за слънчеви бани *фитнес център *бизнес цен-
тър *спа център *детегледачка (срещу заплащане) *детски клуб (за деца 
над 4г.)  *бебешко креватче (7 евро на ден) *анимация *безплатен паркинг 
*магазини *велосипеди под наем*свободен Wi-Fi достъп* TV салон

Tichos Hotel, Кастеланета Марина   

Marinagri Resort & Spa, Поликоро   

Приветлив и елегантен, на брега на прекрасен плаж, в бли-

зост до туристически атракции, предлагащ вкусна меж-

дународна и типична за района кухня.

В хармония с природата, далеч от градската атмосфера, 

комплексът предлага прекрасни условия за пълноценна по-

чивка, плаж и забавления.

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

Изхранване: закуска и вечеря

Изхранване: закуска и вечеря

Максимална заетост:

Стандартна стая:  •   •    •    

 Възрастен           Дете до 11,99 год.

Максимална заетост:

Стандартна стая:  •   •    •    

 Възрастен           Дете до 11,99 год.

Луксозен хотел
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Допълнителна информация:

Плажът се простира на територия от 5 
км. Искрящо белият пясък го превръща в 
идеално място за дълги и приятни разходки. 
До плажа се достига по алея дълга 2.5 км, 
пресичаща био резервата Stornara, потънал 
в зелена средиземноморска растителност. 
Освен пеша може да се придвижите с коле-
ло (което може да се наеме в комплекса) или 
с шатъл бус (на разположение всеки ден от 
08:00 до 19:00).  

Допълнителна информация:

На своите гости спа центърът предлага 
таласо процедури; кнайп терапии; 9 кабини 
за хидро-хромотерапия; 14 кабини за компре-
сия и хидротерапия; 14 кабини за масажи и 
разкрасителни процедури; сауна; турска 
баня; фитнес.

1181
лeвa

цена от

1208
лeвa

цена от

Местоположение:

5-звезден еко курорт с бунгала, част от комплекс Nova Yardina, впечатля-
ващ със спиращата дъха красота на Йонийската част на регион Пулия. 
Бари и летището са на 97 км. 

Настаняване:

Основният акцент в дизайна на помещенията е запазването на връзка-
та между човека и природа. Всяко бунгало е оборудвано с: *климатик *те-
лефон *сателитна телевизия *минибар *сешоар *сейф *2 бани *собствена 
„градинска“ зона, разположена пред бунгалото.

Услуги в хотела:

*безплатен Wi - Fi интернет  *ресторант *3 бара   *градина  *открит 
басейн с морска вода *оборудван плаж  *кърпи за плажа и басейна  *шатъл 
бус до плажа  *неохраняем частен паркинг  *ТВ зона   *спортни занимания 
*анимация  *2 тенис игрища   *детегледачка (платено)  *детско меню  
*таласо център (платено) *пералня  *водни спортове 

Местоположение:

5-звезден луксозен хотел, на чиято територия е разположен най-големи-
ят Таласо спа център на Средземноморието, част от комплекс Nova 
Yardina. Летището е на 97км. 

Настаняване:

Хотелът предлага 100 стаи и апартаменти. Всяка стая е оборудвана с: 
*две легла (king size) *климатик *вентилатор *телевизор *телефон *без-
платен Wi - Fi *баня с душ кабина *сешоар *тераса  

Услуги в хотела:

*ресторант Ben...è *ресторант Coquì (отворен в топ сезона) *лоби бар  
*градина *оборудван плаж *бар на плажа * вътрешен и външен термален 
басейн с морска вода *безплаттен Wi- Fi *вътрешен паркинг *ТВ зона 
*детско меню *Таласо спа център *фитнес *пералня *бизнес център  
*факс/ копирни услуги

Alborea Eco Lodge Suites, Кастеланета Марина   

Kalidria Thalasso, Кастеланета Марина   

За любителите на морска почивка в близост до девстве-

на природа, които търсят спокойствие и уединение, за да 

избягат от стреса  на ежедневието. 

Отличен вариант за всички, които искат да съчетаят 

висококачествени таласо спа процедури с плюсовете на 

морската почивка в уникална природна среда.

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

Максимална заетост:

Малък апартамент:  •   •    •    

 Възрастен           Дете до 11,99 год.

Максимална заетост:

Малък апартамент:  •   

 Възрастен     

Луксозен хотел

Изхранване: закуска, обяд и вечеря

Изхранване:

закуска и вечеря
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Допълнителна информация:

В помощ на майките на разположение са 
специално обучени детегледачки, които се 
грижат за забавленията и помагат за хра-
ненето на най-малките туристи. Използ-
ваните продукти за детската кухня са от 
най-високо качество, много от които ор-
ганични. Бейби карта за бебета и деца от 
0- 3г. (по заявка и срещу допълнително за-
плащане), даваща достъп до биберонен бар, 
микровълнова фурна, стерилизатор и др..

All Inclusive:

All Inclusive Soft (08:00 - 23:00) - закуска, обяд 
и вечеря на шведска маса с вода и вино, 
безалкохолни напитки от автомата в бара 
през деня, закуски от 11:30-12:30, следобедна 
закуска и чай от 16:30-17:30. Тематични кули-
нарни вечери два пъти в седмицата. Днев-
на  и вечерна анимация; мини клуб; шатъл 
до плажа; чадър и шезлонг на плажа; детска 
кошарка (при наличност); достъп до спорт-
ните зони. Плаж на 900 м. 

1228
лeвa

цена от

1242
лeвa

цена от

Местоположение:

Комплексът се намира в Касталанета Марина и е подходящ за семей-
ства с малки деца, търсещи морска почивка в типична за туристическо 
селище среда с много забавления и анимация.

Настаняване:

Хотелът разполага със 194 стаи с изглед към красиви цветни тераси и 
с амфитеатрално разположение към открития басейн и центъра за об-
служване на гостите. Всички стаи са оборудвани с: *климатик *минибар 
(по заявка) *телевизор *телефон *баня *тераса

Услуги в хотела:

*безплатен Wi- Fi достъп в общите зони  *основен ресторант  *ресто-
рант и грил на плажа *лоби бар *градина *оборудван плаж *кърпи за плажа 
и басейна *открит басейн с морска вода *бар на басейна *неохраняем 
частен паркинг     *ТВ зона *спортни занимания  *анимация *детегледачка 
(срещу заплащане)  *мини маркет  *фитнес център

Местоположение:

Argonauti Club Resort & Spa е разположен в Марина ди Пастичи, на 15 км. 
от аквапарка Acquazzurra, археологическия обект Metaponto. Центърът 
на Метапонто се намира на 10км. 

Услуги в хотела:

* два ресторанта - закрит (тип шведска маса) и а-ла-карт на открита 
тераса до басейна  * голям открит басейн със собствени острови, мо-
стове, зони за деца  * амфитеатър  *градина  *бар  * безплатен паркинг  
* безплатен шатъл до плажа  * плажни кърпи  * чадър и шезлонги на плажа 
и басейна * детегледачка (платено)  * мини клуб  * спа център  * спортен 
комплекс * рент-а-кар  

Настаняване:

Хотелът разполага със 145 стаи, от които 80 класик, 37 супериор, 8 де-
лукс и 20 апартамента. Всяка стая е обзаведена с  климатик, тераса, 
хладилник, телевизор, сейф, телефон, сешоар.  

Calanè Hotel Village, Кастеланета Марина   

Аrgonauti Club Resort & Spa, Марина ди Пистичи   

За почитателите на All Inclusive, които желаят да съчета-

ят морската си почивка без да се лишават от комфорта 

и удобствата на ваканционното селище.

Реновация за лято 2016г.. Отличен избор за търсещите   

почивка сред красива природа, кристално чисто море и ви-

сококачествена италианска кухня. 

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

Максимална заетост:

Стандартна стая:  •   •    

 Възрастен           Дете до 11,99 год.

Максимална заетост:

Стандартна
  •   •    •     •    •    стая: 

 Възрастен           Дете до 11,99 год.

Семеен

Изхранване: All Inclusive
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Неапол

Казерта

Салерно

Авелино

Беневенто

Италия I Неапол

Как да стигнем до там?
Най-бързият и лесен начин да стигнете 
до италианското бижу е чрез самолет 
до летище Неапол, което е познато и 
като Каподичино. То се намира само 
на 7 км. от центъра на града и него до 
Неапол постоянно пътуват автобуси. 
Влакове ежедневно свързват града с ос-
таналата част от Италия. Друг възмо-
жен вариант е с автомобил, но не е пре-
поръчително заради трафика в града. 

По кое време?
Май определено е най-добрият месец, 
през който да посетите Неапол. Тогава 
дните са топли и в града се огранизи-
рат много събития. Юни и септември 
също са подходящи. Тогава можете да 
се насладите на уличния живот на Не-
апол. Август не е подходящ за посеще-
ние, защото тогава е много топло и 
голяма част от жителите са извън гра-
да на своята лятна ваканция. През този 
период много от магазините и ресто-
рантите в града затварят врати за 
период от две до четири седмици. 

Къде в Неапол? 
Отделете няколо дни, за да се потопи-
те в магията на Неапол.
Музеят на праисторията, Castelnuovo, 
средновековен замък, който в момента 
е дом на основния градски музей и мана-
стирът Certosa di San Martino, намиращ 
се на върха на един от хълмовете, са 
само малка част от местата, които 
можете да посетите в Неапол. Оти-
дете на някоя от организираните нощ-
ни разходки из града и околностите. 
Разходете се из основната търговска 
улица, където можете да се докоснете 
до разнообразието от свежи морски 
дарове, пресни плодове и зеленчуци.  

Защо в Неапол?
Неапол е един динамичен град, който 
за разлика от другите известни ита-
лиански градове като Рим, Венеция и 
Флоренция, все още не е залят от вълна 
туристи. Това позволява на града да за-
пази своята автентичност.
Територията около града, особено Неа-
полския залив предлага една от най-ем-
блематичните гледки в Италия.

Нашите съвети:
Докоснете се до изкушаващата хра-
на на Неапол. Опитайте автентична 
неаполитанска пица, морски дарове и 
сладкиши. Моцарелата е типична за ре-
гиона, за това не пропускайте да опи-
тате и от нея. 

Обща информация за Неапол
Третият по големина град в Италия е и един от най-старите, най-вкусните и 
най-интересните. Неапол е един от най-старите населявани градове в света, 
с богатата култура и архитектура, които се дължат на римското и гръцко 
влияние. Историческият център на града е признат за световно наследство 
на ЮНЕСКО, а археологичните съкровища на града като бляскавите дворци, 
палати и църкви са едни от най-внушителните в света. И, когато си мислим, 
че вече сме видели достатъчно изтънченост и историческа магия, идва ред 
на храната. Благословен с богати вулканични почви,  море, предлагащо огро-
мно разнообразие от морски дарове, и вековна история на кулинарно ноу-хау, 
Неапол е истински рай за гастрономите, предлагащ най-добрите пици, паста, 
кафе и световно известните си ястия с морски дарове, улична храна и сладки 
изкушения. 
Разходете се из града и усетете романтичната атмосфера, която идва от 
спиращите дъха стенописи, скулптури и панорами, от неочакваната елегант-
ност, от спонтанните разговори. Добре дошли в най-нетипичния шедьовър на 
Италия.
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HTL Premiere   
С добро съотношение цена/качество хотелът е отличен избор за тези от вас, които желаят да съчетаят спокойна 

почивка и релакс на плажа с разходки в район с богата история и  активен живот. 

Местоположение:

Местоположение Хотел Premiere е елеган-
тен и модерен хотел, удобно разположен между 
Неапол и Казерта, близо до морето, богатата 
история и природната красота на района. Пре-
красните плажове на Варкатуро са на 6 мину-
ти пеша от хотела, а летището - на 20 минути 
с кола.

Услуги в хотела:

*ресторант *бар *басейн *градина *безплатен 
паркинг *туристическо бюро *безплатен Wi-Fi 
достъп  *химическо чистене *детегледачка 
*настаняване на малки домашни любимци

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

Настаняване:

Hotel Premiere разполага с 32 красиво обзаведе-
ни стаи и 5 апартамента. Всяка от стаите е 
оборудвана с: *климатик *баня с душ  *телеви-
зор  *телефон  *сешоар *минибар  *безплатен 
Wi-Fi интернет *тераса

Изхранване:

закуска и вечеря

937
лeвa

цена отГарантирани стаи

Максимална заетост:

Стандартна стая:  •   •    •   

 Възрастен           Дете до 10,99 год.
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Забележителности:

Разстояние до основни забележително-
сти: *музея Filangieri – 400 м *San Gregorio 
Armeno – 700 м *Spaccanapoli – 700 м *Ка-
тедралата - 800 m *центъра на града – 1,2 
км *летище Каподичино – 6 км *централна 
гара – 1,2 км *пристанището – 100 м *ис-
торическия център – 200 м *гара Порта 
Нолана – 700 м *улица Толедо – 1,5 км *замъ-
кът Castel Nuovo – 1,5 км *площад Плебиши-
то – 1,9 км *замъкът Castel dell’Ovo – 2,8 км 

Допълнителна информация:

Настаняване: след 14:00 часа

Освобождаване на стаите: до 10:00 часа

1549
лeвa

цена от

1221
лeвa

цена от

Местоположение:

Palazzo Salgar е модерен 4-звезден хотел, намиращ се в близост до 
пристанището, на 15 минути от Santa Maria del Carmine и Катедралата, 
на крачки от сърцето на Неапол.

Настаняване:

Хотелът разполага с 85 модерно обзаведени и шумоизолирани стаи, 
оборудвани с: *LED телевизор със сателитна телевизия *климатик  
*минибар  *телефон *сешоар *безплатен Wi-Fi *сейф

Услуги в хотела:

*денонощна рецепция *бар *бизнес център *интернет кът *консиерж *зони 
за пушене *химическо чистене/ пране/ гладене *фитнес зала *безплатен 
Wi-Fi *конферентни зали *паркинг (срещу заплащане и предварителна 
резервация) *ресторант *тераса на покрива *сейф на рецепция *сауна *спа 
услуги *парна баня

Местоположение 

Недалеч от основните забележителности на Наполи, централната гара 
и на минути от летище Каподичино, в сърцето на Неапол, хотел Vergilius 
е идеален за всеки тип пътувания. 

Настаняване

Хотелът разполага с 68 уютни стаи, обзаведени в класически стил, със 
собствен санитарен възел. Всички стаи са оборудвани с: *индивидуален 
климатик *сателитна телевизия *телефон *сешоар *безплатна Wi-Fi 
връзка  *минибар 

Услуги в хотела 

*24 часа рецепция *рум сървис *сейф *събуждане по телефона *бар *рес-
торант *асансьор *бизнес център *факс, копирни услуги *частен паркинг 
(по заявка, срещу заплащане) *безплатен Wi-Fi *стаи за трудноподвижни 
хора *стаи за непушачи *разрешават се малки домашни любимци *конси-
ерж *пране/ гладене *екскурзии в района *коли под наем 

Palazzo Salgar   

Vergilius Billia   

Хотел с високо ниво на обслужване и добро разположение. 

Подходящ за търсещите модерна база и високо ниво на 

обслужване с добро съотношение цена/качество.

Добро съотношение цена/ разположение/ качество. Под-

ходящ за туристи, търсещи по-икономичен хотел с добри 

местоположение и обслужване.

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

Изхранване: закуска 

Изхранване: закуска 

Максимална заетост:

Стандартна
  •   •    •     •   •    стая:

 Възрастен           Дете до 10,99 год.

Максимална заетост:

Стандартна стая:  •   •   

 Възрастен        
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Забележителности:

Разстояние до основни забележително-
сти: *метро станция Università – 150 м 
*Сан Грегорио Армено – 850 м *Археологи-
ческия музей – 1.5 км *площад Плебешито 
– 1,5 км *замъка Castel Nuovo – 1 km *ка-
тедралата (Duomo) – 1 км *замъка Castel 
dell’Ovo – 2.5 km *замъка Сан Елмо и мана-
стира Сан Мартино – 2,2 км *улица Толедо 
– 900 м *Централна гара/гара Гарибалди – 
1,6 км *летище Каподичино – 6,5 км 

Забележителности:

Разстояние до близките забележително-
сти: *Чентро Сторико – 150 м *църквата 
San Giacomo degli Spagnoli – 100 м *хълма 
Посилипо – 200 м *замъка Нуово (Castel 
Nuovo) – 200 м *улица Толедо – 200 м *улица 
Сан Грегорио Армено – 1,1 км *галерия То-
ледо – 400 м *площад Плебешито – 750 м 
*плажа – 900 м *центъра на града – 100 м 
*летище Каподичино – 5,9 км *Централна 
гара/ гара Гарибалди – 2,5 км 

1925
лeвa

цена от

1641
лeвa

цена от

Местоположение:

С удобната си локация в сърцето на Наполи на 5 минути от основните 
забележителности и множество магазини и заведения, хотел Renaissance 
Hotel Mediterraneo е идеален избор за всеки.

Настаняване:

11-етажният хотел разполага с над 200 модерно обзаведени стаи, в 
които пушенето не е разрешено. Всички те са оборудвани с: *климатик 
*плоскоекранен телевизор *комплект за кафе/ чай *електрически адаптори 
*баня с душ и вана *сешоар 

Услуги в хотела:

*денонощна рецепция *детегледачка (срещу заплащане) *бар *кафене 
*ресторант *конферентна зала *W-Fi интернет (срещу заплащане) *фитнес 
център *солариум *джакузи *тераса на покрива с гледка към Везувий 
*химическо чистене, пране, гладене *магазин *фризьорски салон *сейф на 
рецепция *паркинг (срещу заплащане) *коли под наем *рум сървис *консиерж 

Местоположение:

Местоположение Разположен на една от най-стратегическите улици 
на Неапол, на крачки от историческия център, хотел Naples ви дава 
възможност да се насладите максимално на града.

Настаняване:

Hotel Naples разполага с 82 стилно обзаведени стаи. Всяка от тях е 
оборудвана с: *климатик *телевизор със сателитна телевизия *телефон  
*сешоар *сейф  *мини бар *баня с душ *високоскоростен интернет 

Услуги в хотела:

*ресторант *бар *паркинг (20 евро на ден) *безплатен Wi-Fi достъп *факс 
и копирни услуги *тераса на покрива  *бизнес център *химическо чистене 
*коли под наем *детегледачка (срещу заплащане) *пиколо *позволени 
домашни любимци до 5 кг. (максимум 1 любимец на стая, 10 евро/ вечер)

Renaissance HTL Mediterraneo   

Naples   

Висок клас хотел в центъра на града. Добър избор за тър-

сещите лукс в сърцето на града.

Хубав и модерен 4* хотел. С добри разположение и съот-

ношение цена/качество. Подходящ за туристи със среден 

бюджет, търсещи комуникативен хотел с добра база.

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

Изхранване: закуска и вечеря

Изхранване: закуска

Максимална заетост:

Стандартна стая:  •   •   

 Възрастен        

Максимална заетост:

Стандартна стая:  •   •   

 Възрастен        
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Тулуза

Танжер

Лисабон

Гибралтар

Ф Р А Н Ц И Я

М А Р О К О

ПОРТУГАЛИЯ

Палма де 
МайоркаВаленсия

Мурсия

АлмерияМалага

Гранада
Севиля

Кордоба

Кадис

Сеута

Мерида

Памплона

Билбао

Ла Коруня

Овиедо

Толедо

Сарагоса

А Т Л А Н Т И Ч Е С К И  
О К Е А Н

И С П А Н И Я

А Л Ж И Р

Алжир

Мадрид

Барселона

Бискайски залив

Балеарски острови

С Р Е Д И З Е М Н О  М О Р Е

Гран Канария

Санта Крус

Канарски острови

МАРОКО

Лас Палмас

Тенерифе
Фуерте-
вентура

Лансароте

Испания

Как да стигнем до там?
С директните полети по програмите на 
АСТРАЛ Холидейз до Барселона, Малага и 
Палма де Майрока или чартърната програ-
ма до Тенерифе, ще получите пълен пакет 
на изгодна цена и ще можете да изберете 
категория хотел и настаняване по избор. 
Ако решите да пътувате със собствен 
транспорт или по друго време – ще подбе-
рем най-добрите полети и хотели за Вас. 

По кое време?
Предпочитаните месеци за Испанска 
ваканция са пролетта и ранното лято 
и есента – април – юни и септември са 
най-подходящи за континенталната част; 
Палма е приятна от април до октомври и 
дори през август не се усещат горещини-
те на другата Европа; а Коста дел Сол и 
Тенерифе – избягвайте през юли – август, 
затова пък ще Ви посрещнат с приятно 
време и през Европейската зима и късна 
есен.

Къде в Испания?
Северна Испания с Каталуня и Коста Бар-
селона, не само различни с природа, но и с 
автономен език, празници и закони; класи-
ческа и модернистична. Живописни брего-
ве на север и бохемски заливи, притегате-
лен център - Барселона. 
Южна Испания – с Андалусия и Коста дел 
Сол – слънчева и древна с Мавърските 
дворци и Катедрали, изящно вплели в сна-
гите си останките от минали времена и 
нрави. Дълго пясъчно крайбрежие на Сре-
диземно море, а през Гибралтар достигаш 
до Мароко. Малага, Севиля, Гранада, Кордо-
ба, Гибралтар и Танжер ...малка част от 
списъка за посещение.
Майорка – най-големият Балеарски ос-
тров – като, че откъснат от континен-
та и отплавал в Средиземно море с ар-
хитектурата на каталунци и нравите на 
андалусци. Живописен и топъл, примамлив 
и гостоприемен, наистина съблазнява със 
заливите Солер и Санат Понса, с плажове-
те на Плая де Палма и Ел Аренал; бохемс-
твото на Магалуф и аристократизма на 
Палма Сити. 
Канарските острови в Атлантическият 
океан с най-големите острови:Тенерифе и 
Гран Канария и по-малките: Фуертавенту-
ра, Лансароте, Ла Гомера, Ла Палма и Ел 
Йеро  са също испанска територия, макар 
и по-екзотична природа и само на 100км 
от берговете на Африка.
Различни поверия и митове витаят око-
ло историята на тази островна група, но 
трябва да посетите един от островите, 
за да се уверите, че природните дадености 
са превзети от духа на Испания.

Защо в Испания?
Да си турист в Испания е лесно и инте-
ресно, настаняването е разнообразно, 
плажните ивици са дълги, а забележител-
ностите - безброй.
Очаква Ви фламенко, хубава храна, прия-
тен климат, прекрасна архитектура, му-
зеи и, разбира се, общителни и приятелски 
настроени испанци. 

Обща информация за Испания
Кралство Испания е една от най-разнообразните, както в географско, така 
и в културно-историческо отношение, държава в Европа, която можете да 
посещавате нееднократно, в различните и части и всеки път ще откривате 
ново лице, нови и различни традиции, пейзажи и гледки. Само хората – слънчеви 
и гостоприемни, спокойни и широкоскроени – ще Ви се струват вече познати. 
Испания заема четвърто място по площ сред европейските страни, а 
бреговете и се мият от Атлантическия океан на запад и Средиземно море 
на юг и изток и тази съвкупност от територия, морета, разнообразен 
климат, запазени традиции и самобитност, доведоха до първенството и 
като туристическа дестинация години наред. В курортите в Испания не само 
успяваш да избягаш истински от ежедневието си, но успяваш да се заредиш с 
енергия, защото те научава да живееш днес, да бъдеш ти и да се наслаждаваш.
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Палма

Гомера

Тенерифе

Гран Канария

Фуертевентура

Лансароте

Алегранса

Йеро

А Т Л А Н Т И Ч Е С К И Я  О К Е А Н

Как да стигнем до там?
Самолети пътуват ежедневно и цело-
годишно до острова, кацайки на някое 
от двете летища. От там постоянно 
пътуват автобуси  до градовете и об-
ратно. 

По кое време?
Тъй като Тенерифе притежава  пролет-
но/летен климат, който се задържа 
през цялата година, няма неподходящо 
време за посещение на острова. Дъж-
довните месеци са ноември и февруари, 
а най-посещаваните са януари – април. 

Къде в Тенерифе ?
Посещението на Тенерифе би било не-
пълно без разходка до върха на плани-
ната Теиде. Друга вълнуваща атракция 
е да посетите красивия Гарачико, да 
пиете кафе на най-красивия площад 
на острова и да поплувате в някой от 
басейните, издялани от лава. За да се 
докоснете до истинският дух на Тене-
рифе, посетете Ла Лагуна, бившата 
столица, която привлича с архитекту-
ра, места за пазаруване и хранене. 

Защо в Тенерифе?
Тенерифе е идеалното кътче, което 
можете да посетите по време на зим-
ната си ваканция, като я превърнете в 
лятна. Почивката там ще ви зареди с 
енергия, топлина и слънчев загар. 

Нашите съвети:
Насладете се на прясно приготвената,  
много често лично уловена от готвача   
морска храна. Там можете да опитате 
и типичните за острова черни карто-
фи папас, които се сервират необелени 
и покрити със скална сол. Разходете се 
извън комплексите и оживените мес-
та, за да откриете тихата страна на 
Тенерифе, която повечето туристи не 
достигат.

Обща информация за Тенерифе
Ако търсите вълнуваща почивка, изпълнена с много приключения, забавления 
и нощен живот, то Тенерифе е една от най-добрите дестининации за целта. 
Най-големият от Канарските острови и най-населеният испански остров е 
идеално място за пътешественици. Всяка година той е посещаван от хиляди 
туристи, които идват, за да се докоснат до красотата и нощния му живот. 
Тенерифе е може би последният островен рай в Европа, предлагащ буйни гори, 
екзотична флора и фауна, пустини, планини, вулкани, невероятно красиви бре-
гови линии и изумителни плажове. Едно от най-привлекателните неща на ос-
трова е целогодишното слънце, което го огрява с топлите си лъчи. Това го 
прави предпочитана дестинация за ваканция през зимата, когато хората се 
опитват да избягат от студа на континента. 
Тенерифе предлага много повече от слънце и нощен живот. Той е дом на най-
стария университет на Канарските острови, на националния парк Тиеде, къ-
дето се намира най-големият вулкан в Атлантическия океан и третият най-
голям в света: Тиеде. От 2015 г. островът е дом на Биосферния резерват, 
мястото ,където можете да видите най-голямото разнообразие от ендемич-
ни видове в Европа.  В Тенерифе се намира и модерният символ на Канарските 
острови: конгресно-концертната зала в град Санта Крус де Тенериф - Auditorio 
de Tenerife.
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Допълнителна информация:

Хотелът се отличава с отлично местоположе-
ние - на кратко разстояние от плажа, в центъ-
ра на курорта, заобиколен от океана от едната 
страна и от величествения масив на планина-
та Тайде. Удобна локация, достъп до местните 
ресторанти, магазини и заведения, лесен дос-
тъп до автобусния транспорт и всичко това 
съчетано с качествено обслужване и безупреч-
но отношение към гостите на хотела. 

Допълнителна информация:

Старият град на Пуерто де ла Круз е много 
впечатляващ. Голяма част от района около 
старото рибарско пристанище е пълен с 
тесни калдъръмени улички, пълни с колониал-
на архитектура. 

1406
лeвa

цена от

1406
лeвa

цена от

Местоположение:

Хотелът се намира в центъра на курорта Пуерто де ла Круз и предлага за-
шеметяваща гледка към планината Тейде. Пред него има стоянка за такси-
та. Автобусите от близката спирка отиват до всички краища на острова.

Настаняване:

Catalonia Las Vegas 4* разполага с общо 261 стаи за настаняване, 
предлагащи страхотни гледки към морето, планината или езерото 
Мартианез. Гостите на хотела могат да избират между стандартни или 
супериор стаи. Всички помещения имат балкон и разполагат с климатик.

Услуги в хотела:

основен бюфет ресторант, лоби бар, външен басейн, бар на басейна, 
вечерен бар, красива градина, тераса за слънчеви бани, рум сервиз, 
обменно бюро, анимация, ТВ зала, боулинг, тенис на маса, билярд, мини 
голф, сауна, солариум, зала за игри, химическо чистене и пране, гладене, 
детска площадка, безплатен WiFi интернет във всички части на хотела, 
включително и в стаите, фризьор

Местоположение:

Хотел Be Llive Experience Orotava се намира в Пуерто де ла Круз - най-
добрият курорт в северната част на остров Тенерифе. Само 200 метра 
делят гостите на хотела от красив плаж.

Настаняване:

Хотелът предлага настаняване в комфортно обзаведени стандартни 
стаи, супериор стаи и сюити, с изглед към живописните хълмове на 
планината Тайде или морето. Всички помещения разполагат с балкон, 
климатик и допълнителни удобства.

Услуги в хотела:

основен бюфет ресторант, италиански а-ла-карт ресторант, лоби бар, 
външен басейн, Wi Fi в общите части на хотела, конферентна/банкетна 
зала, вечерна анимация, фризьорски салон, тераса за слънчеви бани, 
солариум, ТВ стая, колела под наем, рент а-кар, паркинг, голф, тенис, 
ранно настаняване и късно напускане на хотела

Be Live Experience Orotava, Пуерто де ла Крус   

Catalonia Las Vegas, Пуерто де ла Крус   

В близост до плаж, разположен на комуникативно място и 
предлагащ зашеметяващ изглед към околността и море-
то, хотелът е идеален за тези, който искат да се погле-
зят и да се насладят на комфортна почивка.

Впечатляващ с красивата си градина и удобства, на 
кратко разстояние от плажа и в близост до основните 
барове и заведения в курорта, Catalonia Las Vegas обещава 
наистина специален престой за своите гости.

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

Изхранване: закуска, обяд и вечеря

Изхранване: закуска, обяд и вечеря

Максимална заетост:

Стандартна стая:  •   •   

 Възрастен        

Максимална заетост:

Стандартна стая:  •   

 Възрастен        
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Изхранване:

закуска, обяд и вечеря

Изхранване:

закуска, обяд и вечеря

1498
лeвa

цена от

1406
лeвa

цена от

Местоположение:

Хотелът е част от веригата Melia. Разположен е в сърцето на курорта 
Пуерто де ла Круз, на около 150 м от един от най-известните плажове в 
северната част на острова - Jardin.

Настаняване:

Хотелът разполага със 183 стаи. Стандартните стаи са с големина 
около 26 кв.м. и гледка към морето, планината Тейде или града. Стаите 
разполагат с: *климатик *сателитна телевизия *сейф  *сешоар *телефон 
*мини бар *балкон/тераса

Услуги в хотела:

*шоу кукинг бюфет *открит басейн *бар при басейна *лаундж бар *Wi-Fi 
(срещу заплащане) *пералня и сушилня (срещу заплащане) *рент-а-кар *об-
мяна на валута *анимация *билярд *тенис на маса

Местоположение:

Хотелът е част от веригата Gema hotels. Разположен е в курорта Пу-
ерто де ла Круз, на около 100 м. от един от най-популярните плажове в 
северната част на острова - Jardin.

Настаняване:

Хотелът разполага с 350 стаи, разполагащи с: *климатик *сателитна те-
левизия *сейф  *сешоар *телефон *хладилник *балкон/тераса

Услуги в хотела:

*2 външни басейна *детски басейн *вътрешен отопляем басейн *Wi-Fi 
(срещу заплащане) *фитнес *рент-а-кар *минимаркет *анимация за деца 
и възрастни *скуош (срещу заплащане) *тенис на маса, голф 

Gran Turquesa Playa, Пуерто де ла Крус   

Sol Puerto Playa, Пуерто де ла Крус   

Популярен хотел с богат асортимент от допълнителни 

услуги и удобно местоположение до плажа и Лоро Парк.

Хотел с идеално местоположение в централната част на 

курорта и в близост до един от най-популярните плажове 

в района. Просторни и светли стаи.

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

Максимална заетост:

Стандартна стая:   

 Възрастен        

Максимална заетост:

Стандартна стая:    

 Възрастен        



1090700 15 999

Испания I Палма де Майорка

Балеарски острови

Ибиза

Форментера

Майорка

Менорка

Кабрера

С Р Е Д И З Е М Н О  М О Р Е

Палма

Ибиза

Как да стигнем до там?
Най-лесният начин да се озовете на 
острова е със самолет. България еър 
предлага директни полети до Палма 
Сити с продължителност около 3 часа. 
Можете да се възползвате от предва-
рителните резервации на АСТРАЛ Холи-
дейз за по-изгоден пакет или да обсъди-
те с Вашия туристически консултант 
дати по избор.

По кое време?
От пролетта до късна есен, можете да 
се възползвате от възможностите
за ваканция на острова, но като всяка 
Средиземноморска дестинация, 
юли и август са най-натоварени и скъ-
пи. Ако това са и Вашите месеци за 
почивка – резервирайте рано като се 
възползвате от отстъпките до края 
на февруари или март.

Къде в Палма де Майорка?
На изток от столицата можете да из-
бирате между: Кан Пастия, Плая де 
Палма, Ел Аренал - курорти с чудес-
на плажна ивица. Те почти се сливат в 
един и са свързани от дълъг крайбре-
жен булевард, по който се движи мини 
влакче. Най-близки са до Палма Сити и 
удобни за вечерно отскачане до там 
или шопинг. Кан Пастия е по-спокоен 
и предпочитан от семейства с деца, а 
Плая де  Палма и Ел Аренал са най-масо-
вите, оживени курорти с изобилие от 
барове и дискотеки. Местните атрак-
ции включват голф игрище със забавле-
ния за деца и най-големия на острова 
воден парк AQUACITY.
На запад от Палма Сити са:
Кала Майор и Илетас -  изискани ра-
йони, недалече от столицата, с красиво 
пристанище и предимно скалисти бря-
гове с елегантни пясъчни заливи.
Магалуф и Палма Нова са едни от 
най-популярните курорти, почти сляти
в два съседни пясъчни залива. Предла-
гат оживен престой и неповторими 
нощни забавления - известното Casino 
Paladium и най-голямата дискотека - 
BCM. Тук се намират атрактивните 
Aquapark Magalluf и Western Water Park.
Кала Винас и Санта Панса са по-
отдалечени, със спокойна атмосфера, 
Скалисти бергове, но и кристални води 
в заливите си.  Романтични и оживени 
привечер, Ви очакват.

Обща информация за Палма де 
Майорка
Палма де Майорка е най-големият от Балеарските острови, разположени в Сре-
диземно море, на изток от крайбрежието на Испания. Един от най-красивите 
средиземноморски острови, той е благословен с горещо лятно слънце и мека 
зима, но и с приятен морски бриз - идеален за всички, които искат вълнуваща и за-
бавна почивка. Туристически по крайбрежията и автентичен във вътрешност-
та и на север, островът е известен с уникалната си природа още от времето, 
когато през 1839г Жорж Санд и Шопен преживяват романтичната си зима тук. 
Палма Сити е столицата на Балеарските острови и най-големият град на ос-
тров Майорка. Разположен е в югозападната част на острова, на залив Палма. 
Корените на града могат да бъдат проследени до древните римляни, като дори 
и днес жителите на старата част на града често попадат на останки от рим-
ско време. Въпреки това, днешният Палма Сити е сравнително ново творение. 
Булевардите La Rambla и Passeig des Born са построени едва през 19 в. на място-
то на пресъхнало речно корито, а крайбрежният булевард е открит чак в края 
50те години на 20 в. Палма Сити е привлекателен модерен град, но с добре за-
пазено средновековно сърце. Дните тук минават спокойно, в развлечения, раз-
ходки и шопинг, а ако имате останала енергия, преливат в незабравими нощи. 
Но островът не е само Палма Сити, курортите в Майорка са много различни 
и трябва да попаднете в своя! Забързаният ритъм на Магалуф и Палма влиза 
в контраст с по-тихите курорти Кан Пастия, Кала Виняс и др., които комби-
нират природна красота с приятна суета, разнообразна кухня, безопасни мор-
ски води и голямо разнообразие от спортове - голф, тенис, гмуркане, риболов, 
уиндсърфинг и др.
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Изхранване:

All Inclusive

Допълнителна информация:

Хотелът се намира на 8 км от летището 
и на 11 км от центъра на столицата Пал-
ма Сити. В близост има спирка на градския 
транспорт, с който лесно и удобно може да 
се стигне до Палма Сити. Хотелът разпола-
га с външен басейн, открита хидромасажна 
вана и сауна.

Допълнителна информация:

Този комплекс от тип „All Inclusive“ е с площ 
от 25 000 кв. м. Разполага с 4 плувни басейна, 
детска площадка и големи градини. Намира 
се само на 350 метра от плажа S‘Arenal в 
Майорка.

1383
лeвa

цена от

1489
лeвa

цена от

Местоположение:

Mediterranean Bay е четиризвезден хотел, разположен в тих и спокоен 
район. Комплексът се намира на 100 м от Плая де Палма и на 350 м от 
красвия пясъчен плаж на Ел Аренал. 

Настаняване:

Стаите на хотела са с елегантен и модерен дизайн. Всяка от тях е обо-
рудвана с:  *климатик *балкон *телефон *баня с вана/ душ *плоскоекранен 
телевизор *сателитни програми *сейф (срещу заплащане) *безплатен 
Wi-Fi интернет

Услуги в хотела:

*денонощна рецепция *основен ресторант *бар до басейна *лоби бар 
*басейн *външно джакузи *сауна *анимация за възрастни и деца *Wi-Fi 
интернет  *коли под наем *обменно бюро *факс и копирни услуги *сейф 
*централно отопление

Местоположение:

Хотелът се намира в тиха зона в Плая де Палма. Разположен е на кратко 
пешеходно разстояние от магазините и оживените барове на компле-
кса. Палма Сити е на 10 километра.

Настаняване:

Хотелът предлага настаняване в 120 стаи, обзаведени с: *телефон *те-
левизор /депозит за дистанционното/ *напълно оборудвана баня *клима-
тик *сейф срещу допълнително заплащане *балкон 

Услуги в хотела:

*ресторант *2 бара *бар при басейна *3 басейна *детски басейн *сауна 
*джакузи *градина *магазин *зала за видеоигри *дартс *билярд *стая за 
багаж *тенис корт *тенис на маса *мини голф *водна анимация в басейна 
*колела под наем *коли под наем *билетни услуги *обменно бюро 

Palma Bay Club Resort, Ел Аренал   

Mediterranean Bay, Ел Аренал   

Предпочитан от семейства с деца, но и двойки, които ис-

кат да са в центъра, близо до магазините и заведенията. 

Идеален избор на хотел за хора, интересуващи се от 

плаж, местна кухня, както и от пешеходни разходки извън 

хотела

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

Изхранване: закуска и вечеря

Максимална заетост:

Стандартна стая:   •  

Малък апартамент:   •     

 Възрастен         

Максимална заетост:

Стандартна
   •   •    •     •   •    стая: 

 Възрастен           Дете до 13,99 год.
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All Inclusive:

Включени в цената:

*закуска, обяд и вечеря *напитки – кафе, 
чай, вода, сок (от концентрат), бира, вино, 
вода, безалкохолни напитки *следобедна за-
куска - сладолед, сладкиши, плодове, топъл 
или студен бюфет *минибар *сешоар Сре-
щу допълнително заплащане: *сейф *Wi-Fi 
интернет  

All Inclusive:

Услуги, включени в цената:

*закуска, обяд и вечеря

*местни алкохолни (бира и вино) и безалко-
холни напитки в часовете 11:00-23:00 ч.

*анимация и жива музика

*басейн

*чадъри и шезлонги край басейна

*безплатен Wi-Fi в общите части на хотела

1555
лeвa

цена от

1696
лeвa

цена от

Местоположение:

Хотелът е разположен в красив залив, на брега на морето в курорта 
Палма Нова, на 18 км от Палма сити. На 300 м от него има спирка на 
градския транспорт и пешеходна алея.

Настаняване:

Хотел Comodoro Playa разполага с 88 стаи, 7 от които апартаменти, 
всички с гледка море. Всички помещения са оборудвани с: *климатик 
*телефон  *телевизор *минибар *сешоар *сейф (срещу заплащане) *Wi-Fi 
(срещу заплащане) 

Услуги в хотела:

*24 часа рецепция *снек бар с гледка към басейна *ресторант *открит 
басейн *паркинг *пране и гладене *Wi-Fi (1 час на ден безплатно) *анимация 
*обмяна на валута *велосипеди и автомобили под наем *сейф

Местоположение:

Хотел Fergus Tobago се намира на източния бряг на острова, на 200 ме-
тра от плажа в район с множество магазини, ресторанти и барове. На 
20 км e от столицата и на 30 км от летището. 

Настаняване:

Hotel Fergus Tobago разполага с 218 стилно обзаведени стаи. Всяка от 
стаите е оборудвана с:  *климатик  *телевизор *сешоар *гледка към ба-
сейна/ морето *сейф (срещу заплащане) *телефон

Услуги в хотела:

*24 часа рецепция  *ресторант (бюфет) *басейн *обмяна на валута *бар 
*факс и копирни услуги *безплатен паркинг *сейф  *свободен Wi-Fi достъп 
в лобито *велосипеди под наем *тенис на маса *билярд *дартс *химиче-
ско чистене *анимация *зала за игри *масажи *миниклуб *настаняване на 
домашни любимци до 8 кг.  *сейф *вендинг машини за храни и напитки 
*шатъл услуги *снек бар 

Fergust Tobago, Палма Нова   

Comodoro Playa, Палма Нова   

С богат избор на услуги, хотелът е подходящ както за се-

мейна, така и за активна или романтична почивка. 

Стандартен четиризвезден хотел с високо ниво на об-

служване и с добро разположение. Подходящ за желаещите 

активна почивка и хотел на плажа

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

Изхранване: закуска и вечеря • All Inclusive

Максимална заетост:

Стандартна
   •   •    •     •   стая: 

 Възрастен           Дете до 12,99 год.

Максимална заетост:

Стая с гледка море:   •   •    •   

 Възрастен           Дете до 12,99 год.
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Допълнителна информация:

Хотелът предлага настаняване с включени 
закуска и вечеря на бюфет. Гостите могат 
да се насладят и на прекрасната гледка, 
която се разкрива към залива Магалуф от 
терасата на основния бар в хотела.

Изхранване:

закуска и вечеря

1612
лeвa

цена от

1645
лeвa

цена от

Местоположение:

Хотелът е разположен в оживената част на курорта Магалуф на първа 
линия на брега на морето. Летището в Палма се намира на около 30 км. 

Настаняване:

Хотелът разполага с общо 190 стаи, оборудвани с: *климатик *сешоар 
*сейф (срещу заплащане) *Wi-Fi (срещу заплащане) *балкон Стандартни-
те единични стаи са с големина от около 18 кв. м.  Стандартните двой-
ни стаи стаи са с големина от около 24 кв. м. 

Услуги в хотела:

*основен ресторант с интернационална кухня и типични ястия от ра-
йона *гала вечеря един път седмично *снек бар на плажа *външен басейн  
*детски басейн *безплатно ползване на спа зоната (изисква се предва-
рителна резервация) *масажи (срещу заплащане) *видеоигри *тенис на 
маса *билярд *вечерни шоу програми два пъти седмично *автомобили 
под наем

Местоположение:

Разположен е на първа линия в един от най-популярните курорти- Плая де 
Палма в западната част на остров Палма де Майорка. Намира се на 5 км 
от летището и 9 км от столицата Палма.

Настаняване:

Хотелът разполага с общо 222 стаи - стандартни единични стаи с голе-
мина 16 кв.м., двойни стаи - 21 кв. м. и апартаменти до 28 кв.м. Всички те 
са оборудвани с: *климатик *балкон/ тераса *сешоар *минибар  

Услуги в хотела:

*2 външни басейна (в непосредствена близост до плажната ивица и в 
зоната за релакс) *спа център с вътрешен басейн (отопляем от април 
до октомври) *сауна *турска баня *фитнес *вечерна анимация *тенис 
на маса *билярд *тенис на корт *наем на велосипеди *оборудвана конфе-
рентна зала с големина 113 кв.м *безплатен Wi-Fi *съоръжения за хора с 
увреждания.

THB Class El Cid, Плая де Палма   

Flamboyan Caribe, Магалуф   

Хубав хотел с идеално местоположение на първа линия в 

една от най-предпочитаните зони на острова, предлагащ 

широка гама от услуги.

Хотелът е предпочитан поради добрата си локация и 

услуги.

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

Изхранване: закуска и вечеря

Максимална заетост:

Стандартна стая:   •   •    •   

Стая море:    •    •    •   

 Възрастен           Дете до 12,99 год.

Максимална заетост:

Стандартна стая:   •   •    •   

Стая море:    •    •   

                           •    •     

Апартамент:    •    •    

 Възрастен           Дете до 12,99 год.
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Как да стигнем до там?
Директните полети на България Еър 
и компетентните насоки на служител 
от АСТРАЛ Холидейз ще Ви помогнат 
да изберете най-удачния пакет и да 
оползотворите престоя си пълноценно. 
Изгодни са пакетите по „Златна въз-
раст“, от които можете да се възполз-
вате с приятели.

По кое време?
Пътешествието в Испания и в Южна-
та и част е възможно целогодишно, Но 
ако сте решили да обикаляте и да гле-
дате повече, отколкото да плажувате,
препоръчваме Ви да изберете проле-
тта или ранното лято/ от април до 
средата на юни/ или есента / от сеп-
тември до края на октомври месец/, 
когато температурите са приятни и 
се съчетава плаж с екскурзии.
Ако търсите лятна почивка, юли и ав-
густ са не само натоварени и по-скъпи,  
но с температури на въздуха над 350 
и в същото време – сравнително сту-
дено Средиземноморско крайбрежие, 
непосредствено след Гибралтарския 
проток.

Къде в Коста дел Сол?
В Коста дел Сол са разположени малки и 
по-големи примамливи курорти. Малага, 
Торремолинос, Беналмадена, Фуенхиро-
ла, Марбея, Естепона се нижат после-
дователно сто километра по крайбре-
жието до границата с Кадис, всеки от 
тях със своя собствена красота.

Защо в Коста дел Сол?
Тук Ви очакват гостоприемни хотели 
от всички категории, красиви плажове, 
прекрасни пейзажи, страхотен нощен 
живот и уютни морски ресторантче-
та. Районът е отлична отправна точ-
ка за посещение на възхитителните 
Севиля, Гранада, Кордоба, Ронда и дори 
за целодневни посещения на Гибралтар 
и Мароко.....

Обща информация за 
Коста дел Сол
Коста дел Сол се намира в южна Испания и е част от областта Андалусия. В 
миналото е бил характерен с малки рибарски селища, обликът на които днес 
би бил трудно разпознат. Районът е населен още от времето на бронзовата 
епоха и колонизиран от много култури - финикийците, Картаген, Рим, вандали-
те, вестготите, но най-ярък отпечатък остават маврите, които създават 
тук най-значимите културно-исторически комплекси и до днес наречени „им-
перските градове“ – Кордоба, Гранада и Севиля. Открито през 50-те години за 
туризма, крайбрежието е превърнато в световноизвестна дестинация.
Столицата Малага, с населението от половин милион души е родно място на 
Пабло Пикасо, но с музея на великия художник далеч не се изчерпва културният 
афиш на града. Можете да посетите интересен археологически музей, на из-
ящните изкуства, на фламенкото, на бикоборството, на виното, дори и музей 
на къщичките за кукли. Не бива да пропускате внушителната катедрала, замъ-
ка Алкасаба, ботаническата градина...Шопингът също няма да ви разочарова.
Фуенхирола, е най-големият град-курорт по крайбрежието Коста дел Сол, 
след Малага, централно разположен и еднакво отдалечен, както от летището 
(на около 30 км), така и от известната Марбея на запад. 
Изключително благодатен за посещение през цялата година - ресторантите и 
магазините работят, има къде да се разходите и какво да видите, местните 
жители са там и ще Ви посрещнат. „Площада на Конституцията“, останките 
от мавърската крепост Suhayl, от която се разраства града, пристанището, 
7-километровата пясъчна ивица, Palacio de Paz, зоопарка и аквапарка в близост 
- това са местата, които ще Ви приютят по време на почивката Ви в слънче-
ва Андалусия.
Другите популярни курорти са Торемолинос, Беналмадена и Марбея
- едни от най-известните по крайбрежието, а вълната от туристи, които 
ги заливат всяко лято, прави Коста дел Сол космополитен, разнолик и прите-
гателен за всеки турист с голф игрищата, със старинните селца и цветни 
стрехи, модерните пристанища в Беналмадена и Пуерто Банус, парковете и 
пясъчните плажове. 
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Изхранване:

закуска, обяд и вечеря + вода и вино за обяд 
и вечеря

1023
лeвa

цена от

Monarque Fuengirola Park, Фуенхирола   
Един от популярните семейни хотели в района. 

Местоположение:

Разположен е в курорта Фуенхирола, в центъра 
на най-атрактивната част на Коста дел Сол, 
на 24 км от летището в Малага. Намира се в 
непосредствена близост до плажа Лас Гавио-
тас. На пешеходно разстояние от хотела има 
и спирка на градския транспорт. 

Услуги в хотела:

*денонощна рецепция *ресторант с местни 
специалитети и интернационална кухня *снек 
бар *кафе-сладкарница *градина *открит плу-
вен басейн *закрит плувен басейн *тенис корт 
*сауна *зала за игри *солариум *спа център с 
големина 600 кв.м *турска/ парна баня *ма-
саж *детска площадка *билярд *дартс *тера-
са *сейф *помещение за съхранение на багаж 
*магазини в хотела *Wi-Fi (безплатен в общите 
части) *безплатен паркинг *пералня *фризьор-
ски/ козметичен салон *обменно бюро *магазин 
за сувенири и подаръци *лолела под наем *коли 
под наем 

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

Настаняване:

Хотелът разполага с 393 комфортно обзаведе-
ни хотелски стаи. Всяка една стая разполага с: 
*самостоятелна баня *минибар *сейф  *клима-
тик *сателитна телевизия *телефон *сешоар 
*балкон/ тераса

Максимална заетост:

Стандартна стая:   •   •    •   

 Възрастен           Дете до 11,99 год.

Гарантирани стаи
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Испания I Коста Барселона

Как да стигнем до там?
Организираните пакети на АСТРАЛ Хо-
лидейз са изключително изгодни и удоб-
ни, включват директни полети, транс-
фер от летището до избрания от Вас 
хотел и пакет за настаняването, заед-
но с обслужване от българскоговорящи 
представители на място, които са ви-
наги на Ваше разположение.

По кое време?
Няма точно време за ваканция в Барсе-
лона – всеки сезон е подходящ, но ако 
искате да използвате пълноценно вре-
мето си, планирайте пътешествието 
през пролетта и ранното лято или ес-
ента. Макар, че и една зимна Барселона 
ще Ви очарова.

Къде в Коста Барселона – 
Маресме?
Калея е първото курортно градче в 
близост до каталунската столица, с 
дълга пясъчна ивица, множество мага-
зини, барове и ресторанти, а с набли-
жаването на нощта за всички, които 
обичат забавленията, отварят врати 
дискотеки, фламенко барове и нощни 
клубове! Заедно с Пинеда де Мар об-
разуват един от най- оживените курор-
ти на крайбрежието и предоставят на 
гостите си туристическа зона с обши-
рен плаж и най-дългата шопинг улица по 
крайбрежието. 
В центъра на Калея е спирката на влак-
чето, което Ви отвежда до Барселона 
и се превръща в Метро – изключително 
удобство за опознаване на столицата.
Малград де Мар са следващите два 
курорта, които се преливат и оформят 
една от най-дългите крайбрежни ту-
ристически зони. Тук хотелите са раз-
положени успоредно на плажа и покрай 
красива променада, която вечер оживя-
ва от глъчката на туристите.

Защо в Коста Барселона?
Защото ще останете доволни от об-
ширните плажове, дружелюбните хора, 
приятната атмосфера в курортите и.. 
Каталунската столица - един от най-
красивите градове в Европа.римско 
селище, църкви и амфитеатри. Други, 
неуморно ще се впуснат в ритъма на за-
владяващия нощен живот под звуците 
на модерната турска музика. Но всички 
ще запомним своето Анталийско лято–
приветливо, слънчево, „All Inclusive“ от-
всякъде. 

Обща информация за Коста 
Барселона - Маресме
Коста Барселона – Маресме е североизточното крайбрежие на Испания, 
което се развива като туристическа дестинация не само заради плажовете 
на Средиземно море, не само поради близостта си с Франция и Андора, но пре-
ди всичко, заради „перлата“ на Каталуня – столицата БАРСЕЛОНА.
Барселона не е просто име на поредната Ви туристическа дестинация, 
а един от най-артистичните и очарователни градове в света.  
Впечатляващ, жизнен, с младежки дух и гостоприемен. Можете се потопите
в атмосферата и, докато почивате на север в Калея или Санта Сузана, 
защото влакчето Ви отвежда и връща за час, а богатствата на града – са 
пред Вас! 
Освен старата част с Готическата Катедрала и Ла Рамблас, не забравяйте 
да се разходите до къщите на Гауди, Саграда Фамилия, Парка Гюел, приста-
нището с Аквариума и Ноу Камп, Двореца и шоуто на фонтаните. Фиеста и 
безгрижие, което завладяват и туристите – Барса е Рио в Европа!
Само на около 40 км на север от Барселона започва крайбрежието Коста дел 
Маресме, в последните години познато като Коста Барселона, което се 
превърна в ТОП дестинацията на Северна Испания. Близостта на Барса, света 
на Гауди и Миро с живописните северни градчета – Жирона и Тосса де Мар, 
широките плажове и в същото време типичните градчета, в които ще от-
седнете – това е, с което Каталуня ще Ви съблазни. Курортите, които ще ви 
посрещнат тук са: Калея, Пинеда де Мар, Санта Сузана, а селищата на север, 
в Коста Брава - Лорет де Мар, Тосса де Мар и още много живописни заливи чак 
до границата с Южна Франция, ще можете да посетите по време на екскурзи-
ите или морските разходки.  
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Изхранване:

закуска • закуска и вечеря • закуска, обяд и 
вечеря • All Inclusive

Изхранване:

закуска • закуска и вечеря • закуска, обяд и 
вечеря • All Inclusive

937
лeвa

цена от

937
лeвa

цена от

Местоположение:

Хотелът е част от веригата H TOP Hotels. Разположен е в непосред-
ствена близост до централната част на курорта Калея и на 10 минути 
пеша от плажа.

Услуги в хотела:

*основен бюфет ресторант *бар *бар с жива музика *открит басейн *за-
крит отопляем басейн *мини клуб (за деца между 5 и 12 г.) *сауна, фитнес 
и джакузи (безплатни - допускат се само възрастни над 18 г.) *детски 
басейн *лекар *рент-а-кар *кино/ видео салон *боулинг *слънчева тераса 
(1200 кв.м) с джакузи на покрива *бар на покрива *анимация *интернет в 
лобито

Настаняване:

Хотелът предлага настаняване в 339 стаи, оборудвани с: *климатик *ди-
ректен телефон *сателитна телевизия *сешоар *баня с вана или душ 
*сейф *балкон/ тераса

Местоположение:

Хотелът е част от от веригата H TOP Hotels. Разположен е в един от 
най-централните райони на Калея, на няколко минути пеша от търгов-
ската зона и на около 100 м от плажа. 

Настаняване:

Хотелът разполага с 228 стаи, оборудвани с: *климатик *сателитна те-
левизия *сейф (срещу заплащане) *сешоар *телефон *минибар *балкон/ 
тераса 

Услуги в хотела:

*основен ресторант на блок маса *бар *кафене *открит басейн *детски 
мини клуб *фитнес зала *сауна и джакузи (срещу заплащане) *солариум 
*Wi-Fi (срещу заплащане) *обмяна на валута *рент-а-кар *факс *фото *биб-
лиотека *конферентна зала *химическо чистене *паркинг

Amaika, Калея   

Calella Palace, Калея   

Традиционен хотел, предпочитан заради местоположение-

то си на няколко минути от плажа и специалната си All 

Inclusive система.

Един от предочитаните семейни хотели в тази туристи-

ческа зона, намиращ се в близост до централната част 

на курорта и много магазини и заведения. 

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

Гарантирани стаи

Максимална заетост:

Стандартна
  •   •    •     •    •    стая:

 Възрастен           Дете до 11,99 год.

Максимална заетост:

Стандартна
  •   •    •     •    •    стая:

 Възрастен           Дете до 11,99 год.
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Португалия

А Т Л А Н Т И Ч Е С К И  
О К Е А Н

И С П А Н И Я

П О Р Т У Г А Л И Я
Лисабон

Фару

Сетубал

Сантарен

Лейрия

Коимбра

Гуарда
Визеу

Авейро

Порто

Брага

Вила Реал

Браганса

Кащелу 
Бранку

Евора

Основна информация за почивката: 
Страната може да посети всеки с валиден документ 
за самоличност: лична карта или международен транс-
порт с валидност поне 6 месеца след датата на връщане. 
Можете да стигнете до Португалия с почти всеки вид транспорт. 
Самолети кацат всеки ден на летищата в Лисабон, Порто и Фаро. 
Мадейра и Азорските острови също могат да бъдат достигнати 
със самолет. Влакове свързват ежеднвено големите градове с ос-
таналата част от Европа. 
Какво да посетим:
Ако искате да се насладите на красиви монументи и да се полю-
бувате на забележителни гледки, то Лисабон, Синтра и Порто са 
местата, които задължително трябва да посетите. Въпреки че 
в Португалия паметниците на културата и забележителностите 
често биват пренебрегвани от туристите, лесно могат да бъдат 
открити множество стари римски църкви. Старите манастири 
като Алкобача и величествените замъци като Марфа (един от най-
големите дворци в Европа) също заслужават внимание. Ако иска-
те да избягате от оживеността на града, околностите Виана де 
Кастело, Кастело Бранко и Гуарда са идеалният избор за спокойна 
почивка от селски стил. За любителите на природата и тези, кои-
то искат да посетят недокоснати от човека места, Мадейра и 
Азорските острови са местата, които ще помнят дълго време. 
Плажове:
Златните плажове на Португалия са едно от богатствата на 
страната, което си заслужава да се посети. Те предлагат голямо 
разнообразие от плажни занимания: сърф, уиндсърф и гмуркане. Ако 
не сте от феновете на активното спортуване през лятото, то мо-
жете да отседнете в един от плажните барове, където местните 
обичат да пият коктейли.  Най-популярните плажове на Португалия 
се намират в месността Алгарве, която притежава невероятно 
красива брегова линия. Водата в южната брегова линия е много по-
топла и спокойна от тази в западната. На запад, плажовете около 
Лисабон и Пениче пък са рай за любителите на сърфа. А  тези, които 
обичат да се радват на спокойствието, ще оценят красотата на 
почти безлюдните плажове на Алентехо. 
Шопинг, ресторанти, барове:
Когато посетите Португалия, непременно трябва да опитате от 
местното вино. Червеното вино е  най-популярно, но и бялото вино 
е сред любимите напитки. Португалия е родината на известното 
вино Портвайн. Именно то превръща страната в популярна дести-
нация за винен туризъм. То се консумира основно по време на хране-
не. Португалия се характеризира с автентична здравословна кухня,  
направена от продуктите, които страната произвежда . Подобно 
на испанската, и португалската кухня е повлияна от няколко исто-
рически обстоятелства: част от Римската империя, завещала им 
маслиновите горички; присъствие на маврите и наследените от 
тях бадеми и смокини; великите географски открития и движения 
на стоки, особено подправки.  Границата между лека закуска и пъл-
ния обяд или вечеря е строго установена. Баровете в Португалия 
продават закуски и предлагат малко меню. Пълно меню се предла-
га в casa do pasto (непретенциозни евтини заведения, популярни на 
обяд), restaurante, cervejaria (бар и ресторант) или marisqueria (рес-
торант, където се сервира предимно морска храна). 
Полезна информация: 
*  входен режим – лична карта или международен паспорт с валид-

ност 6 м. след датата на връщане.
*  питейна вода - няма забрана за консумация на чешмяната вода, но 

не е препоръчително .
*  валута – евро.
*  местно време – 2 часа назад спрямо България.
*  електричество – 220 V
*  пазаруване - в Португалия можете да си закупите известни марко-

ви предмети или дрехи на много приемливи цени.
*  сувенири - не забравяйте да си вземете за спомен и прочутите су-

венири “azulejos” (разнообразни фаянсови плочки с рисунки, надписи 
или снимки). Задължителна е и бутилка Порт Вайн на цени от 15 до 
1000–2000 евро. Други символи на Португалия са: коркови предме-
ти – в родината на корковото дърво се намират дори картички 
от корк за спомен; петлето Гало от Барселуш - символ на справед-
ливостта, в много и различни варианти; диск или касета с Фадо 
музика и ако сте посетили типичен Фадо ресторант, ще имате 
щастието да получите и автограф от изпълнителите.

* бакшиши – по европейска традиция.

Обща информация за 
Португалия
Ако търсите изобилие от история, богата култура и изу-
мително вкусна храна, то непременно трябва да посети-
те Португалия. Граничещата с Испания на изток държава  
се намира в най-южната част на западна Европа, а остро-
вите й - Мадейра, Азорските и Селвагенски острови са 
разположени в Атлантическия океан. Португалия прите-
жава богата, автентична култура, оживени градчета, 
златни житни поля и маслинови горички. Считана е за 
една от най-ценените туристически дестинации заради 
разположението си и спиращите дъха пейзажи. Само за 
един ден можете да стигнете от зелените планини на 
север, покрити с лозя, през скалисти планини с внушител-
ни склонове в централната част на страната, до почти 
пустинните пейзажи на регион Алтенехо. И всичко това, 
за да се полюбувате накрая  на обаятелните плажове на 
Алгарве.  През последните години сериозни инвестиции 
превръщат Португалия в рай за любителите на голфа.



facebook.com/ASTRAL.Holidays.JSC 118  www.astralholidays.bg

Португалия I Лисабон

Как да стигнем до там?
До Лисабон можете да стигнете с вся-
какъв вид транспорт: от самолет, през 
влак до автобус и автомобил. Въпреки 
голямото разнообразие от транспорт-
ни средства, най-бързият и лесен
начин е със самолет.

По кое време?
Лисабон е един от най-топлите градо-
ве в Европа, характеризиращ се с мека 
зима и много топло лято. Затова гра-
дът може да се посещава целогодишно.
Активният сезон за почивки, от май до 
октомври, е изключително подходящ за 
лятна ваканция.
Най-активни са месеците юни-август 
като през юни се огранизират множе-
ство фестивали и събития. 

Къде в Лисабон?
Лисабон предлага огромно разнообра-
зие от забележителности, места за 
отдих и забавление. Океанариумът, Му-
зея на античното и източно изкувство,  
кулата Балем и бароковите дворци и 
църкви са само малка част от места-
та, които можете да посетите, ако 
искате да се докоснете до културата 
на града.
Разходка из множеството паркове и 
градини, посещение на театър или кон-
церт са само малка част от нещата, 
които можете да правите там.

Защо в Лисабон?
Лисабон е град, в който си съжителст-
ват различни култури, делят обща ис-
тория и образуват една интересна за 
опознаване култура, събираща в себе си 
магията на миналото и динамиката на 
настоящето. 
Лисабон е подходящ както за тези, кои-
то искат да се насладят на спокойна 
почивка, така и за любителите на нощ-
ния живот и партитата до зори. 

Нашите съвети:
Задължително се повозете на един от 
извесните лисабонски трамваи, които 
са в движение от 1873 г. Насладете се 
на традиционната музика Фадо в Ал-
фама и на спиращите дъха панорамни 
гледки от някой от седемте хълма на 
града. 
За да усетите истинския вкус на Ли-
сабон, вечеряйте в някое от малките 
семейни ресторантчета, където мно-
го често менюто е ръчно написано на 
лист хартия. 

Обща информация за Лисабон
Ако искате да се насладите на интригуваща почивка на място, където ще 
срещнете разнообразие от култури, история, вкусна храна и нощен живот, 
то идеалното за това място е Лисабон. Столицата на Португалия и нейн най-
голям град предлага на своите посетители интригуващо разнообразие от 
преживявания. Магията на града идва от фактът, че се намира върху редица 
от седем хълма, разположени около река Тежу, всеки от които представлява 
старинен квартал със собствена история и завладяващи места, които да по-
сетите. Можете да се разходите из тесните улички на еврейския квартал Ал-
фама, да посетите музея на декоративния фаянс. За любителите на шопинга 
е квартала Байша с Триумфалната арка и търговстката улица Руа Аугуста, от 
където тръгват и известните лисабонски трамваи. В квартала Балем може-
те да се запознаете от близо с музея на каляските и да посетите някой нощен 
клуб или изискан ресторант, изградени върху известните докове на пристани-
щето. Паркът на нациите пък е олицетворение на модерната част на Лисабон 
с множество космополитни сгради, Океанариумът и най–големия висящ мост 
в Европа - “Вашку да Гама”.
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Португалия I Лисабон

Допълнителна информация:

Гостите на хотела могат да се възползват 
от допълнителни услуги в близост до ком-
плекса - голф-игрище, спа и таласо център 
с разнообразие от процедури и терапии, 
плажен клуб, който предлага уроци по уинд-
сърф и др. Персоналът на Ever Caparacа ще 
ви асистира и за наем на автомобили, за да 
можете да се насладите на забележително-
стите на Лисабон и района.

1299
лeвa

цена от

Ever Caparica Beach & Conference Hotel, Коста да Капарика   
Спокойната атмосфера  и местоположението на хотела осигуряват неповторимо изживяване и пълна релаксация. 

Възползвайте се от възможността да се насладите на прочутия портвайн, фадо музиката и гостоприемството на 

местните жители в Лисабон!

Местоположение:

Ever Caparica Beach е разположен на брега на 
морето на най-големия и популярен плаж в ра-
йона на  Лисабон, Коста да Капарика. Хотелът 
се намира на 20 минути от центъра на града 
и летището.

Услуги в хотела:

*2 ресторанта *бар *открит басейн *фитнес 
*открит и закрит паркинг *безжичен интер-
нет (безплатно в общите помещения) *бизнес 
център *водни спортове *пералня и химическо 
чистене *7 конферентни зали

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

Настаняване:

Ever Caparica Beach разполага с 352 стилно 
обзаведени стаи. Всяка от стаите (27 кв.м) 
е оборудвана с: *климатик *телевизор  *теле-
фон  *сешоар *тераса  *сейф (срещу заплащане) 
*баня с вана *интернет (срещу заплащане)

Изхранване: закуска и вечеря 

Максимална заетост:

Стандартна стая:   •    •    

 Възрастен           Дете до 13,99 год.
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Гибралтар

М А Р О К О

Рабат

Казабланка

Саидиа

Танжер
А Л Б О Р А Н С К О  М О Р Е

И С П А Н И Я

Мароко

Как да стигнем до там?
До африканската страна можете да 
стигнете както със самолет, така и с 
ферибот. Мароко може да посети все-
ки - не се изисква виза за престой до 90 
дни. Най-много полети можете да от-
криете до Казабланка, както и сезонни 
полети до Агадир. За да стигнете до 
Мароко по вода, можете да се възполз-
вате от фериботите, които пътуват 
от Испания до Сеута и Танжер. 

По кое време?
Най-подходящото време за посещение 
на Мароко са месеците март, април и 
октомври, когато дните са топли, но 
не прекалено. Ако обичате парещото 
Слънце, можете да посетите страна-
та през лятото. Ако искате да се докос-
нете до красотата на пустинята, най-
подходящото време за това е зимата.

Къде в Мароко?
Новите магистрали, които свързват 
голяма част от градовете в Мароко, 
правят пътуването до Казабланка, Ма-
ракеш, Танжер или Агадир бързо и лесно. 
Затова не се ограничавайте само до 
едно място - посетете колкото може-
те повече! Насладете се на красивите 
цветове, аромати и звуци на тази ек-
зотична дестинация. Ако искате да из-
бягате от градския живот, насладете 
се на морския бриз в Асила или Есауира.

Защо в Мароко?
От много години Мароко вдъхновява 
пътешествениците със своята цвет-
на енергия, забележителна история и 
завладяващата комбинация от арабско,  
европейско и африканско влияние. От 
оживените градски центрове до спира-
щата дъха Сахара - страната предлага 
огромно разнообразие от приключения.  

Нашите съвети:
Задължително се сдобийте с някои от 
основните неща, които произвежда 
страната и трудно бихте намерили на 
друго място.
Това са фурмите, аргановото масло, 
което се произвежда само там, класи-
ческият марокански чай и подправки. 
Докоснете се до традиционната маро-
канска кухня, която е смятана за една 
от най-добрите в света с многоброй-
ните си ястия.

Обща информация за Мароко
Мароко е една от най- разнообразните страни в Африка. Със своите високи 
планини, парещи пустини, неравни плажове и тесни улички на древни градове и 
площади, страната е създадена за пътешественици. И въпреки, че Мароко при-
тежава спиращи дъха гледки, това, което е наистина интересно, е начинът 
на живот на хората там. В страната живеят главно араби и барбери като 
всеки етнос е допринесъл за обогатяване на културата и начина на живот на 
мароканските граждани. Един от традиционните обичаи в Мароко е изложба-
та на булки, където всеки септември жените, които искат да се задомят от 
берберското племе, населяващо Мароко, отиват на изложба на булките. Там се 
продава всичко, а целта на жените е да си намерят подходящ мъж. Национален 
празник, особено важен за поданиците на Кралство Мароко, е Рамадан, при 
който през деня не се хранят, не пият вода и алкохол и заз забранени всички 
забавления. Храненето започва вечерта и завършва, когато джамията обяви 
началото на деня. 
Мароко може да предложи по нещо за всеки вкус. Дали ще се насладите на релак-
сираща разходка из столицата Рабат или ще се срещнете с модерно Мароко в 
лицето на Казабланка, или пък ще опитате и от двете в Маракеш, където да 
прекарате поне няколко дни изучавайки руините на медината, в Мароко може-
те да се отдадете на едно истинско пътешествие във времето и културите.  

Саидия, Мароко
Ако искате да прекарате почивката си на място, което събира в себе си кра-
сиви пейзажи, екзотична култура и в същото време елегантността и лукса на 
съвременен курорт, то Саидия е точното място.  Познат като „синята перла“ 
заради кристално чистите води, този град, намиращ се в провинцията Беркан, 
Северно Мароко, е една от най-популярните интернационални дестинации в 
страната. Разположен близо до границата с Алжир, градът е създаден като 
крепост, контролираща притока на алжирци в страната. След като Мароко 
минава под протектората на Франция през 1913 г., Саидия започва да привлича 
множество френски туристи, а при обявяването на независимостта на Маро-
ко се превръща в най-луксозния и посещаван курорт. 
Характерна за Саидия е бреговата линия – най-дългата в Мароко. Цели 14 км 
брегова линия с прекрасен златен пясък и средиземноморски климат стават 
идеалното място за любителите на плажни забавления. Курортът също така 
предлага разнообразие от хотелски комплекси и различни развлечения като 
частни плажове, търговски центрове, голф игрища и училища по гмуркане, 
сърф и плаване. Средиземноморският климат прави зимата в Саидия мека с 
приятно слънце, а лятото – парещо с температури около 35 градуса. 
Саидия е известна и със своята марина. Тя обхваща внушителната площ от 
290 000 кв. м. със 740 стоянки и яхтени съоръжения. Насладете се на парещо-
то слънце, горещия пясък. Отдайте се на романтична разходка по бреговата 
линия. Отдъхнете си под сянката на евкалиптовите горички, които растат в 
близост до нея.  Но най-вече, задължително се гмурнете в тюркоазените води 
на Средиземно море.
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Мароко

All Inclusive:

All Inclusive пакетът в IBEROSTAR Saïdia ще 
ви даде шанса да се насладите на вашата 
почивка в най-луксозния 5-звезден хотелски 
комплекс в Беркане без ограничения. Изби-
райки този тип настаняване, вие получава-
те неограничен достъп до всички ресто-
ранти в комплекса и до богатия избор от 
алкохолни и безалкохолни напитки в барове-
те. Закуска, обяд и вечеря се предлагат в 
основния ресторант и снек-бара. За да бъде 
престоят ви още по-специален и вечерите 
по-вълнуващи, можете да опитате вкусни-
те ястия в мароканския или японския а-ла-
карт ресторант (необходима е резервация). 
IBEROSTAR Saïdia ще ви предложи разноо-
бразни развлекателни програми, анимация и 
ненадминато персонално обслужване.

Включва: *закуска, обяд и вечеря *богат из-
бор от алкохолни и безалкохолни напитки в 
баровете *достъп до всички ресторанти 
в комплекса *здравословно меню *анимация 
*мини клуб и забавления за деца

1367
лeвa

цена от

Iberostar Saidia   
Хотелът предлага спокойна атмосфера, марокански стил, дълъг пясъчен плаж и забавления за цялото семейство.

Местоположение:

Iberostar Saidia е разположен на брега на мо-
рето, на 4 км от Саидия, в североизточната 
част на Мароко. Между планините на Бени 
Снасен и лазурносиньото Средиземноморие, 
Саидия ще Ви очарова с пясъчните си плажове 
и типична мароканска атмосфера.

Услуги в хотела:

* основен ресторант *2 а-ла-карт ресторанта 
– средиземноморски и японски *снекбар *2 от-
крити басейна *закрит басейн *детски басейн 
*мини клуб за деца 4-12 г. *тийн клуб 13-17 г. * 
детска площадка *фитнес *анимация *тенис 
на корт *голф * аеробика * водна гимнастика 
*волейбол *футбол *стрелба с лък *дартс *спа 
център *масажи *водни спортове *безжичен 
интернет (в общите помещения, срещу запла-
щане) *конферентни зали

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

Настаняване:

Хотелът разполага с 484 стаи в три двуетаж-
ни корпуса. Всяка от стаите (мин. 34 кв.м) е 
оборудвана с: *климатик *телевизор  *телефон  
*сешоар *тераса  *сейф *мини хладилник *мека 
мебел

Ново предложение

Гарантирани стаи

All Inclusive AI

Максимална заетост:

Стандартна
  •   •    •     •    •      стая:

 Възрастен           Дете до 15,99 год.
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Измир

С Р Е Д И З Е М Н О  М О Р Е

Никозия

Ларнака

Лимасол

Пафос

Фамагуста

Кирения

Кипър

Как да стигнем до там?
ипър може да посети всеки с валидна 
лична карта. Основният начин да дос-
тигнете до острова е със самолет 
до летището на Кипър - Ларнака. Друг 
начин да пътувате до Кипър е по вода. 
Организират се круизи, които акусти-
рат на пристанището В Лимасол. 

По кое време?
Най-приятното време за посещение 
на острова май-юни. Тогава времето е 
приятно топло. Лятото в Кипър е горе-
що и е рай за истинските любители на 
слънцето. Краят на зимата и началото 
на пролетта също е подходящ период 
да се насладите на зелените поля на 
Кипър. Тогава, обаче много крайморски 
комплекси и хотели са затворени. 

Къде в Кипър ?
Разходете се из множеството археоло-
гически разкопки на древни градчета, 
датиращи от праисторически времена 
до времето на Римската империя. 
Красивата брегова линия на острова 
също заслужава специално внимание.
Столицата Никозия, притежаваща бо-
гата история, е задължителна спирка. 
Тя е единствената столица, разделена 
на две от „зелената линия”, минаваща 
през самия център и разделящ Никозия 
на турска и гръцка част. 

Защо в Кипър?
Кипър е едно прекрасно място, както 
за любителите на активната почивка и 
романтичните разходки по плажовете, 
така и на изследователите, които оби-
чат да изучават историята на място-
то, на което се намират. 

Нашите съвети:
Основната валута в Кипър е евро като 
за препоръчване е да се запасите с дос-
татъчно пари в кеш. 
За спомен от Кипър може да се сдо-
биете с бутилка от местното вино: 
Командария. То е силно и сладко вино, 
напомнящо на португалския Портвайн. 

Обща информация за Кипър
Кипър, някога център за почитане на богинята Афродита, е модерен остров 
с изключителен средиземноморски характер.  Той е третият по големина сре-
диземноморски остров след Сицилия и Сардиния. Кипър е райско кътче, което 
събира  в себе си както цитрусови и маслинови горички, високи планини с игло-
листни дървета, така и едни от най-чистите европейски плажове. Островът 
има типичния мек средиземноморски климат с почти 340 слънчеви дни годиш-
но, което го прави идеална дестинация за любителите на топлите страни. 
Открийте една страна, където Изтока среща Запада, а миналото – настоя-
щето. Там можете да се насладите на модни спа-центрове от всички страни, 
провинциални кафенета и райски плажове на фона на скалисти планини. Докато 
бреговата ивица приканва любители на слънцето и забавленията, вътрешна-
та част е рай за любителите на традиционните селца, средновековни замъци 
и впечатляващи по рода си древни местности.
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Кипър

Допълнителна информация:

Специална грижа и отношение към мал-
ките гости на комплекса - плодов сок „До-
бре дошли“ при настаняване; здравословен 
бар с шоколад и леки закуски; в някои рес-
торанти специално детско меню; в рес-
торант Kalypso безплатно детско меню 
на обяд и вечеря (в същия ресторант или 
в La Terrazza) за деца до 12г. заедно с осве-
жаваща напитка през месеците април, юли, 
август (безплатното меню за децата не 
зависи от типа изхранване, направено при 
резервацията и важи също за база BB и HB). 
В стаите - детски халат и чехли, детска 
козметика за баня; обезопасени контакти.

1745
лeвa

цена отТОП Хотел

Amathus Beach Hotel, Лимасол   
Разположен на морския бряг, сгушен сред красива тропическа градина и отразяващ отблясъците на лазурно синята 

морска шир, реновираният Amathus Beach е гаранция за първокласна почивка. Тук ще откриете елегантност, стил, 

високи технологии и грижа за всеки гост - от най-малкия до най-големия. 

Местоположение:

Разположен на брега на Средиземно море, 
Amathus Beach Hotel предлага на своите гости 
идеалните условия за незабравима почивка. Ис-
торическият център на града, средновековни-
ят замък и старото пристанище са само на 
9км от комплекса. 

Услуги в хотела:

*денонощна рецепция  *5 ресторанта *3 бара 
*4 басейна - два открити с прясна вода, едини-
ят, от които с водни пъзалки.   *бар на басейна 
*вечерна шоу програма и жива музика  *гради-
на *безплатен Wi- Fi достъп *магазини *тенис 
корт *фитнес център с гледка към морето  
*фризьор *спа център (сауна, джакузи, парна 
баня, зони за масаж и други спа процедури) 
*детска площадка *детегледачка *мини клуб  
*безплатен паркинг *тенис на маса *билярд 
*факс и копирни услуги *химическо чистене  *пе-
ралня  *бизнес център *обменно бюро *велоси-
педи под наем *игрална зала *уиндсърфинг (от 
март до ноември)  *гмуркане

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

Настаняване:

Amathus Beach Hotel Limassol разполага с 239 
луксозно обзаведени стаи. Всяка от стаите е 
оборудвана с: *климатик *плоскоекранен теле-
визор *телефон *сешоар *сейф *минибар *ком-
плект за чай и кафе *балкон *iPod станция *че-
хли и халат за баня

Максимална заетост:

Стандартна стая:  •   •    •     •    

 Възрастен           Дете до 13,99 год.

Изхранване:

закуска 
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Кипър

Допълнителна информация:

В спа центъра гостите могат да се въз-
ползват от 7 кабинета за процедури и те-
рапии, вътрешен басейн и фитнес зона, спа 
козметика на световно ниво, богата гама 
от масажи, процедури за лице, подходящи 
при различни козметични и дерматологични 
проблеми, кабинет със специално оборудва-
не за терапии, базирани на продуктите от 
Мъртво море. 

1586
лeвa

цена отТОП Хотел

The Royal Apollonia, Лимасол    
С отлично разположение, директно на плажната ивица, реновирана визия, голям басейн с излед към морето и 

непосредствена близост до туристическа зона с много заведения за хранене и развлечения, хотел The Royal Apollonia 

е отличен избор за всички, които търсят стилна и комфортна почивка в Кипър. 

Местоположение:

The Royal Apollonia  e 5-звезден хотел, разполо-
жен на плажа в курортната зона на Лимасол 
(Germasogeia). Историческият център на Лима-
сол е само на 5 км от комплекса. До хотела има 
автобусна спирка. Разстоянието до летище 
Ларнака е 77 км. 

Услуги в хотела:

*денонощна рецепция *4 ресторанта - японски, 
а-ла-карт, гръцки и италиански *2 бара - бар на 
басейна и лоби бар  *3 басейна - открит басейн 
с директен изглед към морето, детски и за-
крит *джакузи зона в открития басейн *гради-
на *безплатен Wi- Fi достъп *магазини *2 тенис 
корта (осветени) *фитнес център  *спа цен-
тър (безплатно ползване на фитнес, закрит 
басейн, парна баня и сауна) *детска площадка 
*мини клуб  *паркинг *тенис на маса *шатъл 
(срещу заплащане)  *химическо чистене *бизнес 
център *рент-а-кар  *велосипеди под наем *ча-
дъри и шезлонги на плажа (безплатно)

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

Настаняване:

Хотелът предлага 204 стаи и апартаменти, с 
модерно и стилно обзавеждане и собствен бал-
кон с изглед към планината Троодос или Среди-
земно море. Всяка стая е обзаведена с: *теле-
фон *сателитна телевизия *климатик *минибар 
*сейф (срещу заплащане) *сешоар *комплект за 
чай и кафе *Wi- Fi достъп (срещу заплащане) 
*баня с душ *халат и чехли. 

Максимална заетост:

Супериор стая:  •   •    •    

 Възрастен           Дете до 11,99 год.

Изхранване:

закуска 
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Кипър

Допълнителна информация:

Наскоро реновираният спа център Serenity 
предлага на своите посетители 8 кабини 
за терапии и процедури. На разположение 
на гостите са различни процедури за лице и 
тяло, масажи, часове по йога, уроци по плу-
ване за бебета и малки деца, както и холис-
тични програми, реализирани от висококва-
лифицирани международни професионални и 
спа терапевти.

Изхранване:

закуска

1840
лeвa

цена от

1316
лeвa

цена от

Местоположение:

Хотелът е разположен на един от плажовете на Лимасол, награден със 
Син флаг. Центърът на града се намира на 11 км, а летището е на 55 км. 
Пред хотела има автобусна спирка.

Настаняване:

St. Raphael Resort разполага с 272 стилно обзаведени стаи. Всяка от ста-
ите е оборудвана с: *климатик *LCD телевизор *телефон *Wi-Fi достъп 
(безплатен) *сешоар *сейф *тераса *минибар *комплект за кафе и чай 
*чехли и халат

Услуги в хотела:

*6 ресторанта *бар *2 басейна *2 бара, единият, от които на басейна 
*таверна на плажа *Wi- Fi безплатно  *рум сървис *магазини *тенис кор-
тове *фитнес и джакузи *сауна и парна баня *фризьор *спа център *днев-
на и вечерна анимация *мини клуб *детска площадка *безплатен паркинг 
*тенис на маса *билярд *водни спортове *бизнес център *колела под наем

Местоположение:

Разположен на плажа  и само на 150 м от центъра на Пафос, хотелът впе-
чатлява с добрата си локация и елегантен интериор. Курортната зона 
на Пафос е на 1 км от хотела.

Настаняване:

Хотелът предлага настаняване в 202 стаи, реновирани през 2013г. Всяка 
стая е оборудвана с: *климатик (от май до октомври) *балкон (само в 
някои от стаите) *телевизор *телефон *сейф *кафе машина *хладилник 
*сешоар 

Услуги в хотела:

*основен ресторант *2 а-ла-карт ресторанта (японски, италиански), та-
верна *2 бара *открит плувен басейн *релакс басейн *чадъри и шезлонги 
*вътрешен басейн (ноември-април) *детски басейн  *безплатен Wi-Fi ин-
тернет *фитнес център *здравен клуб *безплатен паркинг *тенис корт 
*парна баня *сауна *дневна и вечерна анимация *мини клуб  (3-12г.) *дете-
гледачка *конферентни зали 

Alexander The Great, Пафос   

St.Raphael Resort, Лимасол   

Плаж със син флаг, гледка към пристанището и близост до 

центъра на курорта - това са само част от предимства-

та на този елегантен и стилен хотел. 

Със своята приятна и спокойна атмосфера, комплексът 

разполага с всичко необходимо, за да предложи на своите 

гости една незабравима почивка. 

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

Максимална заетост:

Стандартна
  •   •    •     •    •      стая:

 Възрастен           Дете до 13,99 год.

Максимална заетост:

Делукс стая:  •   •    •     •    •     

 Възрастен           Дете до 11,99 год.

Изхранване: закуска 
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Кипър

Допълнителна информация:

На хотела е направена пълна реновация през 
2014г., за да може да предложи на своите 
гости стилна и уютна обстановка, както в 
общите части, така и в стаите. 

Допълнителна информация:

В Aquum Health Spa може да поглезите се-
тивата си с различни процедури и терапии 
за лице и тяло, пилинги, хидротерапия, спе-
циализирани ритуали, холистични терапии,  
разкрасителни процедури, предназначени да 
спомогнат за намаляване на стреса и обно-
вление на тялото и ума.

1285
лeвa

цена от

1316
лeвa

цена от

Местоположение:

Sentido Cypria Bay e на 2 км от центъра на Пафос и на 500 м от пясъчен 
плаж. Само на 100 м е разположена автобусна спирка. Летище Ларнака е 
на 130 км.  

Настаняване:

Хотелът разполага с 225 стаи и студиа. Всяка стая е оборудвана с: *кли-
матик *сателитна телевизия *безплатен Wi - Fi *климатик *хладилник 
*сейф (срещу заплащане) *комплект за чай и кафе *сешоар *баня с вана 
или душ *тераса 

Услуги в хотела:

*ресторант *3 бара *открит плувен басейн *детски басейн *тераса за 
слънчеви бани  с чадъри и шезлонги *плажни кърпи *вътрешен басейн     
*безплатен Wi- Fi (в определени зони) *фитнес  *безплатен паркинг  *пар-
на баня *сауна *дневна и вечерна анимация *нощен клуб *спортове - водна 
гимнастика, петанк, тенис, тенис на маса, плажен волейбол *коли и ве-
лосипеди под наем 

Местоположение:

Mediterranean Beach Hotel е разположен на един от най-красивите плажо-
ве на Лимасол, награден със Син флаг. Летището е на 40 минути път с 
кола.  

Настаняване:

Mediterranean Beach Hotel разполага с 292 стилно обзаведени стаи, сред 
които 54 с гледка към морето. Всяка от стаите е оборудвана с: *клима-
тик *LCD телевизор *телефон *сешоар *сейф *тераса *минибар 

Услуги в хотела:

*6 ресторанта (италиански, японски, рибен, гръцки, тематичен, основен) 
*3 бара - лоби бар, бар на басейна, нощен бар *открит басейн *вътрешен 
басейн *безплатен Wi- Fi *фитнес център *сауна *спа център *детска 
площадка *мини клуб (4-12г.), отворен от април до октомври  *безплатен 
паркинг *тенис на маса *тенис корт *билярд *магазини 

Mediterranean Beach, Лимасол   

Sentido Cypria Bay, Пафос   

Хотелът е предпочитано място за двойки и семейства с 

деца, които търсят комфорт и уникална локация в една от 

най-красивите зони на Кипър. 

Близостта на хотела до Пафос го превръща в отличен ва-

риант за забавления и развлечения, както и за изследване 

на културното наследство на региона.

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

Максимална заетост:

Стая море:  •   •    •    

 Възрастен           Дете до 11,99 год.

Максимална заетост:

Делукс стая:  •   •    •    

 Възрастен           Дете до 11,99 год.

Изхранване: закуска 

Изхранване: закуска 
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999
лeвa

цена от

1268
лeвa

цена от

Местоположение:

Ascos Coral Beach e разположен в района на Кораловия залив (1 км), плажа 
Vardas (3.5 км). Центърът на гр. Пафос е на 4 км , а летище Ларнака е на 
140 км.  

Настаняване:

Хотелът предлага настаняване в 203 стаи. Всяка стая е оборудвана с: 
*климатик *сателитна телевизия *хладилник (срещу заплащане) *сейф 
(срещу заплащане) *комплект за чай и кафе *сешоар *баня (с душ или вана) 
*тераса  

Услуги в хотела:

*ресторант  *снек бар и бар на басейна *открит басейн *детски басейн 
*вътрешен басейн *тераса за слънчеви бани *кърпи за басейна *ТВ зона     
*безплатен Wi- Fi (в определени зони) *фитнес център   *паркинг (платен) 
*сауна *джакузи *обменно бюро *фризьорски услуги *тенис корт     *водни 
спортове *анимация    *бридж, билярд, петанк *конферентна зала *кон-
сиерж 

Местоположение:

Ajax Hotel е разположен в центъра на Лимасол, на 10 мин. от морския бряг 
и близо до главните атракции и забележителности. Разстоянието до 
летище Ларнака е 73 км. 

Настаняване:

Ajax Hotel разполага със 176 стилно обзаведени стаи. Всяка от стаите 
е оборудвана с: *климатик *телевизор *телефон *сешоар *сейф *тераса 
*минибар *комплект за чай и кафе 

Услуги в хотела:

*2 ресторанта  *3 бара - лоби, бар на басейна *2 басейна - вътрешен и 
външен *детски басейн  *безплатен Wi- Fi интернет *фитнес център 
*здравен клуб *безплатен паркинг (неохраняем)  *тенис корт *градина 
*сауна *детегледачка *химическо чистене *конферентни зали *факс и ко-
пирни услуги *кола под наем *обменно бюро *колела под наем 

Ajax Hotel, Лимасол   

Ascos Coral Beach, Пафос   

Отличен избор за хора, търсещи почивка в сърцето на Ли-

масол в комбинация с удобствата и близостта на търгов-

ската и туристическа зона на Стария град. 

Хотелът е подходящ за тези, които търсят настаняване 

в района на Корал Бей, перфектно обслужване и лесен дос-

тъп до забележителностите на Пафос. 

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

Кипър

Изхранване:

закуска

Изхранване:

закуска

Максимална заетост:

Стандартна стая:  •   •    •    

 Възрастен           Дете до 11,99 год.

Максимална заетост:

Стандартна стая:  •   •    •    

 Възрастен           Дете до 11,99 год.
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Дубай

О Б Е Д И Н Е Н И  А Р А Б С К И  Е М И Р С Т В А

Рас ал-Хайм

Фуджайра

Шарджа

Абу Даби

К А Т А Р

С А У Д И Т С К А  
А Р А Б И Я

О М А Н

П Е Р С И Й С К И
З А Л И В

Дубай

Как да стигнем до там?
Директните полети на Fly Dubai и Wizz 
Air ни предлагат изключителната въз-
можност да достигнем лесно и удобно, 
с директен полет до Дубай. Но за ат-
рактивна цена и пълен пакет услуги се 
информирайте от сайта или консултан-
тите на АСТРАЛ Холидейз, които ще Ви 
насочат в избора на най-изгоден вари-
ант за Вас. 

По кое време?
С редовен полет може да пътувате по
всяко време, като в периода октомври 
– май времето е най-подходящо за по-
чивка и разглеждане на Дубай. Ако из-
берете нашето лято, се подгответе 
за температури на въздуха около и над 
400, но пък можете да откриете изгод-
ни оферти.

Къде в Дубай?
Космополитен и вълнуващ, Дубай е ин-
тересен с различните си лица. Прeпо-
ръчваме Ви плажа Jumeirah или Палмата 
и новата Марина с шикозните хотели 
или настаняване  в район на близка ме-
тростанция, за да се  придвижвате по-
бързо и удобно. 

Защо в Дубай?
Дубай е уникален и магнетичен. Градът - 
апогей на съвременната архитектурна 
и инженерна мисъл, който не спира да 
се развива и със сигурност ще Ви изне-
надва при всяко посещение.

Обща информация за Дубай
Дубай е „Меката“ на бизнеса и туризма в Близкия изток. С население 1 200 000 
жители е второто по големина от 7-те емирства, които са част от Обеди-
нените Арабски Емирства.  Предлага на своите посетители забележителни 
контрасти – блясъка на модерния град и безкрайна пустиня, изток и запад, 
старо и ново. Екзотична дестинация с космополитен начин на живот, Дубай 
обединява комфорта и удобствата на запада с уникалния чар и гостоприем-
ство на арабския свят. 
Ако търсите почивка изпълнена с развлечения, тук ще намерите прeкрас-
ни условия за спорт и забавления, от голф и водни спортове до сафари в 
пустинята и разходка с традиционна дървена лодка по залива. Или прос-
то може да се наслаждавате целогодишно на слънцето и плажовете.   
Дубай е рай за любителите на пазаруването. Злато, бижута, дизай-
нерски творения, електроника и какво ли още не ще намерите тук 
минавайки от старите пазари до луксозните търговски центрове. 
Семействата с деца ще открият тук много места за пълноценната по-
чивка на всеки – Miracle Gardens или Градините на Дубай на мечтите увесе-
лителният парк Wonder Land; водния парк Wild Wadi в района Jumeirah beach 
и Аквапарка Aquaventure в невероятния комплекс Atlantis The Palm, аквариума 
в Dubai Mall, пистата на Ферари Уорлд в съседното емирство Абу Даби... 
В края на деня Ви очакват вечерните забавления – шоуто на фонтаните до 
Бурж Халифа, сафари в пустинята с традиционно представление на бедуини, 
разходка с баржа или просто вечеря на Марината в ресторант от комплекса 
JBR или в „Дубайската Венеция“ – Madinat Jumeirah. Не забравяйте, че алкохо-
лът в арабските страни е ограничен и в хотела, в който сте отседнали той 
може да е доста скъп или да не се предлага.
Дубай е мястото, където винаги може да откриете нещо ново, независимо 
колко пъти сте го посещавали, защото се надпреварва с времето. Тук се из-
ползват най-напредничавите технологии, за да се създадат единствени по 
рода си „творения“ на човешкия гений и да ни впечатляват отново и отново.
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Дубай

3018
лeвa

цена от

Atlantis the Palm   
Подходящ за търсачи на силни усещания и високият адреналин. Гости с взискателен вкус и отношение към детайлите и лукса, 

любители на новото, модерното, интересното, за пътешествениците в света на висшата кулинария, за любителите на нощния 

живот и почитателите на модерната музика, за всеки един готов да изживее и оцени приключението наречено Atlantis The Palm. 

Местоположение:

Първият хотел на Палмовият Остров в Дубай 
отворя врати в края на 2008 г. Atlantis The Palm 
е комплекс на стойност 1.5 милиарда долара и е 
известен със своя арабски стил, изключителен 
лукс и изисканост. Хотелът предлага условия 
за пълен релакс, но и достатъчно забавления, 
както за двойки, така и за семейства с деца. 
Уникален изглед към палмовият остров или към 
Персийският залив, невероятен аква парк, плу-
ване с делфини,  впечатляващи бели плажове, 
модерни барове, изискани ресторанти с кухня 
на световно ниво, изтънчен Spa център и ди-
зайнерски бутици. Да гостуваш в Atlantis The 
Palm е като да попаднеш в страната на чуде-
сата и да сбъднеш много свои мечти.

Настаняване:

1,373 стандартни стаи, сюити и апартамен-
ти обзаведени с мебели в модерен арабски 
стил. Всяка една стая има балкон с изглед към 
Залива или към Палмовият Остров Джумейра. 
Хотелът предлага всички удобртва за един 5* 
хотел – луксозни тоалетни принадлежнсти, 
халати, чехли, сейф, lcd tv, сешоар, мини бар /
изисква се депозит/. 

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

Услуги в хотела:

*Nobu ресторант- японска кухня *Ossiano рес-
торант - морски специалитети *Ronda Locatelli 
ресторант - италианска кухня *Rostang рес-
торант- френска кухня *Levantine ресторант- 
типична арабска кухня *Nasimi ресторант на 
плажа- свежи азиатски и европейски специа-
литети *Kaleydoskope- семеен ресторант, 
предлагащ средиземноморска кухня, *Baracudas 
and Shark bites- стек ресторанти *Splashers 
and Waves, предлага здравословни и класиче-
ски снаксове, *кафетерия *Sanctuary- нощен 
клуб *Plato’s- арабско кафене *Тенис кортове * 
Barazura бар - предлага коктейли, вино и шам-
панско *СПА център *Фитнес зала и зала за 
гимнастика *Делфинариум- предлага се плуване 
с делфини *Аквапарк със собствен 700м плаж 
*The Ambassador Lagoon - прозорец към океана, 
аквариум, където можете да се полюбувате на 
разнообразие от над 65 000 морски обитатели 
*мини клуб *Club Rush –уроци по танци * видео 
игри *компютърна зала *The Zone – игрална 
зала *Splashers – водни забавления *Wifi на те-
риторията на целия комплекс *Консиерж *Шо-
пинг център *Голяма градина *Няколко басейна  
*Собствен плаж

Изхранване:

закускаМаксимална заетост:

Делукс стая:  •   •    •    

 Възрастен           Дете до 11,99 год.



facebook.com/ASTRAL.Holidays.JSC 130  www.astralholidays.bg

Дубай

Допълнителна информация:

Гостите могат да очакват топло посре-
щане и изобилие от възможности за от-
дих и забавления по време на престоя им 
в Jumeirah Beach.

Hilton Dubai Jumeirah Resort предлага лук-
созна атмосфера, модерни и стилно об-
заведени стаи, разнообразни открити и 
закрити съоръжения. Може да се отпусне-
те в спа центъра, да използвате модерен 
фитнес център или да се насладите на 
частен плаж, клуб с детски кът и басейн с 
осигурена сянка.

Заведете децата си на ски в „Ски Дубай“ 
или във Wadi Waterpark. Тук можете да иг-
раете и голф в някои от най-добрите иг-
рища в града. 

Ресторантите и баровете в комплекса 
включват първокласни ресторанти BiCE и 
Pachanga, както и популярния в Южна Аме-
рика СТЕК. Имате възможност за  изглед 
към залива. Можете да слушате на живо 
изпълнения на пиано в Sky Bar. Може да се 
пренесете стъпка назад във времето на 
круизния кораб с тематичен ресторант 
Oceana.

Близостта на Hilton Dubai Jumeirah Resort 
до пристанището Jebel Ali го превръща 
и в идеално място за всички ваши бизнес 
нужди.

3145
лeвa

цена от

Hilton Dubai Jumeirah Resort   
Супер престижен комплекс, разположен на самия плаж. Мечта за всеки ценител на лукса, красотата и дизайна в 

обзавеждането. Една от най-известните хотелски вериги в целия свят. В този уникален комплекс може да почивате, 

да се забавлявате, да правите бизнес, да се отдадете на любимите си занимания.

Местоположение:

Луксозният хотелски компекс е разположен на 
плажа Jumeirah beach, на 20 км от центъра на 
Дубай. Международното летище, както и Dubai 
World Central, са на 20 минути разстояние.   

Настаняване:

Хотелът разполага с 389 стаи: 1 king bed 
deluxe, 1 king bed sea view, 2 queen beds deluxe, 
2 queen beds sea view, всички обзаведени с: *кли-
матик *сателитна телевизия *минибар *радио 
*принадлежности за кафе и чай *сейф *сешоар 
*чехли за стаята *WI-FI интернет *балкон *при-
надлежности за пране и гладене 

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

Услуги в хотела:

*6 ресторанта *5 бара *бизнес център с някол-
ко конференти зали *салон за красота *пране и 
гладене *рум сървис *магазин за сувенири *коли 
под наем *басейн *фитнес *сауна *масаж *те-
нис корт *шах *волейбол *водни спортове *гле-
дане на деца *детски клуб

Изхранване: закуска

Максимална заетост:

Делукс стая:  •   •    •    

 Възрастен           Дете до 11,99 год.
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Дубай

Изхранване:

закуска

Изхранване:

закуска

2635
лeвa

цена от

3130
лeвa

цена от

Местоположение:

Разположен на брега на Арабско море в новата зоната Jumeirah Beach 
Residence. Около хотелът е пешеходна зона и има много бутици, ресто-
ранти и барове на открито. Плажът е през улицата.

Настаняване:

Разполага с 438 стаи, от които 40 апартамента всяка една с изглед към 
залива, обзаведени елегантно в арабски стил. Всяка стандартна стая 
/35м2/ разполага с Wifi, lcd tv, dvd плеър, саунд система BOSE, кафе маши-
на, мини бар, душ и вана, луксозни тоалетни принадлежности.

Услуги в хотела:

Основен ресторант за закуска, обяд и вечеря, интернационална кухня, 
ресторант/тераса със средиземноморска кухня, бар, рум сервис, инфи-
нити басейн с пул бар, сауна, парна баня, спа център, масажи, салон за 
красота, магазин за подаръци, бизнес център с оборудване, конферентни 
зали за 400 човека, сейф, високоскоростен интернет, пране и гладене, 
консиерж, паркинг, детегледачка при поискване

Местоположение:

Habtoor Grand Beach Resort & Spa e разположен на най-известния плаж 
Jumeirah  Beach, в близост до новото яхтено пристанище Dubai Marina. 
Подходящ за бизнес пътувания и почивка

Настаняване:

Хотелът се състои от 446 стаи и апартаменти, с гледка или към 
морето или към градината. Стаите и апартаментите в Habtoor 
Grand Beach Resort са елгантно обзаведени в типичен арабски стил. 
Всички стаи са оборудвани с:*LCD телевизор със сателитно про-
грами* климатик* Телефон* wifi Интернет* Сейф* Мини бар*Кафе 
машина*Сешоар*халати*чехли*Ютия и дъска за гладене

Услуги в хотела:

16 тематични барa и ресторантa (Тайландска кухня, Ливанска кух-
ня, Италианска кухня, Стек хаус, Интернационална кухня) * бар на пла-
жа, *коктейл бар *нощен бар *басейн *голям собствен плаж с чадъри и 
шезлонги*кърпи за плажа* тенис корт*фитнес*водни спортове*детски 
клуб*СПА център*масажи* разкрасителни процедури* 10 конгресни 
зали*модерно оборудван бизнес център*консиерж

Habtoor Grand Beach Resort & Spa   

Sofitel Dubai Jumeirah Beach   

Чудесно предложение, за клиенти, които търсят почивка 

на море и плаж и едновременно с това искат да са в цен-

тралната част на града.

Луксозен хотел на брега на морето предлагащ всичко не-

обходимо за едно приятно пътуване по работа или за удо-

волствие.

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

Максимална заетост:

Супериор стая:  •   •    •    

 Възрастен           Дете до 11,99 год.

Максимална заетост:

Ризорт стая:  •   •    •     •    •    

 Възрастен           Дете до 11,99 год.
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Дубай

Допълнителна информация:

Хотел Marina Byblos е на 2 минути пеша 
от метростанция Jumeirah Lakes Towers. 
Yacht Club и Marina Mall се намират в не-
посредствена близост, докато голф клуб 
Emirates и търговски център Ibn Battuta са 
на по-малко от 4 километра. 

Допълнителна информация:

В околностите се намира Дубайският 
международен конгресен и изложбен цен-
тър (на 2,1 километра). Международно ле-
тище Дубай е на 9 километра.

1780
лeвa

цена от

1518
лeвa

цена от

Местоположение

Хотелът се намира в центъра на новата част на Дубай, близо до 
яхтеното пристанище Дубай Марина, Mall of Emirates, Dubai Marina Mall, 
както и на 5 минути от плажа Джумейра.

Настаняване

Хотелът предлага 184 стаи: двойна и единична делукс, двойна и единична 
executive, както и малък апартамент. Всички стаи са оборудвани с: 
*климатик *минибар *плазмен телевизор *сейф *машина за кафе/ чай 
*баня със сешоар 

Услуги в хотела

*ресторант *бар *открит басейн на покрива - целогодишен *СПА и уелнес 
център *фитнес център *конферентна зала *високоскоростен безжичен 
интернет *24 часов рум сървис *безплатен шатъл до плажа *салон за 
красота *обменно бюро

Местоположение

Хотелът е разположен на бул. Sheikh Zayed. Открит е през 2008 г. и е 
на пешеходно разстояние от Dubai Mall и метростанция Dubai Financial 
Center, с гледка към Burj Halifa.

Настаняване

430 стаи, апартаменти и студиа, оборудвани с: *климатик *LCD 
телевизор *DVD плеър *мини бар *сейф *безжичен интернет *обзаведен 
кухненски бокс *машина за кафе и чай *сешоар *халат и чехли 

Услуги в хотела

*панорамен ресторант на 43-тия етаж *лоби бар *шиша бар *бар на 
басейна *денонощен рум сървис *спа център на 45-тия етаж *сауна *парна 
баня *фитнес център *открит басейн *джакузи *бизнес център *няколко 
конферентни зали *пране и гладене *химическо чистене *тенискорт 

Emirates Grand Hotel   

Marina Byblos   

Идеален избор на хотел за хора, интересуващи се от биз-

нес, пазаруване на дрехи и луксозни марки.

Идеален избор на хотел за хора, интересуващи се от 

плаж, архитектура, местна кухня, както и от пешеходни 

разходки извън хотела.

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

Изхранване:

закуска 

Изхранване: закуска

Максимална заетост:

Стандартна стая:  •   •    •    

 Възрастен           Дете до 11,99 год.

Максимална заетост:

Делукс стая:  •   •    •    

 Възрастен           Дете до 11,99 год.
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Дубай

Допълнителна информация:

В Al Barsha Hotel има финландска сауна, 
отпускаща хидромасажна вана и отделни 
парни бани за жени и мъже.

Допълнителна информация:

Park Inn Al Barsha е на 10 минути пеша от 
най-близката метростанция и на удобно 
разстояние от конгресен център Dubai 
и безмитната зона Media City. Той е на 1 
минута пеша от местните ресторанти 
и барове. Хотелът е само за непушачи. 
Персоналът говори английски, немски, 
арабски.

1230
лeвa

цена от

1290
лeвa

цена от

Местоположение

Хотел Cassells Al Barsha е разположен в близост до метростанция Al 
Barsha, на пешеходно разстояние от Mall of Emirates и на 15 минути с 
метро от Dubai Mall. 

Настаняване 

Хотелът разполага с 312 луксозно обзаведени стаи, всяка от които е 
оборудвана с: *климатик *LCD телевизор *телефон *интернет *сешоар 
*ютия и дъска за гладене, при поискване *кафе и чай в стаите 

Услуги в хотела 

*лоби бар  *ресторант EMARATI - ресторант за бизнес обяд и вечеря на 
шведска маса *DOLCE VITA - италиански ресторант *басейн на покрива 
*масажи и други процедури *фитнес център *финландска сауна *джакузи 
*парна баня *детска площадка *сейф *стая за съхранение на багаж 
*пералня и химическо чистене *конферентна зала *факс и копирни услуги 
*безжичен интернет

Местоположение

Park Inn by Raddison Dubai е идеално разположен в центъра на града. На 
пешеходно разстояние се намират забележителности като Dubai Creek 
и Spice Souk. 

Настаняване

Park Inn by Radisson Hotel Apartments Al Rigga разполага със 149 стилно 
обзаведени стаи. Всяка стая в хотела е оборудвана с: *климатик 
*плоскоекранен телевизор *свободен Wi-Fi достъп *сейф *телефон 
Хотелът разполага с шумоизолирани стаи. 

Услуги в хотела

*ресторант *бар *открит плувен басейн *фитнес център *свободен Wi-
Fi достъп *сауна *безплатен паркинг *бизнес център *конферентна зала 
*факс и копирни услуги *химическо чистене  *СПА и уелнес център 

Park Inn by Radisson   

Cassells Al Barsha   

Идеален избор на хотел за хора, интересуващи се от шо-

пинг на известни марки дрехи.

Идеален избор на хотел за хора, интересуващи се от шо-

пинг и луксозни марки дрехи.

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

Изхранване:

закуска 

Изхранване: закуска

Максимална заетост:

Супериор стая:  •   •    •    

 Възрастен           Дете до 11,99 год.

Максимална заетост:

Студио:  •   •    •    

 Възрастен           Дете до 10,99 год.
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Ако се чудите, къде да прекарате следващия си уикенд, ето някои предложения, 
който са на една крачка разстояние с офертите, които предлага АСТРАЛ Холидейз.

За истинските пътешественици уикендите прекарани в пътуване са много по-ценни и зареждащи с енергия от спокойната почивка вкъщи. Така те 

могат да се запознаят с ново място, да поемат от енергията му, да се докоснат до различна култура, да опитат различни ястия. 

Европейските градове са едни от най-подходящите за този тип почивка. Те привличат и вдъхновяват със смесица от исторически забележително-

сти и съвременни начини за забавление. Те са подходящи както за тези, които обичат да изследват и научават нови неща от историята, така и за 

любителите на забавленията и автентичната храна.

Прага, мястото, което да посетите, ако желаете да се почувствате 
като в приказка. Старият град с каменните улици и средновековните 
дворци, датиращи още от 13-ти век, ще ви пренесат назад във времето 
и ще създадат опияняваща атмосфера за романтични разходки.  
Освен да посетите дворците, ще можете да се насладите на вкуса 
на истинската чешка бира, най-добрата в света, в някои от малките 
старовремски кръчми или да си отдъхнете от разходката в едно от 
малките кафенета, скрити из тесните улички на града. 

Мекият средиземноморски климат на вечния град е привлекателен за 
туристи от всяка точка на света, но това, което всички търсят, 
е нестихващата енегрия на място, където животът тече като 
театър. Тук можете да откриете типичните квартални италиански 
тратории,  чудати малки магазинчета и пленяващ аромат на аперитив 
и паста. Най-сложната задача е да решите какво искате да правите: 
тук има толкова много църкви, които да посетите, археологически 
забележителности и произведения на изкуството, които да видите 
и пицарии, където да похапнете,  че със сигурност ще планирате 
повторно посещение до Рим.

Париж безспорно е един от най-красивите градове в света. Той впечатлява 
с  обсипаните в златно фасади и с множеството забележителности.  
Зад грандиозните площади и булеварди, далеч от шума и оживлението, 
се разкриват малки интимни паркове и градинки. Зад историческите 
забележителности се показват множество, сгушени в малките улички 
на града, занаятчийски магазинчета.  Но може би най-привлекателното 
в един от най-посещаваните градове на света е неговата култура. 
С кафенетата, където може да се опита прясно кафе  и пекарни, от 
които се носи миризмата на пухкави кроасани, можете да се потопите в 
очарованието на Париж и дори за ден също да бъдете парижани

Холандската столица впечатлява със своето спокойствие и красота. 
Въпреки, че градът може да се обиколи пеш или с колело, той рядко е 
скучен. Сградите с островърхи покриви, красивите мостове и тихите 
канали придават на града очарованието на малко градче, в което обаче 
са поместени едни от най-добрите музеи и опери в Европа. Амстердам 
перфектно комбинира бляскавото си минало с бунтарско настояще. 
Общоприето е, че най-доброто време да посетите града е напролет, 
когато ще можете да се полюбувате на милионите лалета, национален 
символ на Холандия, но истината е, че всеки сезон в Амстердам има 
своето собствено очарование.

Оживени ресторанти, кафенета, които приличат на дневни стаи, 
иновативни музеи, екстравагантна архитектура и истински добър 
начин на живот. Това са само част от нещата, които може да предложи 
австрийската столица. Освен културен и исторически център, Виена е 
град, известен със своя динамичен и съвременен начин на живот. Освен 
разходката из множеството внушителни музеи и дворци, запазили 
магията на историята и класическите виенски балове, можете да се 
насладите на музиката на Виенската филхармония – една от най-добрите 
в света. А за любителите на височините и увеселителните паркове, 
посещението на Пратера е абсолютно задължително. Къде другаде да 
се качите на емблематичното виенско колело, ако не във Виена.

Уикенди в Европа

Прага

Париж

Виена

Рим

Амстердам



1350700 15 999

Допълнителна информация:

Има възможност за пакетиран обяд. В 
хотела има 14 заседателни зали, казино 
с блек джек и рулетка. На 300 метра има 
спирки на трамвай и метроспирка. На 
място има банкомат и бюро за обмяна на 
валута. 

Допълнителна информация:

Olympik Tristar се намира на 200 метра от 
метростанция Invalidovna, която обслуж-
ва линия „B“. Историческият център на 
Прага е само на 4 метростанции от хо-
тела. Трамвайната спирка на линии номер 
24 и 8 е разположена на 300 метра. 

636
лeвa

цена от

599
лeвa

цена от

Местоположение:

Hotel Olympik се намира в центъра на Прага, в спокоен жилищен район. 
Близо до хотела има голф игрище. Десет минути път с метрото ви делят 
от Стария град.

Настаняване:

Hotel Olympik разполага с 306 напълно реновирани, стилно обзаведени 
стаи. Всяка стая в хотела е оборудвана с: *климатик *телевизор *Wi-Fi 
достъп *мини бар *сейф *сешоар *телефон  

Услуги в хотела: 

*денонощна рецепция *ресторант *закрит плувен басейн *фитнес 
*билетни услуги *детегледачка *химическо чистене *конферентна зала 
*факс и копирни услуги *събуждане по телефона *частен паркинг (15 евро 
на ден) *колела под наем *рум сървис

Местоположение:

Хотел Olympik Tristar 3* е разположен в тих жилищен район в Прага 8 с 
удобен достъп до центъра с обществен транспорт – метролиния „В“, 
станция Invalidovna или трамваи 8 и 24.

Настаняване:

Хотелът разполага с 280 стаи - единични, двойни, тройни и малки 
апартаменти, оборудвани със: *сателитна телевизия *телефон *радио 
*мини бар

Услуги в хотела:

* ресторант *лоби бар *боулинг бар *рум сървис *пране и гладене *коли 
под наем *магазин за сувенири *интернет кът *бюро за обмяна на валута 
*медицински услуги *казино *конферентна зала *паркинг

Olympik Tristar   

Olympik   

Комуникативен хотел за хора, интересуващи се от па-

метници на културата, старинен град, туристически за-

бележителности.

Комуникативен хотел за хора, интересуващи се от па-

метници на културата, старинен град, туристически за-

бележителности.

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

Уикенди в  Прага                          Европа

Изхранване: закуска 

Изхранване: закуска 

Максимална заетост:

Стандартна стая:  •   •    •    

 Възрастен           Дете до 11,99 год.

Максимална заетост:

Стандартна стая:  •   •    •    

 Възрастен           Дете до 11,99 год.
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Допълнителна имформация:

Сградата на резиденция Residenza Antica 
датира от 1594 г. и в миналото е била 
манастир. Хотелът предлага отлични 
транспортни връзки, с които лесно мо-
жете да опознаете Рим. Наблизо е осея-
но с магазини, ресторанти и кафенета, а 
Испанските стълби са на 5-минутна раз-
ходка. Residenza Antica е едно малко бижу 
от гостоприемство, разположено само на 
няколко минутки пеш от основни забеле-
жителности.

Допълнителна имформация:

Основното предимство на хотел Igea опре-
делено е неговото местоположение -  точ-
но в центъра на град Рим. В района също 
има големи туистически забележително-
сти, достижими пеш. В хотел Igea можете 
да се отпуснете в комфортното лоби и да 
се насладите на закуска в залата на хотела 
или директно във вашата стая. Хотелът 
предлага настаняване с добри условия на 
изгодна цена.

599
лeвa

цена от

699
лeвa

цена от

Местоположение:

Реновиран през 2014 г., Residenza Antica е елегантен хотел в сърцето на 
Вечния град, разположен на 250 м от Фонтана ди Треви и на 5 минути пеш 
от Испанските стълби. 

Настаняване:

Хотелът разполага със стандартни двойни, тройни стаи и малък 
апартамент. Всички са оборудвани с: *климатик *минибар *сейф *баня 
*сешоар *Wi-Fi интернет (безплатен и достъпен навсякъде) *бюро 
*плоскоекранен телевизор *шумоизолация *комплект за кафе/чай

Услуги в хотела:

*денонощна рецепция *консиерж услуги *асансьор *факс услуги *коли под 
наем 

Местоположение:

Хотел Igea Rome e разположен на 300 м от ЖП гара Термини, на 400 м от 
базиликата Санта Мария Маджоре и на 5 минути пеша от операта на 
град Рим.

Настаняване:

Хотелът разполага с 42 стаи, оборудвани с: *баня *климатик *телефон 
*плоскоекранен телевизор *сателитна телевизия с международни канали 
*сешоар *Wi-Fi интернет

Услуги в хотела: 

*денонощна рецепция *помещение за багаж *консиерж услуги *ежедневно 
почистване на стаята *фaкс и копирни услуги  *бар *закуска в стаята 
*ресторант (бюфет) 

Igea   

Residenza Antica   
Хотелът е чудесен за хора, интересуващи се от туристи-

чески забележителности и  шопинг (наблизо ще намерите 

продукти на Rolex, H&M, Zara, Nike, Cаrtier).

Igea Rome е прекрасен избор за хора, интересуващи се от 

от паметници с културно и историческо значение, архи-

тектура и туристически забележителности. 

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

Уикенди в  Рим                           Европа 

Изхранване: закуска 

Изхранване: закуска 

Максимална заетост:

Стандартна стая:  •   •    •    

 Възрастен           Дете до 11,99 год.

Максимална заетост:

Стандартна стая:  •   •    •    

 Възрастен           Дете до 11,99 год.
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Допълнителна имформация:

Хотелътe различно място, където исто-
рически загатнатия интериор се смес-
ва с технологиите в наши дни. Модерен 
хотел, в който миналото и бъдещето 
не вървят един срещу друг, а се срещат 
атрактивно. Стаите на Les Plumes са с 
тематичен интериор на най– известни-
те двойки на 19-ти век. Интериорът на 
стаите напомня за личностите на Жорж 
Санд, Пол Верлен, Артур Рембо или Вик-
тор Юго...

Допълнителна имформация:

Хотел Bellevue Paris Montmartre е малък 
уютен тризвезден хотел в подножието 
на базиликата Сакре Кьор в квартал Мон-
мартър. Районът е изпълнен с китни мал-
ки кафенета и ресторанти, предлагащи 
местна кухня, както и с музеи, театри и 
галерии. Всяка стая в хотела има семпъл 
интериор и собствена баня със сешоар и 
луксозни тоалетни принадлежности. До 
всички тях се стига с асансьор.

899
лeвa

цена от

1189
лeвa

цена от

Местоположение:

Хотелът се намира на 50 метра от метростанция Кадет.  ЖП гарите Гар 
дьо Норд и Гар дьо л‘Ест са на 1 км разстояние. 

Настаняване:

Хотелът разполага с 35 стаи - стандартни и малък апартамент. Всички 
помещения са оборудвани с: *климатик *Wi-Fi интернет (безплатен) *LCD 
телевизор *минибар *сейф *рум сървис *iPod/ iPhone зарядно (в малкия 
апартамент) *баня *сешоар

Услуги в хотела:

*асансьор *трансфер (срещу заплащане) *летищен трансфер (срещу 
заплащане) *денонощна рецепция *помещение за багаж *пералня

Местоположение:

Bellevue Montmartre е разположен в подножието на базиликата Сакре Кьор 
на 15 минути пеша от булевард Clichy и кабаре Мулен Руж. Метростанция 
Anvers е на 160 метра.

Настаняване:

Хотелът разполага с 36 единични, двойни и тройни стаи, оборудвани с: 
*баня *баня с вана (в тройните стаи) *шумоизолирани прозорци *телевизор 
*телефон *безплатен Wi-Fi

Услуги в хотела:

*денонощна рецепция *Wi-Fi интернет (безплатен) *сейф на рецепцията 
*зала за закуска *вендинг машина за напитки *бизнес център, оборудван 
с компютър и принтер *асансьор *централно отопление *шумоизолирани 
стаи

Bellevue Montmartre   

Les Plumes Hôtel Paris   

Хотел Bellevue Paris Montmartre е прекрасен избор за хора, 

интересуващи се от туристически забележителности, 

паметници, архитектура и музеи. 

Хотел Les Plumes е прекрасен избор за хора, интересува-

щи се от туристическите забележителности на града, 

шопинг, архитектура и музеи.

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

Уикенди в  Париж                        Европа

Изхранване: закуска 

Изхранване: закуска 

Максимална заетост:

Стандартна стая:  •   •    •    

 Възрастен           Дете до 11,99 год.

Максимална заетост:

Стандартна стая:  •   •    •    

 Възрастен           Дете до 11,99 год.
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Уикенди в   Амстердам                   Европа

Допълнителна информация:

Хотелът се предлага на база нощувка и 
закуска. Разположен е на брега на река 
Амстел. Всички стаи са с площ 13 кв.м. с 
модерен интериор. Хотел Good е социал-
на инициатива, която допринася за мест-
ните общности чрез различни проекти и 
реинвестира всичките си печалби. 

Допълнителна информация:

Westcord Art Hotel Amsterdam разполага с 
уникална колекция от произведения на из-
куството от известния холандски худож-
ник Херман Броот. Хотелът се намира на 
1,5 км от квартал Вестерпарк, където се 
намират различни ресторанти и се орга-
низират културни мероприятия. Бизнес 
парк Westpoort също е наблизо.

999
лeвa

цена от

959
лeвa

цена от

Местоположение:

Хотел Good е разположен в централната част на Амстердам, близо до 
централната гара. Предлага удобен транспорт за бързо придвижване до 
отдалечените части на града.

Настаняване:

Хотел Good разполага със 144 стилно обзаведени стаи - стандартни и 
делукс. Всяка стая в хотела е оборудвана с: *климатик *свободен Wi-Fi 
достъп *сейф *сешоар *телефон 

Услуги в хотела:

*рецепция *ресторант *бар *свободен Wi-Fi достъп *събуждане по 
телефона *химическо чистене *факс и копирни услуги *частен паркинг 
(25,50 евро на ден) *колела под наем

 

Местоположение:

Westcord Art Hotel е разположен в квартал Уестпарк, на 10 минути с 
обществения транспорт от центъра на Амстерадам. До хотела може да 
се достигне с кола или градски транспорт.

Настаняване:

* Хотелът разполага със 106 стилно обзаведени стаи. Всяка стая е 
оборудвана с: *климатик *LCD телевизор *свободен Wi-Fi достъп *сейф 
*сешоар *телефон *кафемашина Nespresso

Услуги в хотела:

*денонощна рецепция *ресторант *бар *открит плувен басейн (сезонен) 
*свободен Wi-Fi достъп *химическо чистене *конферентни зали *паркинг 
(24,50 евро на вечер) 

Westcord Art HTL   

HTL Good   

Идеален избор на хотел за хора, интересуващи се от пе-

шеходен туризъм, шопинг и архитектура.

Идеален избор на хотел за пешеходни туристически оби-

колки - това е любимата част на туристите в Амстер-

дам.

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

Изхранване: закуска 

Изхранване: закуска 

Максимална заетост:

Стандартна стая:  •   •    •    

 Възрастен           Дете до 11,99 год.

Максимална заетост:

Стандартна стая:  •   •    •    

 Възрастен           Дете до 11,99 год.
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Уикенди в   Виена                         Европа

Допълнителна информация:

Наблизо има безплатен обществен пар-
кинг. Гостите могат да ползват гараж 
срещу допълнително заплащане и след ре-
зервация на рецепцията.

 

Допълнителна информация:

Гостите на хотела могат да ползват 
частния гараж срещу заплащане и в за-
висимост от наличността. През почив-
ните дни на околните улици се предлага 
безплатен паркинг. От метростанцията 
Hauptbahnhof, която е под жп гарата, гос-
тите могат да стигнат до катедралата 
Свети Стефан в центъра на града за 5 
минути.  

1019
лeвa

цена от

1259
лeвa

цена от

Местоположение:

Хотелът е разположен в южната част на Виена, по средата на парк 
Виенерберг. Намира се в тиха и спокойна месност, близо до гарата и 
автобусна спирка. Центърът на Виена е близо.

Настаняване:

Хотел Arion City Appart разполага с комфортно и стилно обзаведени 
стаи, малки апартаменти, делукс апартаменти. Всяка стая в хотела е 
оборудвана с: *климатик *плоскоекранен телевизор *факс *кухненски бокс 
*сейф *телефон *тераса  *сешоар *вана 

Услуги в хотела:

*денонощна рецепция *ресторант (бюфет) *конферентна зала *свободен 
Wi-Fi достъп *детегледачка *сейф *обменно бюро *факс и копирни услуги 
*апартамент за младоженци  *всекидневно почистване на стаите  

Местоположение:

Austria Trend Beim е разположен в близост до центъра на град Виена. 
Намира се на 10 минути пеша от двореца Белведере и на 5 минути пеша 
от централната гара. Летището е на 15 км.

Настаняване:

Хотел Austria Trend Beim разполага със 115 стаи - стандартни, фамилни 
и екзекютив. Всяка стая в хотела е оборудвана с: *климатик *телевизор 
с плосък екран *подово отопление *мини бар *сешоар *телефон *Wi-Fi 
достъп 

Услуги в хотела:

*денонощна рецепция *ресторант *рум сървис *пакетиран обяд 
*експресно настаняване и напускане *свободен Wi-Fi достъп *билетни 
услуги *градина и тераса за слънчеви бани *частен паркинг (18 евро на 
ден) *туристическо бюро *факс и копирни услуги *обменно бюро 

Hotel Austria Trend Beim Theresianum   

Arion City Appart Hotel   

Идеален избор на хотел за хора, интересуващи се от ту-

ристически забележителности, опера, класическа музика 

и архитектура.

Идеален избор на хотел за хора, интересуващи се от па-

метници, забележителности и архитектура.

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

Изхранване: закуска 

Изхранване:

закуска 

Максимална заетост:

Стандартна стая:  •   •    •    

 Възрастен           Дете до 11,99 год.

Максимална заетост:

Стандартна стая:  •   •    •    

 Възрастен           Дете до 11,99 год.
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България I Балчик

Затвореният тип комплекс в едно от най-красивите кътчета по Северното Черноморие с богатата си растителност, 

чистата вода и скалисти брегове осигурява заслужена спокойна и слънчева почивка за семейства с деца.

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

Местоположение:

Ваканционно селище Бялата лагуна се намира 
на Северното Черноморие, в местността 
Икантълъка, между градовете Балчик и Кавар-
на, на 50 км от летище Варна. Разположен е на 
самия морски бряг на прекрасен залив, на 15 км 
от природния резерват Калиакра.

Максимална заетост:

Двойна стая парк:   •    •   

Студио море:   •    •     

Апартамент
   •    •     •     •    1 спалня: 

 Възрастен           Дете до 11,99 год.

Услуги в хотела:

основен бюфет ресторант с тематични 
вечери и панорамен морски изглед *плажен 
а-ла-карт ресторант „Diyan‘s Kitchen & Grill“ *2 
басейна с минерална вода  *2 многофункционални 
спортни площадки с покритие от изкуствена 
трева с кварцов пясък *футболно игрище  
*2 танцови зали с паркетен под *модерно 
оборудвана фитнес зала *тенис на маса  
*конгресна зала (150 места) *анимационна 
зала с паркетно покритие *лоби бар *бар на 
плажа *снек бар  *собствен охраняем плаж 
с безплатни чадъри и шезлонги *денонощна 
охрана  *спасители на басейните и на плажа 
от 8:30 – 18:00 ч. *медицинско обслужване  
*автомобили под наем *факс *масажи *такси  
*обмяна на валута  *пране  

Настаняване:

Комплекс Бялата Лагуна разполага с два 
корпуса: корпус в парковата зона на отстояние 
300 м от плажната ивица, реконструиран през 
зимата на 2003 г. с двойни стаи; и корпус до 
морето, завършен през 2013 г. със 71 студиа 
и 31 едноспални и 23 двуспални апартамента. 
Всички помещения имат LCD телевизор 
със сателитна телевизия, климатик, Wi-Fi 
интернет.

All Inclusive:

*Закуска 7:30 - 10:30ч. *обяд 12:30 – 14:30ч.  
*вечеря 18:30 – 21:00ч. *минерална вода се 
предоставя  24h  *Wi-Fi *паркинг *безплатен 
чадър и 2 шезлонга на стая на плажа или на 
басейна (до изчерпване на местата);

хотел Бялата Лагуна   

Фаворит

All Inclusive AI
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България I Албена

Максимална заетост:

Единична
      •   •   стая море:

Двойна       
   •    •     •    •    стая море: 

 Възрастен           Дете до 11,99 год.

Максимална заетост:

Единична
      •   •   парк/море:

Двойна       
   •    •     •    •    парк/море: 

 Възрастен           Дете до 11,99 год.

Хотел „Боряна“ предлага на своите гости комфортна, 

спокойна и слънчева почивка на брега на морето с богата 

all inclusive програма.

Гостите могат да се насладят на разходка сред лонгозни-

те гори на „Балтата“ и по плажната ивица, изживявайки 

една слънчева и спокойна семейна ваканция.

Местоположение:

Хотел Боряна е разположен на самия морски бряг, близо до природния 
резерват „Балтата“ и на 400 м от центъра на курорт Албена и предлага 
уникално съчетание от плаж, море и гора.

Настаняване:

Хотелът представлява 10 етажна сграда с три асансьора и разполага 
със 158 двойни, комфортно обзаведени стаи. Всичките са оборудвани 
с: *климатик *балкон *вана или душ кабина *телефон *сешоар *минибар 
(срещу допълнително заплащане) *кабелна телевизия

Услуги в хотела:

*открит басейн *климатизиран ресторант *лоби бар *бар ресторант 
*пул бар *магазин *фризьорски салон *масажно студио *обменно бюро 
*интернет зала *наем на сейф на рецепция *факс услуги *пране *гладене 
*събуждане *повикване на такси *пощенски услуги *обмяна на валута 
*влакче на всеки 20 мин. от хотела до центъра *множество спортни 
услуги на територията на комплекса  

Местоположение:

Хотелът има терасовидна архитектура и е разположен на самия морски 
бряг в курорт Албена, в непосредствена близост до природния резерват 
„Балтата“ и на 900 м от центъра на курорта.

Настаняване:

Хотелът разполага със 170 двойни стаи, 14 малки и 2 големи апартамента. 
Всички стаи имат: климатик, баня с душ кабина и тоалетна, телефон, 
LCD телевизор с кабелна телевизия, мини-бар, изглед към морето или 
парка. Някои стаи са с междинна врата.

Услуги в хотела:

Услуги срещу допълнително заплащане: такси *масаж *джакузи *плажни 
хавлии *пране и гладене *минибар *велосипеди *интернет кът с 
компютри в лоби *копирни услуги *домашни любимци *интернационална и 
българска преса *сейф под наем на рецепция

Безплатни услуги: *събуждане *обмяна на валута *плажна библиотека 
*безплатен Wi-Fi във фоайе *лоби бар и плаж със скорост до 1 Mbps и др.

 

 

хотел Боряна   

хотел Мура   

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

All Inclusive:

*закуска, обяд, вечеря *снек бар: топли и 
студени снаксове, пица, десерти, плодове, 
сладолед *лоби бар *бар басейн *бар на-
питки *открит басейн с детска секция *2 
шезлонга и 1 чадър на плажа и на басейна 
на стая *анимационна програма *вечерни 
представления *тенис на маса *детска 
дискотека *плажен волейбол и футбол *во-
дна гимнастика *дартс, шах, табла и др. 
*Wi-Fi в общите помещения *кабелен ин-
тернет в стаите

All Inclusive:

*закуска, обяд, вечеря *снек бар на басейна: 
пица, салати, плодове, сладолед, барбекю 
специалитети *лоби бар, бар ресторант, 
тераса бар *открит, закрит и детски ба-
сейн *2 шезлонга и 1 чадър на плажа и на 
басейна на стая *анимационна програма, 
вечерни представления, тенис на маса, дет-
ска дискотека, плажен волейбол и футбол, 
водна гимнастика, дартс, шах, табла и др. 
*Wi-Fi в стаите, фоайето, лоби бара и плажа

All Inclusive AI

All Inclusive AI
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България I Албена

Хотел Нона е подходящият избор за семейства с деца, 

които оценяват съчетанието на синьото море със 

зеленината на природния резерват „Балтата“.

Хотел Елица, с перфектната си локация на самия морски 

бряг и сред зеленината на резервата, е любимо място за 

почивка на семейства с деца.

Местоположение:

Хотел Нона е разположен на първа линия във ваканционно селище Албена, 
близо до един от най-красивите резервати в България - „Балтата“ и на 
около 500 м от центъра на курорта.

Настаняване:

Хотелът предлага настаняване в 146 двойни стаи, 24 единични, 4 
едноспални апартамента и 2 двуспални апартамента. Всички стаи 
имат *климатик *баня с душ или вана *телефон *телевизор с кабелна 
телевизия. Стаите са с изглед към „Балтата“ или към морето.

Услуги в хотела:

открит голям и детски басейн на хотел Елица *основен ресторант 
*лоби бар *снек и пул бар на хотел Елица *24-часова рецепция *масажи 
*интернет кът *факс услуги *сейф на рецепция *магазин *пране и гладене 
*автомобили под наем *повикване на такси *обмяна на валута *безжичен 
интернет - по стаите, във фоайето, терасата на ресторанта и плажа 
пред хотела *детска площадка *анимация 

 

Местоположение:

Хотел Елица се намира на плажа във ваканционно селище Албена, близо до 
горския резерват „Балтата“ и на 600 м от централната част на курорта. 
Морската столица отстои само на 30 км.

Настаняване:

Хотелът може да настани своите гости в 161 двойни стаи, 9 единични и 
6 апартамента (1 спалня и хол). Всички стаи са оборудвани с: *климатик 
*баня с душ или вана *телефон *телевизор с кабелна телевизия *балкон с 
изглед към морето или резервата

Услуги в хотела:

Хотел Елица предлага следните услуги: *открит басейн *детски басейн 
*детска площадка *основен ресторант *лоби бар *снек бар *пул бар 
*масаж *интернет кът *наем на сейф на рецепция *пране и гладене *коли 
под наем *обмяна на валута *екскурзии *такси *фризьорски салон *факс 
услуги *гледане на деца *интернационална и българска преса *хавлии за 
плаж *шалтета за шезлонги * рум сървис 

хотел Нона   

хотел Елица   

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

All Inclusive:

*закуска, обяд, вечеря *снек бар на басей-
на: пица, салати, плодове *лоби бар, бар 
ресторант, пул бар *открит голям и дет-
ски басейн *2 шезлонга и 1 чадър на плажа 
и на басейна на стая *български алкохолни 
и безалкохолни напитки и др *анимационна 
програма, вечерни представления, тенис на 
маса, детска дискотека, плажен волейбол и 
футбол, водна гимнастика, дартс, шах, таб-
ла и др *Wi-Fi във фоайе, лоби бар и плаж

All Inclusive:

*закуска, обяд, вечеря *снек бар на басейна: 
пица, салати, плодове *лоби бар *бар плаж 
*пул бар *открит голям и детски басейн *2 
шезлонга и 1 чадър на плажа и на басейна 
на стая *български алкохолни и безалкохолни 
напитки и др. *анимационна програма *ве-
черни представления *тенис на маса *дет-
ска дискотека *плажен волейбол и футбол 
*водна гимнастика *дартс, шах, табла и др. 
*Wi-Fi във фоайе, лоби бар, плаж

Максимална заетост:

Единична
      •   •   стая море:

Двойна       
   •    •     •    •    стая море: 

 Възрастен           Дете до 11,99 год.

Максимална заетост:

Единична
      •   •   стая море:

Двойна       
   •    •     •    •    стая море: 

 Възрастен           Дете до 11,99 год.

All Inclusive AI

All Inclusive AI
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България I Албена

С красивите си паркови градини хотелът създава релакси-

раща атмосфера за лятна ваканция, подходяща както за 

млади двойки, така и за семейства с деца.

Хотел Магнолия, разположен сред обилна зеленина, осигу-

рява прекрасни условия за пълноценна почивка за възраст-

ните и забавления за децата. 

Местоположение:

Хотел Лагуна Маре е разположен в сърцето на Албена, близо до главната 
търговска улица на курорта, спа център Елементс в хотел Фламинго 
Гранд и само на 100 м от плажната ивица.

Настаняване:

Хотелът разполага със 135 двойни стаи, 14 единични и 6 студиа. Всички 
стаи (около 18 кв.м) разполагат с: *балкон *климатик *2 стандартни 
единичнии легла или френско единично легло и диван *баня с душ *телефон 
*телевизор с кабелна телевизия *мини бар

Услуги в хотела:

Хотел Лагуна Маре разполага с: *открит басейн *основен ресторант 
*снек бар *лоби бар *паркинг *бюро за обмяна на валута *бюро информа-
ция *интернет кът *детска градина Други услуги: *наем на кола *сейф 
и хладилник – срещу доплащане на рецепцията *пране и гладене *масаж 
*факс услуги *екскурзии *интернационална и българска преса 

Местоположение:

Хотел Магнолия е разположен в парковата част на ваканционно селище 
Албена, на около 850 м от плажа, до който е осигурен безплатен автобус 
на всеки половин час от 9 до 17ч.

Настаняване:

Хотелът се състои от два основни корпуса: Магнолия Гардън - за 
настаняване на двама възрастни с едно дете и Магнолия плюс - за 
семейства с две деца. Общо стаите са 340 като всички имат *балкон 
*баня с душ *телефон и телевизор с кабелна телевизия. 

Услуги в хотела:

Хотелът разполага с: открит басейн с водна пързалка  *детски басейн  
*основен ресторант с тераса  *лоби бар  *снек бар  *пул бар. Предлагат 
се: масаж *интернет кът *наем на сейф на рецепция *пране и гладене 
*наем на кола *обмяна на валута във фоайето на хотела *събуждане 
*повикване на такси *пощенски и факс услуги *Wi-Fi във фоайето  *лоби 
бара и плажа със скорост до 1 Mbps.

хотел Лагуна Маре   

хотел Магнолия   

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

All Inclusive:

*закуска, обяд, вечеря в р-т Лагуна Гардън 
*снек бар на басейна *лоби бар *открит го-
лям и детски басейн *2 шезлонга и 1 чадър 
на плажа и на басейна на стая *български ал-
кохолни и безалкохолни напитки и др. *анима-
ционна програма *вечерни представления 
*тенис на маса *детска дискотека *плажен 
волейбол *водна гимнастика *дартс, шах и 
др. *Wi-Fi във фоайето *лоби бар *бюфет-
ресторант на басейна и плажа

All Inclusive:

*закуска, обяд, вечеря  *снек бар: пица, са-
лати, плодове, барбекю  *лоби бар, пул бар  
*открит басейн с две водни пързалки  *2 
шезлонга и 1 чадър на плажа и на басейна 
на стая  *български алкохолни и безалкалко-
холни напитки и др.  *анимационна програ-
ма, вечерни представления, тенис на маса, 
детска дискотека, плажен волейбол и фут-
бол, водна гимнастика, дартс, шах, табла и 
др.  *Wi-Fi във фоайе, лоби бар и плаж

Максимална заетост:

Единична стая:  •   •    

Двойна стая:   •    •     •    •     

 Възрастен           Дете до 11,99 год.

Максимална заетост:

Единична стандарт:  •   •    

Двойна стандарт:   •    •    

Двойна лукс:    •    •     •    •     

 Възрастен           Дете до 11,99 год.

All Inclusive AI

All Inclusive AI
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Грифид хотел Арабела е предпочитано място за семейна почивка, благодарение на удобната локация (единствено тър-

говската алея го разделя от плажната ивица), луксозно обзаведените помещения, висококачественото си обслужване и 

разнообразието от услуги, които се предлагат.

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

Местоположение: 

Грифид хотел Арабела се намира в курортен 
комплекс Златни пясъци, на 30 км от летище 
Варна, на 50 м от търговския център, 500 
м от автобусната спирка и само на 50 м от 
плажа. Единствено главната търговска улица 
го разделя от златистата плажна ивица. 

Услуги в хотела: 

Хотелът разполага с основен ресторант, 
снак ресторант, български, италиански и 
азиатски а-ла-карт ресторанти *лоби бар, 
бар салон *сладкарница *спа център *2 външни 
басейна, джакузи, детски басейн с пързалка 
*закрит басейн *мултифункционално игрище 
*конферентна зала *24-часово обслужване на 
рецепция и охрана *служител връзки с гостите 
*обмен на валута *компютърна зала *киносалон 
*магазини - дрогерия и дрехи *лоби с TV кът 
*паркинг *лекар *1 чадър и 2 шезлонга на плажа 
пред хотела за пълноплащащи туристи 
*Програма Griffid Loyal Guest с бонуси за лоялните 
гости *Pillow menu *кулинарни уроци *детски 
клуб, мини диско, детска площадка и др. услуги

Настаняване: 

Хотелът предлага настаняване в 7 джуниър 
апартамента, 35 едноспални апартаменти и 
250 стаи. Стаите са модерно обзаведени, с 
директен или частичен изглед море, с балкон, 
централна климатизация, баня с душ и вана, 
сат. телевизия, безплатен зареждан ежедневно 
минибар (бира, мин. вода и безалкохолни 
напитки), сейф (срещу доплащане), безжичен 
интернет.

Ultra All Inclusive:

*закуска, обяд и вечеря *ползване на осно-
вен ресторант „Арабела“ *снак ресторант 
*български а-ла-карт ресторант „Хоро“ *ази-
атски а-ла-карт ресторант „Hanami“ *ита-
лиански а-ла-карт ресторант „Прего“ *лоби 
бар *бар салон *сладкарница *2 шезлонга 
и 1 чадър на плажа пред хотела *ежеднев-
но презареждан минибар (минерална вода, 
безалкохолни напитки и бира) *2 външни ба-
сейна *джакузи *детска секция с пързалка в 
басейна за възрастни *закрит отопляем ба-
сейн *фитнес зала *анимационна програма 
*детски клуб с детска площадка *мини ди-
ско всяка вечер *детско шоу веднъж на две 
седмици *бебешка кошара с предварителна 
заявка *детски столчета в ресторанта

хотел Грифид Арабела   

Максимална заетост:

   •    •    

Двойна делукс:    •    •    

   •    •     

Двойна делукс море:    •    •    

   •    •    

Апартамент:    •    •     

 Възрастен           Дете до 11,99 год.

Ultra All Inclusive UAI

Семеен

Фаворит
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С удобното си разположение, новия аквапарк, осигурения чадър и 2 шезлонга на плажа, и висококачественото ултра all 

inclusive обслужване хотелът е идеалният избор за ползотворна почивка за всяко семейство. Екип от професионалисти в 

анимацията ще се погрижи за доброто настроение на малки и големи. 

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

Местоположение: 

Грифид клуб хотел Болеро се намира в спокоен 
район на Златни пясъци, на 50м от плажа, 
където гостите могат да ползват безплатно 
по 1 чадър и 2 шезлонга на стая, и на 500м от 
центъра на курорта. Хотелът е на 15км от 
Варна и 35км от летището на града. 

Услуги в хотела: 

Хотелът обгрижва своите гости като 
осигурява 24-часово обслужване на рецепция 
и охрана *служител връзки с гостите *наем 
на автомобили *обмен на валута *киносалон 
*магазин *фризьорски салон *паркинг *лекар 
*програма Griffid Loyal Guest с бонуси за лоялни 
гости *Pillow menu *Грифид Аква парк с площ 
от 8000 кв.м с отделни секции за възрастни 
и деца *основен р-т Болеро, аржентински грил 
р-т, бълг. и азиатски а-ла-карт р-ти *бар басейн 
*бар салон *дискотека *3 конф. зали *вътрешен 
басейн с джакузи *2 открити басейна (един с 
джакузи) *детски басейн *СПА център с хамам 
с парна баня, 2 сауни, релаксираща зона, СПА 
бутик *масажи, козметични процедури

Настаняване: 

Хотелът представлява 8-етажна основна 
сграда и още два по-ниски корпуса. Гостите 
се настаняват в 291 двойни стаи и 6 
едноспални апартамента. Във всяка стая има 
сeшоар, телефон, диван, централен климатик, 
безплатен минибар с минерална вода, 
безалкохолни напитки и бира (презареждан 
ежедневно), сателитна TV, сейф /срещу 
допълнително заплащане/, балкон

Ultra All Inclusive:

*Закуска, обяд и вечеря - бюфет в основ-
ния ресторант, континентална закуска 
и следобеден снак, тематични вечери и 
Гала вечеря в основния ресторант *а-ла-
карт вечеря в азиатски и български рес-
торанти *сладкарница *напитка за Добре 
дошли *2 шезлонга и 1 чадър на стая на 
плажа пред хотела /за пълноплащащи ту-
ристи/ *напитки на бара на басейна, диско 
бара и бар салона *бар на плажа с местни 
безалкохолни и алкохолни напитки *Грифид 
Аква парк *анимация и развлечение за въз-
растни и деца *детски клуб с площадка за 
игра, детски басейн *бебешка кошара (при 
предварителна заявка) *Wi-Fi в лоби 

хотел Грифид Болеро   

Максимална заетост:

Единична стая:  
Двойна

                       •    •   •    •   стандартна стая: 
Двойна

            •    •   •   •   делукс стая: 

 Възрастен           Дете до 11,99 год.

Фаворит

Aквапарк

Семеен

Ultra All Inclusive UAI
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С висококачественото си обслужване по формулата Ultra 

All Inclusive и аквапарка Вистамар предлага чудесна въз-

можност за незабравима морска почивка.

Със своето premium all inclusive обслужване и луксозно обзавеждане, раз-

положеният на крайбрежната алея хотел задоволява и най-изтънчените 

вкусове.

Местоположение: 

Грифид хотел Вистамар е разположен на първа линия в Златни пясъци и 
на 50 м от търговската улица. Центърът на красивия град Варна е на 25 
км, а летището му - на 35 км разстояние.

Настаняване: 

Хотелът предлага настаняване в 226 стаи с директен изглед към плажа 
или с изглед парк, от които 121 стандартни двойни стаи, 4 джуниър 
суита, 22 фамилни стаи, 14 апартамента, 59 стаи и 6 апартамента в 
новото крило на хотела с душ и отделна вана;

Услуги в хотела: 

24 - часова рецепция и охрана *рент-а-кар *пране *обмен на валута *такси 
*интернет връзка *безжичен интернет достъп и телевизор в лобито 
*паркинг срещу допълнително заплащане *лекар *програма Grifid Dine 
Around *външен басейн *вътрешен отопляем басейн с джакузи *детски 
басейн *ресторант „Вистамар“ *а-ла-карт ресторант *снак McGree *бар 
басейн, бар на плажа *бар салон

Местоположение: 

Грифид хотел Метропол се намира на първа линия в курортен комплекс 
Златни пясъци, само на 500 м от центъра на курорта, 15 км от морската 
столица на България и 35 км от летището.

Настаняване: 

Метропол се отличава с политиката си да настанява единствено лица, 
навършили минимум 16 г. Разполага с 66 модерно обзаведени стаи с изглед 
към морето или парка, балкон, безплатен минибар, сейф и интернет 
достъп, както и с 54 джуниър и 9 апартамента.

Услуги в хотела: 

На разположение на гостите са: основен а-ла-карт р-т, италиански а-ла-
карт р-т *фюжън р-т *лоби пиано бар *скай бар *бар на басейна *бар 
на плажа *фитнес *консиерж *24-часова рецепция и охрана *рент-а-кар 
*хим. чистене *обмяна на валута *такси *Wi-Fi и ТВ зона в лоби *паркинг 
*компютърна зона с интернет достъп *програма Grifid Loyal Guest с 
бонуси за лоялните гости *Pillow menu

хотел Грифид Вистамар   

хотел Грифид Метропол   

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

Ultra All Inclusive:

*Грифид Аква парк *1 чадър и 2 шезлонга на 
стая на плажа за пълноплащащи туристи 
*местни напитки на бара на плажа, бар 
на басейна, бар салона *бебeшка кошара 
*напитка за Добре дошли *закуска, обяд 
и вечеря - бюфет в основния ресторант 
*континентална закуска и следобеден снак 
*тематични вечери и Гала вечеря в основния 
ресторант *вечеря в а-ла-карт ресторант с 
предварителна резервация *Wi-Fi в лоби.

Premium All Inclusive:

*закуска, обяд и вечеря *2 шезлонга и 1 чадър 
на стая на плажа пред хотела /за пълнопла-
щащи туристи/ и около басейна *сейф и ин-
тернет в стаята *минибар, презареждан 
ежедневно *напитка за Добре дошли *напит-
ки на пул бар, лоби пиано бар: български и 
вносни алкохолни и безалкохолни напитки, кок-
тейли, кафе, чай *външен инфинити басейн

Максимална заетост:

Единична море:  

Двойна море:  

Малък апартамент:   •   

 Възрастен

Максимална заетост:

Единична стая:  

Двойна парк:   •    •   •   •    
Двойна

                     •   •   делукс парк/море: 

 Възрастен           Дете до 11,99 год.

Фаворит

Фаворит

Ultra All Inclusive UAI

Ultra All Inclusive UAI
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Хотелът се гордее с богатата си материална база, чрез която да задоволи и най-изтънчените вкусове. С концепцията 

си Kids and Co (включваща ексклузивен мини клуб, детско СПА, детска рецепция, детски басейн, напитка за добре дошли и 

други) и най-малките гости могат да се почувстват като у дома си.

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

Местоположение: 

Луксозният хотел Мелиа Гранд Ермитаж е 
разположен на полегат склон, на 100 м от 
плажната ивица в Златни пясъци, на няколко 
минути пеша от центъра на курорта, на 35 км 
от летището във Варна и на 25 км от центъра 
на морската столица.

Услуги в хотела: 

24 часа рум сървис; пране и химическо 
чистене; предаване на съобщения *лъскане на 
обувки *събуждане по телефона *доставка на 
вестници *резервационни услуги и продажба 
на билети *ресторант „Grand Hermitage“ - 
ресторант за закуска и вечеря *„Al Dente“ - 
а-ла-карт ресторант *„Sunshine Bar“ - бар при 
басейн, снаксове и барбекю през летен сезон 
*„Cafe Roma“ - кафе сладкарница, закуски *„The 
Level Lounge“ *„The Level“ ресторант *Тапас 
бар „La Terrazza“ - испански стил ястия тапас 
за обяд и вечеря *„The Stage“ бар в зоната на 
външния басейн *спортен бар около басейна 
*ориенталски кът - турско кафе и наргиле *лоби 
бар „Cafe Roma“ *СПА център

Настаняване: 

Хотелът разполага с над 700 стаи. Всяка стая 
разполага със самостоятелен просторен 
балкон с прекрасна гледка към морето, 
басейна или близкия парк и горските хълмове. 
Всяка стая предлага интернет връзка, сейф, 
сешоар, минибар, 3 телефона, бутони „Моля, 
не безпокойте“, самостоятелно регулируема 
централна климатична и отоплителна 
инсталация.

All Inclusive:

основен ресторант - закуска 07.30-10.00ч., 
обяд 12.30-14.30ч., вечеря 18.00-21.00ч., те-
матични вечери - Азиатска, Българска и 
Европейска *ресторант „Ал Денте“ - късна 
закуска 10.00-11.00ч., пица и снак 12.00-15.00ч., 
италианска вечеря 19.00-21.30ч., „Paellador 
Levante“ - паеля и тапас 15.00-21.00ч., нем-
ски пъб „Blerstube“: традиционен немски 
снак, гевреци, наденички и бира 12.00-21.00ч, 
напитки и немска бира 12.00-23.00ч. *„The 
Stage“ бар 14.30-23.00ч., чай, кафе, безалко-
холни напитки, коктейли, вино, бира 14.30-
23.00ч. *сладолед 10.30-12.30ч. и 14.30-17.00ч. 
*лоби бар „Cafe Roma“ - чай, кафе, безалкохол-
ни напитки, домашно вино и бира, коктей-
ли, сладолед, мъфини, плодове 07.30-24.00ч. 
*„Sunshine cafe“ - чай, кафе, безалкохолни на-
питки, вино, бира и коктейли 10.00-23.00ч. 
*външен басейн с водна пързалка *детски 
басейн *вътрешен басейн *фитнес *анима-
ционна програма *детски клуб *2 шезлонга и 
чадър на стая около басейна до изчерпване 
на количеството *Wi-Fi в стаите и общите 
помещения *сейф в стаята *ютия и дъска 
за гладене при заявка за ползване 30 минути 
*бебешка кошара при предварителна заявка

хотел Мелиа Гранд Ермитаж   

Изхранване:

закуска • All Inclusive 

Максимална заетост:

Единична парк/море:  •   •   

Двойна парк/море:   •    •     •    

Фамилна   •    •     •    •     
море:

      •     •      •      

 Възрастен           Дете до 12,99 год.

Фаворит
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България I Златни пясъци

С близкото си разположение до плажа (с включен чадър и 2 шезлонга в цената) в един от най-тихите райони на комплекса 

и приятната атмосфера хотел Морско око гардън може да предложи прекрасни условия за отдих.

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

Местоположение: 

Хотел Морско око гардън е разположен в 
северната част на курорта Златни пясъци, 
едва на 50 м от красивата плажна ивица. 
Разстоянието до центъра на курорта е 800 м, 
до летището във Варна - 35 км, до центъра на 
Варна - 25 км.

Услуги в хотела: 

На разположение на гостите на хотел Морско 
око гардън са: много голям разчупен басейн, 
сред зеленина и приятна атмосфера *детски 
басейн *паркинг *просторен и светъл основен 
климатизиран ресторант с голяма тераса 
и изглед към морето *денонощен лоби бар 
*пиано бар *бар басейн *английски пъб *бирена 
къща „Петлите“ *обмяна на валута *безплатна 
интернет връзка в лоби бара и на рецепция 
*тенис на маса *дартс *мини клубНастаняване: 

Легловата база включва настаняване в 206 
двойни стаи, 5 апартамента, 4 фамилни и 4 
двойни стаи супериор. Хотелът е централно 
климатизиран. Всички стаи са климатизирани, 
оборудвани са с телефон, сателитна телевизия, 
мокет, душ/ WC, сешоар, хладилник, балкон 
или тераса. Хотелът разполага с 3 асансьора. 
Рецепцията е оборудвана със сейфове.

All Inclusive:

Основен ресторант – шведска маса: 

*закуска – 7.30 – 10.00 ч., напитки – чай, кафе, 
сокове и минерална вода от диспенсер *къс-
на закуска – 10.00 – 11.00 ч. - малък бюфет 
за закуски, сокове, кафе, чай *обяд - 12.30 – 
14.30 ч., напитки – наливна бира, вино, ми-
нерална вода и безалкохолни напитки *кафе, 
чай и сладки – 16.00 – 17.00 ч. *вечеря – 18.00 
– 21.00 ч., напитки – наливна бира, вино, ми-
нерална вода и безалкохолни напитки *на-
питки ‘Inclusive’ - 10.00 – 23.00 ч. - български 
алкохолни напитки, наливна бира, кафе и чай, 
минерална вода и безалкохолни напитки в 
лоби бара /на самообслужване/ *напитки на 
басейна /пул бар „Lucky eye“/ - 10.00 -17.00 ч. 
*леки закуски снакс - 12.30 – 15.30 ч. – хам-
бургери, пици, хотдог, минерална вода /на 
самообслужване/ *спорт и развлечения: без-
платно ползване на външен басейн, чадър и 
шезлонг край басейна и на плажа пред хоте-
ла, плажни хавлии срещу депозит *паркинг - 
безплатен /ограничени места/ *интернет 
в лобито на хотела 

За децата: детски басейн, детски клуб с 
анимация за деца, тенис на маса, игри за 
деца, танцови вечери 

*напитка за Добре дошли *безплатен вход 
за дискотека Privilege Club срещу предста-
вяне на карта на хотела; паркинг - според 
наличните места;

хотел Морско Око Гардън   

Максимална заетост:

Двойна
                     •    •   •    •    стандартна стая:

Апартамент
   •    •       •    •     стандарт:

Апартамент
    •     •      •     •      стандарт:

 Възрастен           Дете до 12,99 год.

Бюджетен хотел

All Inclusive AI
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България I  св. св. 
 
Константин  
и Елена

Хотелът предлага всичко необходимо за мечтаната семейна ваканция и заслужен отдих на плажа или край басейна - рес-

торанти с разнообразна кухня, забавления за децата в „Приключенски парк“ и мини аквапарк, СПА център, спортни съоръ-

жения и всичко това - сред красив, поддържан парк.

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

Местоположение:

Гранд хотел Варна се намира в сърцето на за-
творения едноименен комплекс в първия бъл-
гарски черноморски курорт Св. Св. Констан-
тин и Елена, на около 8 км североизточно от 
морската столица Варна. 5-звездният хотел е 
отдалечен на 200 м от плажната ивица.

Услуги в хотела:

Гранд Хотел Варна разполага с четири изискани 
ресторанта, сладкарница, сладоледена къща, 
бар за пури и уиски, дискотека, бар край басей-
на, нощен клуб, луксозно казино, две напълно 
оборудвани конферентни зали *закрит басейн 
*открит басейн *фитнес център *4 тенискор-
та *игрище за скуош *боулинг зала *футболно 
игрище *многофункционална спортна зала *СПА 
център. Гостите могат да ползват четири 
тематични ресторанта на територията на 
комплекса, нудъл бар, плодов бар, хот дог бар, 
бургер павилион, един чадър и два шезлонга на 
стая на плаж „South Beach“, външен фитнес, 
мини аквапарк, „Приключенски парк“ за деца, 
разнообразни детски съоръжения и др.

Настаняване:

Гранд Хотел Варна разполага с 296 просторни 
стаи и 36 апартамента. Всички те са модер-
но обзаведени и оборудвани с LCD телевизор 
със сателитна телевизия, телефон, климатик, 
баня с вана и сешоар, балкон с чудна гледка към 
морето или пищната зеленина на парка. Осигу-
рен е безжичен интернет във фоайето, около 
басейна и на плаж „South Beach“. 

All Inclusive:

*закуска, обяд и вечеря в бюфет ресторанта 
*нощен бюфет *в зависимост от атмосфер-
ните условия - обяд и вечеря в някой от 4-те 
тематични ресторанта на територията 
на комплекса: обяд на бюфет и а-ла-карт 
вечеря в италиански р-т „Dolce Vita“, в ази-
атски р-т „Susam“ или в средиземноморски 
р-т „South Beach“, а-ла-карт обяд и вечеря в 
„Grand Hot Barbeque“ *детски бюфет в осно-
вен р-т и детски менюта в тематичните 
р-ти *сладки, соленки и сандвичи на дневния 
бар *24 часa на дневния бар - български алко-
холни и безалкохолни напитки, чай, кафе *сла-
доледена къща „Cool Breeze“ *нудъл бар *хот 
дог бар *плодов бар *Ол Инклузив Премиум на 
плаж „South Beach“ - консумация на български 
алкохолни и безалкохолни напитки на барове-
те на плажа *1 чадър и 2 шезлонга на стая 
на плаж „South Beach“ *обяд на бюфет в р-т 
„South Beach“ *бургер павилион *ползване на 
басейн, 1 чадър, хавлия и 2 шезлонга на стая 
около басейна *фитнес - външен и на закри-
то *дневна анимация - аеробика, боча, дартс, 
плажен волейбол и др. *вечерни шоу програми 
за възрастни *детски клуб и разнообразни 
детски съоръжения (до самия хотел и на пла-
жа) *мини аквапарк и „Приключенски парк“ за 
деца *паркомясто *безжичен интернет във 
фоайето на хотела, около басейна и на плажа

Гранд Хотел Варна   

Максимална заетост:

Единична стая:  •   •   

Двойна
   •    •   •    •     •   стая: 

Апартамент:   •    •     •    •     

 Възрастен           Дете до 11,99 год.

All Inclusive AI

Семеен
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България I  св. св. 
 
Константин  
и Елена

Долфин Марина е чудесен избор за семейства с деца, оси-

гурявайки им страхотни занимания в мини аквапарка и 

приключенския парк за деца. 

Хотел Лебед е подходящия избор за всички, които търсят 

спокойна почивка сред зеленина и уют и в близост до 

плажа.

Местоположение:

Хотел Долфин Марина е част от затворения хотелски комплекс Гранд 
Хотел Варна в курорта Св. Св. Константин и Елена, в непосредствена 
близост до плажната ивица.

Настаняване:

Хотелът разполага със 131 двойни стаи, 32 фамилни стаи и 20 студиа, 
оборудвани със сателитна телевизия, телефон, климатик, сейф, баня с 
вана. Всички стаи са с балкон, с морски изглед и са с възможност за 
допълнително леглo.

Услуги в хотела:

*открит плувен басейн с детски сектор *мини клуб *детска площадка 
*разнообразни детски съоръжения до хотела и на плажа *ресторант 
*сладоледена къща *нудъл бар *хот-дог бар *плодов бар *бургер павилион 
*тенис на маса *билярд *външен фитнес *дневна анимация *вечерни шоу 
програми за възрастни *паркинг *безжичен интернет във фоайето, око-
ло басейна и на плажа

Местоположение:

Хотел Лебед се намира на 150 м от плажа, в красив парк в комплекс Гранд 
Хотел Варна и в непосредствена близост до едноименния петзвезден 
хотел в курорта Св. Св. Константин и Елена.

Настаняване:

Настаняването в четириетажния хотел се извършва в 124 двойни стаи 
и 4 апартамента. Всички стаи и апартаменти са стилно обзаведени и 
с великолепна гледка към парка. Оборудвани са със сателитна телевизия, 
климатик, телефон, баня с душ кабина.

Услуги в хотела:

Гостите на хотела имат разнообразни възможности за спорт, здраве, 
красота и развлечения, които предлага комплекс Гранд Хотел Варна. На 
разположение са а-ла-карт ресторант, дневен бар, лоби бар, сладкарни-
ца, нощен бюфет, нудъл бар, хот-дог бар, плодов бар, дневен бар, бургер 
павилион, тенис на маса, билярд, външен фитнес, мини аквапарк, приклю-
ченски парк за деца, паркинг.

хотел Долфин Марина   

хотел Лебед   

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

All Inclusive:

*Закуска, обяд и вечеря в бюфет ресторан-
та на хотела *нощен бюфет *обяд и вечеря 
в 4 тематични ресторанта в комплекса 
*24 часа: български алкохолни и безалкохолни 
напитки, чай, кафе на дневния бар *плодов 
бар *на плажа: консумация на български ал-
кохолни и безалкохолни напитки, 1 чадър и 2 
шезлонга на стая *басейн, чадър, хавлия и 2 
шезлонга на стая около басейните на хоте-
ли Долфин или Долфин Марина.

All Inclusive:

*Закуска, обяд и вечеря в бюфет ресторан-
та на хотела *нощен бюфет *обяд и вечеря 
в 4 тематични ресторанта в комплекса 
*24 часа: български алкохолни и безалкохолни 
напитки, чай, кафе на дневния бар *плодов 
бар *на плажа: консумация на български ал-
кохолни и безалкохолни напитки, 1 чадър и 2 
шезлонга на стая *басейн, чадър, хавлия и 2 
шезлонга на стая около басейните на хоте-
ли Долфин или Долфин Марина.

Максимална заетост:

Двойна стая:   •    •   •    •   

Студио:   •    •     •    •    

Фамилна
   •    •     •    •     •    стая:

 Възрастен           Дете до 11,99 год.

Максимална заетост:

Двойна стая:   •    •   •    •   

Студио:   •    •     •    •    
Фамилна

   •    •     •    •     •    стая:

 Възрастен           Дете до 11,99 год.

All Inclusive AI

All Inclusive AI

Семеен

Семеен
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България I Шкорпиловци

Комплексът е подходящ за спокойна почивка на брега на морето за семейства с деца и двойки. Пред хотела се простира 

13 км плажна ивица с възможности за дълги разходки, гмуркане и други водни спортове.

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

Местоположение:

Лонг Бийч Ризорт и Спа е разположен до един 
от най-красивите черноморски плажове и био 
резервата „Камчийски пясъци“. Съчетанието 
от дълга плажна ивица, планински район и мине-
рални извори въздейства благоприятно върху 
здравето на човека.

Услуги в хотела:

рум сървис *химическо чистене *3 ресторанта 
*бар басейн *конферентна зала *фитнес зала 
*масажи *СПА процедури, които имат тонизи-
ращо и релаксиращо действие *фризьор *мани-
кюр *педикюр *2 басейна, единият, от които 
закрит (през зимата), с топла минерална вода 
*акватоничен минерален басейн с вградени 
шезлонги за аеро и хидромасаж *финландска са-
уна *парна баня *джакузи *солена стая *релакс 
зона *приключенски душ

Настаняване:

Лонг Бийч Ризорт и Спа предлага комфортно 
настаняване в студиа, едноспални и двуспални 
апартаменти, както и VIP настаняване в Пре-
миер и Президент апартаменти. Всички поме-
щения са индивидуално и луксозно обзаведени.

All Inclusive:

Класическият ресторант „V.V.V.“ предлага 
ексклузивна концепция, изключително внима-
ние към детайла, вкуса и дизайна на ясти-
ята. Ресторант „Изкушение“ е изграден в 
български народен стил. На плажната ивица 
през летния сезон, работи Лонг Бийч Бар, 
предлагащ голям избор от салати и морски 
специалитети. Перлата на Лонг Бийч Ри-
зорт е СПА център „Келара“, който разпо-
лага с 2 басейна, единият от които закрит 
(през зимата), с топла минерална вода, 
акватоничен минерален басейн с вградени 
шезлонги за аеро и хидромасаж, финландска 
сауна, парна баня, джакузи, солена стая, ре-
лакс зона, приключенски душ.

хотел Лонг бийч   

Максимална заетост:

Студио:   

1 спален апартамент:   •    •     •    

2 спален         
     •      •       •     апартамент:

 Възрастен           Дете до 11,99 год.

Изхранване:

закуска • закуска и вечеря • All Inclusive 

All Inclusive AI

Ново предложение
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България I Обзор

В Сънрайз Ол Суит Ризорт можете да се насладите на прекрасни условия за почивка със семейството и приятели. 

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

Местоположение:

Апартхотел Сънрайз Ол Суит Ризорт е разпо-
ложен в непосредствена близост до красивия 
морски бряг, между Обзор и Бяла. Разстояние-
то до летище Варна е 65 км, а до летище Бур-
гас - 75 км.

Услуги в хотела:

биоорганично плувно езеро - единствено по 
рода си на българското Черноморие *басейн 
*детски басейн *фитнес *сауна *парна баня 
*Welcome зареждане на минибар (еднократно 
при пристигане) *зареждане на пособия за чай/ 
кафе във всички стаи/ апартаменти *барбе-
кю ресторант - веднъж на 7-дневен престой 
(с предварителна резервация) *алтернативен 
обяд (а-ла-карт ресторант) - селектирано 
меню от салати, предястия, пица и паста, 
десерт *алтернативен обяд (снак бар) - грил, 
салатен бар, дюнер

Настаняване:

Сънрайз Ол Суит Ризорт предлага настанява-
не в двойни стаи, едноспални и двуспални апар-
таменти. Тематичният им интериорен дизайн 
с морски и пясъчни нюанси, съчетан с простор-
ни помещения, осигурява комфортна почивка.

All Inclusive:

Основният ресторант в комплекса дава 
възможност да се насладите на ястия от 
международната кухня в приятна атмосфе-
ра, която можете да съчетаете с гледка 
към езерото на слънчевата тераса. Бога-
та закуска на блок маса, шоу кукинг - 07.30 
– 10.00ч *Закуска за тези, които обичат да 
спят до по-късно - 10.00 – 11.00ч *Интерна-
ционален бюфет, салатен бар, разнообразие 
от десерти - 12.30 – 14.30ч *Дребни сладки, 
кексове, плодове, инстантно кафе, чай - 
16.00 – 17.30ч *Интернационален бюфет, са-
латен бар, шоу кукинг, карвинг, паста, пица, 
супи, разнообразие от десерти и плодове - 
18.30 – 21.30ч. Организират се и тематични 
вечери с балканска, азиатска и средиземно-
морска кухня. В а-ла-карт ресторанта се 
предлага елегантно подбрано интернацио-
нално меню. На гостите със 7-дневен пре-
стой се предоставя като комплимент една 
тематична вечеря. В комплекса има лоби 
бар, снек бар, лаундж бар и бар на плажа. 

хотел Сънрайз Ол Суит Ризорт   

Максимална заетост:

Двойна
         •   •    •   •    •     парк/море:

1 спален апартамент:   •    •     •    

2 спален             •     •      •     
апартамент:

      •       •     

 Възрастен           Дете до 13,99 год.

Фаворит

All Inclusive AI

Семеен
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България I Обзор

Хотелът е подходящо място за почивка на семейства с малки деца и двойки, с много високо ниво на обслужване, където 

можете да се насладите на красива природа и да се забавлявате с професионален екип аниматори.

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

Местоположение:

Сол Луна Бей Ризорт се намира на самия мор-
ски бряг. Разположен е на 45 мин. път с авто-
мобил от град Варна и само на 10 мин. от Об-
зор и Бяла. Хотелът е разположен в северната 
спокойна част на дългата 10 км  плажна ивица 
в Обзор.

Услуги в хотела:

аквапарк *външен и вътрешен басейн *детски 
басейн и площадка за игри *детски анимацио-
нен център *чадъри и шезлонги на плажа и на 
басейна *фитнес център *джакузи *масажи, са-
уна, аеробика *тенис на маса *плажен волейбол 
*билярд *дартс *дневна и вечерна анимационна 
програма *обменно бюро *фризьорски салон *са-
лон за красота

Настаняване:

Сол Луна Бей Ризорт предлага на своите гос-
ти настаняване в 376 комфортни и стилно 
декорирани двойни стаи (част от тях са с 
морски изглед), 4 двойни стаи за хора в нерав-
ностойно положение и 84 фамилни стаи. Всяка 
стая разполага с баня със сешоар, сателитна 
телевизия, телефон в стаята и банята, мини-
бар, сейф.

All Inclusive:

Основният ресторант е с гледка към море-
то и предлага разнообразни ястия на бюфет. 
Закуска - 07.30 - 10.00ч, обяд - 12.30 - 14.30ч, вече-
ря -  18.00 - 21.00ч. Български ресторант „Мор-
ско Око“ (18.00 - 21.00ч) изкушава с традицион-
ни български ястия и специалитети. Изисква 
се предварителна резервация. В „Osteria La 
Spiaggia“ (12.00 - 14.00ч и 18.00 - 21.00ч) се сер-
вира снакс за обяд, а вечер с предварителна 
резервация може да се дегустира традицион-
на италианска кухня. „Paninoteca Luna“ (12.00 
- 16.00ч) - традиционни панини (сандвичи) с 
една от най-добрите гледки към морето по 
Българското Черноморие. „Taperia Malecón“ 
(15.00 -  23.00ч) - традиционна сангрия, кубин-
ски коктейли, cerveza/ наливна бира и тапас. 
„Paellador Levante“ (08.00 - 23.00ч, от друга-
та страна на реката) - сангрия и местна 
бира, коктейли на деня, кафе, чай *снакс във 
френски стил с прясно изпечени кроасани 
(08.00 - 17.00ч) *паеля с морски дарове  (19.00 - 
21.00ч) *бар басейн *лоби бар *аквапарк - 10.00 
– 17.30ч, според метеорологичните условия. 
Разполага с 4 пързалки, предназначени за лица 
с ръст над 130 см - Aqua tube, Body slide, Free 
fall, Multislide /3 пързалки/ и детски басейн с 2 
малки пързалки.

хотел Сол Луна Бей Ризорт   

Максимална заетост:

Двойна
         •    •   •    •    парк/море:

Фамилна
   •    •     •    •     •    стая: 

 Възрастен           Дете до 12,99 год.

Фаворит

Aквапарк

All Inclusive AI

Семеен



1550700 15 999

България I Елените

Хотел Зорница Сендс е далеч от шума на големите курорти, което го прави подходящ за семейна почивка.

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

Местоположение

Хотел Зорница Сендс е разположен на морския 
бряг, в живописния залив Козлука, северно от 
Слънчев бряг и Свети Влас, непосредствено до 
Вилно селище Елените. Комбинацията от пла-
нински въздух и морски климат правят хотела 
изкушаващо място за почивка.

Услуги в хотела

рум сървис; безжичен интернет във фоайето на 
хотела *пране *гладене *анимация *фитнес цен-
тър *витаминен бар *сауна *парна баня *приклю-
ченски душове *хамам *билярд *тенис на маса 
*игрище за плажен волейбол *обменно бюро

Настаняване

Хотелът предлага настаняване в стандартни 
и луксозни двойни стаи, фамилни стаи, джуни-
ър апартаменти и лукс апартаменти. Всички 
помещения са модерно обзаведени и с изглед 
към морето.

Допълнителна информация:

В основния ресторант на хотела гостите 
могат да се насладят на ястия от българ-
ската и световна кухня. Тук се провеждат 
и тематични вечери с ястия от различни 
кухни. Средиземноморски и източни рибни 
специалитети, както и традиционни япон-
ски ястия, можете да опитате във футу-
ристичния рибен ресторант и суши бар. 
Хотел Зорница Сендс предлага голямо раз-
нообразие от услуги и козметични процеду-
ри в модерния СПА и уелнес център.

хотел Зорница Сендс   

Изхранване:

закуска, обяд, вечеря

Максимална заетост:

Двойна
                       •    •    стандартна море:

Двойна
                       •    •    лукс море:

Фамилна
   •    •     •    •     стая:

Апартамент:   •    •     •    •    

 Възрастен           Дете до 11,99 год.

Фаворит

Гарантирани стаи
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България I Слънчев бряг

В ДИТ Еврика Бийч Клуб Хотел ще намерите разнообразни възможности за развлечения и спорт, както и уникална лятна 

атмосфера, подходяща за цялото семейство.

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

Местоположение: 

ДИТ Еврика Бийч Клуб Хотел е разположен в 
северната част на курортен комплекс Слънчев 
бряг, само на 50 м от плажа. Атмосферата в 
хотела е уютна и дружелюбна, предразполага-
ща към незабравима почивка и забавления за 
малки и големи.

Услуги в хотела: 

2 външни плувни басейна *детски басейн *АКВА-
ПАРК *джакузи *сауна *фитнес зала *мини клуб и 
2 детски площадки *бочия, шафъл борд, петанк, 
дартс, плажен волейбол, тенис на маса, аеро-
бика, гимнастика, водна аеробика, мини футбол 
*мини голф, водни спортове, езда, боулинг *шез-
лонги, чадъри на басейн и на плаж *фризьорски 
салон *салон за красота и масаж *обменно 
бюро *паркинг;

Настаняване: 

ДИТ Еврика Бийч Клуб Хотел се състои от 
четири сгради. Стаите и апартаментите 
са изключително стилно обзаведени и предла-
гат максимум удобства и комфорт на всички 
гости. Стаите са оборудвани с централни или 
индивидуални климатици, кабелна телевизия, 
телефон, минибар, баня с душ или вана.

       

All Inclusive:

На разположение на гостите са *лоби бар 
*рейни бар *салонен бар *бар при басейна и 
плажа *основен ресторант *тематични рес-
торанти с българска *азиатска и италиан-
ска кухня. Тематичните ресторанти се по-
сещават само с предварителна резервация. 
На закуска в основния ресторант се пред-
лага разнообразен бюфет с пълнозърнести 
и приготвени на място продукти, както и 
континентална закуска. Обядът е на бюфет, 
със шоу кукинг и десертен бюфет. Два пъти 
седмично за вечеря се предлагат тематич-
ни кухни. Напитките са без ограничение в 
определените часове: местни напитки (ал-
кохолни и безалкохолни) на лоби бар - 10.00 
- 23.00ч., рейни бар - 18.00 - 23.00ч., бар при 
басейн  - 10.00 - 18.00ч., плажен бар - 10.00 - 
17.00ч. и бар салон 18.00 - 24.00ч.   

хотел ДИТ Еврика Бийч Клуб Хотел   

Максимална заетост:

Двойна :  •   •     •   •    •    

Студио/ Фамилна:   •    •     

Апартамент:    •     •      •    

 Възрастен           Дете до 11,99 год.

Фаворит

Aквапарк

Семеен
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България I Слънчев бряг

ДИТ Маджестик Бийч Резорт е подходящ както за лятна почивка, така и за организиране на конференции и семинари. 

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

Местоположение: 

ДИТ Маджестик Бийч Резорт e елегантен, 
луксозен и модерен комплекс, издържан в съ-
временен архитектурен стил. Разположен е 
на първа линия в северната част на курорта 
Слънчев бряг. Общите части на комплекса са 
превърнати в уникална градина с басейни и зе-
лени площи.

Услуги в хотела: 

3 басейна - два големи открити и един детски 
(за най-малките са предвидени специални водни 
атракции и забавления) *детски кът *мини клуб 
*хоби клуб и кът за игри *мултифункционално 
игрище, тенискорт *игрище за плажен волей-
бол *паркинг *сейф *обменно бюро *медицин-
ски услуги, пране *гладене *5 конферентни зали 
*професионален бизнес център

Настаняване: 

ДИТ Маджестик Бийч Резорт предлага наста-
няване в двойни стаи, студиа и апартаменти, 
с панорамна морска гледка или с гледка към 
парка. Обзавеждането им включва: две отдел-
ни легла или обща спалня, разтегателен диван, 
минибар, сателитна телевизия, телефон, сейф, 
сешоар, вана, централен климатик. Хотелът 
разполага и със стаи за хора с увреждания.

Допълнителна информация:

ДИТ Маджестик Бийч Резорт дава възмож-
ност да се насладите на различни кулинарни 
изкушения в своите ресторанти и барове. 
Основният ресторант е с тераса и предла-
га огромно разнообразие от ястия, както 
от европейската кухня, така и специали-
тети от традиционната българска кухня. 
Средиземноморският ресторант „Dolce 
Vita“ предлага традиционни средиземно-
морски ястия – салати, пици, паста, рибни 
специалитети, фламбета, ястия на грил. 
Менюто на а-ла-карт ресторант „Булгари“ 
включва традиционни националния ястия – 
салати, мешана скара, тракийски телешки 
кебап, хански шиш, поднесени със специална 
селекция от отлежали български бели и чер-
вени вина. 

хотел ДИТ Маджестик Бийч Резорт   

Максимална заетост:

Двойна :  •   •     •   •   

Студио:   •    •     •   

Апартамент:   •    •     •   

 Възрастен           Дете до 11,99 год.

Изхранване:

закуска, вечеря

Фаворит
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България I Слънчев бряг

В Роял Палас Хелена Сендс може да се насладите на истински лукс и стил по време на вашата почивка. Отдъхнете си от 

напрежението край басейна, докато децата се забавляват в детския клуб.

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

Местоположение:

Роял Палас Хелена Сендс се намира в северната 
част на Слънчев бряг на самата плажна ивица. 
Уникалната архитектура носи в себе си духа 
на Възрожденската епоха и предлага нетради-
ционна атмосфера.

Услуги в хотела:

външен басейн *СПА комплекс *вътрешен ба-
сейн с джакузи *сауна *фитнес *аеробика *со-
лариум и хидроджет *конферентна зала *ин-
тернет зала *химическо чистене *магазини 
*шезлонг и чадър при басейн и на плажа /според 
наличност/ *сейф *Wi-Fi в лоби и стаите *пар-
кинг *бебешка кошара с предварителна заявка 
*детски клуб

Настаняване:

Роял Палас Хелена Сендс разполага със 153 двой-
ни стандартни стаи (114 от тях са с морски 
изглед), 16 малки апартамента, 13 стандарт-
ни апартамента, 6 мезонета, 1 президентски 
апартамент и 1 вицепрезидентски апарта-
мент, които са изключително луксозни и изис-
кани. Хотелският комплекс разполага и с ВИП 
вили – модерни и луксозни, с две и три спални.

Допълнителна информация:

Основният ресторант „Посейдон“ на Роял 
Палас Хелена Сендс е съчетал в себе си най-
доброто от международната кухня. В него 
гостите на комплекса могат да се насла-
дят на изключително разнообразни закуска 
и вечеря на шведска маса. Лоби барът ще 
Ви впечатли със стилната си атмосфера, 
много аквариуми с екзотични рибки, уни-
кални произведения на изкуството, прия-
тен атриум. На разположение на гостите 
са още италиански ресторант, пиано бар, 
снек бар, барбекю.

хотел Роял Палас Хелена Сендс   

Максимална заетост:

Двойна стая:  •   •    •   •    •   

Студио:    •   •    •     

Апартамент:   •   •     •    

 Възрастен           Дете до 11,99 год.

Изхранване:

 закуска и вечеря 

Фаворит



1590700 15 999

България I Слънчев бряг

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

Роял Палас Хелена Парк предлага отлични условия за семейна почивка сред лукс, уникален микроклимат и свежата зеленина 

на прекрасно поддържаните градини.

Ultra All Inclusive UAI

хотел Роял Палас Хелена Парк   

Местоположение:

Хотел Роял Палас Хелена Парк е разположен зад 
хотел Роял Палас Хелена Сандс и е част от хо-
телския комплекс Хелена Ризорт. Разположен 
е на 150 м от морския бряг сред невероятно 
красива градина.

Настаняване:

Хотел Роял Палас Хелена Парк разполага с 69 
двойни стандартни стаи, 149 двойни луксозни 
стаи и 18 апартамента. Стаите са стилно 
оборудвани. Всички помещения разполагат с 
две легла или спалня *разтегателен диван *са-
телитна телевизия *климатик *телефон *се-
шоар *бутон SOS *минибар и сейф.

Услуги в хотела:

тенискорт, билярд, тенис на маса, плажен во-
лейбол, гимнастика, открит басейн с детски 
сектор, детска площадка, сейф, химическо 
чистене, магазини, закрит басейн, фитнес 
зала, шезлонги и чадъри на басейна и на плажа 
според наличност, Wi-Fi в лоби и стаите, сейф, 
паркинг, бебешка кошара

Ultra All Inclusive:

В основния ресторант на хотела има зона 
за непушачи и обширна тераса. Закуска - 
07.30 - 10.00ч., обяд - 12.30 - 14.30ч., вечеря -                                     
18.00 - 19.30ч. и 20.00 - 21.30ч. В началото 
на престоя на гостите се определя маса, 
която ще ползват до края на почивката 
си. Два пъти седмично се организират 
тематични вечери. В снек бара на хотел 
Роял Палас Хелена Парк се предлага късна 
закуска - 10.00 - 11.30ч., обяд - 12.00 - 14.30ч., 
следобедна закуска - 14.00 - 16.30ч., сладолед -    
12.00 - 16.30ч. Три пъти седмично гостите 
на Роял Палас Хелена Парк могат да се на-
сладят на тематична вечеря в ресторант 
„Синята Лагуна“ с предварителна резерва-
ция. В бар салона на хотела се предлагат 
безалкохолни и алкохолни местни и вносни 
напитки - 10.00 - 24.00ч.

Максимална заетост:

Двойна стая:  •   •   

Студио:  •   •    •   •   •    

Апартамент:   •   •     •    

 Възрастен           Дете до 11,99 год.
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България I Несебър

Сол Несебър Палас е подходящ за семейства с малки деца и двойки. Слънчевите тераси към хотела предлагат уникална 

комбинация от плаж, море и парк.

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

Местоположение:

Сол Несебър Палас е разположен на 2,5 км южно 
от Несебър и на 100 м от плажа. Заобиколен от 
зеленина и предлагащ красива гледка към Несе-
бър и Равда, Сол Несебър Палас е най-луксозни-
ят хотел от трите в Сол Несебър Резорт.

Услуги в хотела:

аквапарк *тенискорт *баскетбол *волейбол 
*тенис на маса *вътрешен и външен басейн 
с различно ниво на дълбочина - удобно за всич-
ки възрасти *модерен СПА център *център 
за красота *сауна *солариум *интернет клуб 
*фитнес масажи *фризьор *аптека *фото сту-
дио *магазин за сувенири *нощен клуб *детски 
кът с басейн и замък с водни пързалки *богата 
анимационна програма за деца и възрастни

Настаняване:

Сол Несебър Палас разполага с 318 просторни 
и добре обзаведени двойни стаи, фамилни стаи 
и джуниър апартаменти с гледка към морето 
или парка. Всяко помещение има климатик, вана 
или душ, телефон в банята и стаята, сейф, се-
шоар, сателитна телевизия.

All Inclusive:

В основния ресторант на Сол Несебър Палас 
гостите могат да опитат интернационал-
на и българска кухня, рибни специалитети, 
вина от различни региони. На територията 
на комплекса има лоби бар, кафетерия, бар 
при басейна и нощен клуб. All Inclusive програ-
ма: закуска 07.30 - 10.00ч, обяд 12.30 - 14.30ч, 
вечеря 18.00 - 21.00ч в основния ресторант 
- тематични ястия на обяд и вечеря - бъл-
гарски, италиански, испански и френски яс-
тия. Тематични ресторанти: Umi Japanese 
Corner - суши и темпура от зеленчуци и мор-
ски дарове *Osteria del Golfo - традиционни 
италиански специалитети за вечеря (с пред-
варителна резервация) *Taperia Malecon - ис-
пански тапас, сангрия и кубински коктейли 
*Der Biergarten - бретцели, наденички, лебер-
кез, печени картофи и кисело зеле по немски 
рецепти *Paellador Levante *Bar Embarcadero 
*външен и вътрешен басейн *плажни тераси 
с чадъри и шезлонги до морето *разнообраз-
на анимационна програма за деца и възраст-
ни през деня и вечерта 

хотел Сол Несебър Палас   

Максимална заетост:

Двойна стая:  •   •    •   •    •   

                  •    •     •    •    

Фамилна:      •     •      •      

Джуниър           •    •     •    
aпартамент:

     •     

 Възрастен           Дете до 11,99 год.

Фаворит

Aквапарк

All Inclusive AI



1610700 15 999

България I Несебър

Подарете си незабравима почивка, съчетание от плаж, море и забавления.

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

Местоположение:

Хотели Сол Несебър Бей и Маре се намират на 
2,5 км южно от Несебър и са част от хотелски 
комплекс Сол Несебър Резорт. Сградите Бей и 
Маре са разположени от двете страни на Сол 
Несебър Палас и предлагат идентични условия 
на настаняване.

Услуги в хотела:

закрит и открит басейн *фитнес *масаж *те-
нискорт *игрище за волейбол и баскетбол *цен-
тър за възстановяване и разкрасяване *сауна 
*солариум *фризьор *интернет клуб *бюро за 
обмяна на валута *фото *детски клуб *детски 
басейн със замък - водна пързалка *охраняем 
паркинг *миниголф *надуваем дворец батут 
*велосипеди под наем *мини водни скутери при 
детския басейн *конферентен център с място 
за кафе паузи

Настаняване:

На разположение на гостите са двойни стаи 
и фамилни стаи, които се състоят от две 
двойни стаи със свързваща врата. Баните са 
модерно обзаведени. На разположение на гос-
тите са вътрешен сейф, кабелна телевизия, 
телефон с директна линия, регулируема клима-
тична инсталация по желание на гостите, бал-
кон. Стаите са с изглед към парка или морето.

All Inclusive:

В основния ресторант на хотела се предла-
га: закуска 07.30 – 10.00ч, обяд 12.30 – 14.30ч 
и вечеря 18.00 – 21.00ч на бюфет. Бар при 
басейна: български алкохолни и безалкохолни 
напитки и коктейли, наливна бира и вино 
10.00 - 18.00ч *закуски 10.00 - 12.30ч, сладо-
лед 11.00 - 18.00ч *следобедни закуски 15.00 
- 17.00ч. Лоби бар: български безалкохолни 
и алкохолни напитки, наливна бира и вино 
10.00 - 23.00ч, следобедно кафе, чай и закуски 
15.00 - 18.00ч. Тематични ресторанти: Umi 
Japanese Corner - суши и темпура от зелен-
чуци и морски дарове *Osteria del Golfo - тра-
диционни италиански специалитети за ве-
черя (с предварителна резервация) *Taperia 
Malecon - испански тапас, сангрия и кубин-
ски коктейли *Der Biergarten - бретцели, на-
денички, леберкез, печени картофи и кисело 
зеле по немски рецепти *Paellador Levante 
*Bar Embarcadero *външен и вътрешен ба-
сейн *плажни тераси с чадъри и шезлонги до 
морето *разнообразна анимационна програ-
ма за деца и възрастни през деня и вечерта

хотел Сол Несебър Бей & Маре   

Максимална заетост:

Двойна:  •   •    •   •    •    •    

                  •    •     •    •    

Фамилна:      •     •      

 Възрастен           Дете до 11,99 год.

Фаворит

Aквапарк

All Inclusive AI

Семеен
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България I Созопол

Хотел Блу Ориндж е подходящ за активна почивка за семейства и двойки. Близостта му до Созопол го прави удобен за 

любителите на историята и културните мероприятия, които се провеждат в града.

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

Местоположение:

Хотел Блу Ориндж е построен на самия морски 
бряг и единствено пясъчните дюни го отделят 
от плажната ивица на красивия и спокоен за-
лив. Хотелът се намира в непосредствена бли-
зост до Созопол и на 39 км от летище Бургас.

Услуги в хотела:

паркинг *интернет достъп *вътрешен и вън-
шен басейн *детски басейн *анимация *тенис-
корт *пране *гладене *чадър и шезлонг на ба-
сейна и на плажа *интернет достъп в общите 
части на хотела *колелета под наем *сърф учи-
лище *водни колелета *джетове

Настаняване:

Гостите на хотел Блу Ориндж могат да се 
настанят в двойна стая, студио или апар-
тамент. Всички помещения за настаняване 
предлагат удобство и уют на почиващите, 
разполагат с климатик, телевизор с кабелна 
телевизия, хладилник, телефон и безжичен ин-
тернет.

All Inclusive:

В основния ресторант на хотела се предла-
га богата закуска на бюфет - 07.30 - 10.00ч; 
Обядът е на база бюфет: салатен бюфет 
*предястия *3 - 4 основни месни и безмесни 
ястия *десерти *сладолед *плодове - 12.30 
– 14.30ч. Вечерята е разнообразен топъл 
и студен бюфет *месни и безмесни ястия 
*десерти *плодове *сладолед - 18.30 – 21.00ч. 
Два пъти седмично се организират тема-
тични вечери. От 15.30 до 17.00ч на гости-
те се сервират сандвичи *пица *хот дог 
*кафе *чай *сладолед *сладкиши. Напитките 
са безплатни от 10.00 до 23.00ч на лоби и 
басейн бар и по време на храненията. В all 
inclusive се включват всички местни алко-
холни напитки *бира *вино *минерална вода 
*сода *кока-кола *фанта *спрайт *сокове *си-
ропи. На разположение на гостите за без-
платно ползване са тенис на маса *дартс 
*джакузи *анимация за деца и възрастни.

хотел Блу Ориндж   

Максимална заетост:

Двойна стая:  •   •    •   •    •   

Студио:   •    •     •    •     

                          •    •     

Апартамент:    •     •     

 Възрастен           Дете до 12,99 год.

Фаворит

All Inclusive AI

Семеен



1630700 15 999

България I Созопол

Усетете спокойствието, освободете се от ежедневието и се насладете на своята почивка сред много зеленина и заоби-

калящата Ви чиста природа.

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

Местоположение:

Лагуна Бийч Ризорт е разположен на главния 
път Бургас - Приморско, срещу отбивката за 
Созопол. На 30 м от хотела е плаж „Златна Риб-
ка“, откъдето се разкрива красива гледка към 
пристанището на стария град Созопол.

Услуги в хотела:

*вътрешен басейн с джакузи *външен плувен 
басейн *външен басейн за деца *тенискорто-
ве *турска баня *сауна *парна баня *масажи 
*фризьорски салон *фитнес *просторна зала за 
частни делови и частни срещи или семинари с 
капацитет от 100 места. Залата е климатизи-
рана и разполага с модерно техническо оборуд-
ване - интернет, ротационни табла, мултиме-
диен проектор

Настаняване:

Уникален, по, своя, замисъл, *Лагуна, Бийч, Ри-
зорт, е, съставен, от, две, части., Половината, 
от, комплекса, е, под, формата, на, ваканционни, 
апартаменти, *а, другата, половина, се, използ-
ва, като, хотел., Гостите, на, хотела, могат, да, 
избират, настаняване, в, двойни, стаи, *студиа, 
или, апартаменти, с, една, и, две, спални., Всич-
ки, стаи, и, апартаменти, са, модерно, обзаве-
дени, и, оборудвани.

All Inclusive:

Основен ресторант: закуска 08.00 – 10.00ч, 
обяд 12.00 – 14.00ч, вечеря 18.00 – 20.30ч, бо-
гат асортимент от супи, салати, сирена, 
сосове, топли предястия, ястия от месо, 
вегетариански ястия, гарнитури, разноо-
бразни десерти и плодове, млечни проду-
кти *напитки за закуска: кафе, чай, мляко, 
сокове и минерална вода *напитки по време 
на обяда и вечерята: български алкохолни и 
безалкохолни напитки, наливна бира и черве-
но/ бяло вино, минерална вода, чай *2 пъти 
седмично - тематични вечери *Пица бар: 
10.30 – 15.00ч – пица, 15.00 – 17.00ч – сладо-
лед, 15.00 – 17.30ч – палачинки, дребни сладки 
и соленки, плодове *Бар при басейна: 10.00 – 
22.00ч – български алкохолни и безалкохолни 
напитки, наливна бира и червено/ бяло вино, 
All Inclusive алкохолни и безалкохолни коктей-
ли, кафе, чай *ползване на вътрешен басейн 
с джакузи и външен басейн *чадъри, шезлон-
ги и матраци около басейна (до изчерпане) 
*плажни кърпи (срещу депозит) *дневна про-
грама за деца между 4 и 12 г. *клуб “Scooby 
Doo” (15 юни - 31 август) *детска площадка 
*детска стая *плажен волейбол, дартс, таб-
ла, шах, тенис на маса (15 юни - 31 август) 
*фитнес зала *Wi-Fi в общите части на хо-
тела *кабелен интернет в хотела и апарт-
хотела *охраняем паркинг

хотел Лагуна Бийч Ризорт   

Максимална заетост:

Двойна стая:   •    •   

Студио:  •   •   

                         •    •    

Апартамент:    •     •     

 Възрастен           Дете до 11,99 год.

Изхранване: закуска•All Inclusive

Фаворит

All Inclusive AI

Семеен
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Марина Роял Палас предоставя всички удобства за една перфектна почивка. Комплексът е близо до природни и историче-

ски забележителности.

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

България I Дюни

Местоположение:

Марина Роял Палас е част от ваканционно се-
лище Дюни, което се намира на 8 км южно от 
Созопол. Разположен на самия морски бряг, от 
хотела се открива красива панорамна гледка.

Услуги в хотела:

*сейф в стаята *сауна *парна баня *джакузи *за-
крит басейн *мини клуб  *2 конферентни зали 
*пране и гладене *фото студио *интернет цен-
тър *Wi-Fi на рецепция *водни спортове: джет, 
водни ски, парашут, банан, ринг, кану, пръстен, 
wake-board, knee-board, моторна лодка, катама-
ран, сърф *тенис (нощно осветление, учител, 
топки и ракети под наем) *маунтийн байк ту-
рове *конна езда

Настаняване:

Марина Роял Палас предлага настаняване в лук-
созно обзаведени двойни стаи, джуниър апар-
таменти и апартаменти. Помещенията пред-
лагат гледка към морето, басейна или парка.

All Inclusive:

Гостите на Марина Роял Палас могат да 
ползват всички заведения във ваканцион-
ното селище, работещи по програмата Аll 
Inclusive: 4 основни ресторанта със зони 
за непушачи в Марина Роял Палас, Марина 
Бийч, Холидей Вилидж и Пеликан *механа 
- българско национално меню в Холидей Ви-
лидж *„Миланезе“ - италиански ресторант в 
хотел Белвил *4 лоби бара *4 басейн бара *1 
снекбар на плажа *1 „Wunder bar“ в Холидей 
Вилидж *1 тенискорт бар в Холидей Вилидж 
*1 диско бар в Холидей Вилидж *детски за-
бавления: детска анимация, детска вечеря, 
детски площадки за игра, детски басейни, 
детски видеопрожекции, детска дискоте-
ка, анимация 6 дни в седмицата, водена от 
международен екип от над 40 аниматора.

хотел Марина Роял Палас   

Максимална заетост:

Двойна стая:   •    •   

Джуниър суит:   •    •     •    

Апартамент:   •    •     •    

 Възрастен           Дете до 12,99 год.

Фаворит

Aквапарк

All Inclusive AI



1650700 15 999

България I Дюни

Насладете се на красивата гледка, доброто обслужване 

и многобройните развлечения, които предлага хотел Ма-

рина Бийч.

Насладете се на красивата природа и на спокойна почивка 

със семейството си.

Местоположение:

Петзвездният хотел Марина Бийч е разположен на плажа, близо до яхте-
ното пристанище в к.к. Дюни. От хотела се разкрива красива гледка към 
залива на Аркутино.

Настаняване:

Марина Бийч предлага настаняване в двойни стаи, джуниър апартамен-
ти и апартаменти с гледка към градината или морето. Всички помеще-
ния са луксозно и комфортно обзаведени. 

Услуги в хотела:

В тази част на селището се намира басейн за спортуване с отделен 
басейн за деца *меджик радио *програма за фитнес и гимнастика *мини 
клуб *магазин за фотоматериали и други магазини.

Местоположение:

Хотел Пеликан е част от ваканционно селище Дюни. Хотелът е постро-
ен на хълм, от който се открива красива гледка към целия залив.

Настаняване:

Хотел Пеликан е 4-етажна сграда и предлага настаняване в двойни стаи, 
джуниър апартаменти и апартаменти. Всички стаи разполагат със се-
шоар, сателитна телевизия, мини хладилник, сейф, директен телефон, 
както и с балкон.

Услуги в хотела:

*басейн *детски басейн *сауна *джакузи *фитнес център *салон за масаж 
*козметичен салон *тенис на маса *стрелба с лък *стречинг *пилатес 
*скандинавско ходене *денс аеробика *водна аеробика *степ аеробикa 
*боди шейп *плажен волейбол и футбол *сърф *планинско колоездене по 
определени маршрути *кангу джъмпc джогинг *кангу джъмпc аеробик 
*конферентни зали

хотел Марина Бийч   

хотел Пеликан, Дюни   

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

All Inclusive:

В хотел Марина Бийч се намира и едноимен-
ният ресторант, в който се предлага за-
куска *обяд *вечеря *кът за сандвичи и сле-
добедна закуска. За повече приятни емоции 
на разположение са и баровете на басейна 
и на плажа. За децата има два мини клуба 
*детски площадки за игра *дискотека. Заба-
вленията за възрастните са амфитеатър 
за вечерни шоу програми *дискотека *водни 
игри *курсове по танци *зумба *боча *дартс.

All Inclusive:

Хотел Пеликан работи на база All Inclusive. 
Тук се намира основният ресторант „Бур-
гас“ *който е с кът за непушачи и тераса. 
На разположение на всички гости са лоби бар 
*снек бар *бар при басейна *плувни басейни и 
детски басейни *2 мини клуба *детски виде-
опрожекции *детски дискотеки *детско шоу 
*тенис на корт *тенис на маса *стрелба с 
лък *денс аеробика *водна аеробика *плажен 
волейбол *плажен футбол *сърф.

Максимална заетост:

Двойна стая:   •    •   

Джуниър
            •    •     •    апартамент:

Апартамент:   •    •     •    

 Възрастен           Дете до 12,99 год.

Максимална заетост:

Двойна стая:   •    •   

Джуниър апартамент:   •    •     •    

Апартамент:   •    •    

 Възрастен           Дете до 12,99 год.

Aквапарк

Aквапарк

All Inclusive AI

All Inclusive AI
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България I Дюни

Насладете се на пълноценна почивка, съчетаваща слънце, 

море, изискано обслужване и посещение на близките исто-

рически и природни забележителности.

Разположени под сянката на дърветата, вилите и стаите 

в Холидей Вилидж предлагат спокойствие и възможност 

да избягате от шума на ежедневието.

Местоположение:

Хотел Белвил е част от ваканционно селище Дюни. Намира се на възви-
шение с прекрасна гледка към морския залив и предлага комфорт, спокой-
ствие и зеленина.

Настаняване:

Хотел Белвил се състои от една 5-етажна сграда и предлага настаня-
ване в двойни стаи и апартаменти. Всички стаи са оборудвани със се-
шоар, сателитна телевизия, мини-хладилник, сейф, директен телефон, 
както и с балкон.

Услуги в хотела:

*водни спортове *Wi - Fi *сейф в стаята *масажи на плажа *медицински 
център и лекар на повикване *планинско колоездене по определени марш-
рути *кангу джъмпc джогинг и кангу джъмпc аеробик *конферентни зали 
*амфитеатър *вечерни шоу програми *2 мини клуба *детски площадки 
за игра

Местоположение:

Живописни калдъръмени улички водят до четирите хотела: Лагуна, Фло-
ра, Романс, Корал и до вилите Парадайс и Ренесанс, част от Холидей 
Вилидж. Плажът се намира на около 200 м.

Настаняване:

Вилите, част от Холидей Вилидж представляват 1 и 2-етажни построй-
ки, с по 2 или 4 апартамента на етаж. Всички помещения разполагат 
с централна климатизация, сателитна телевизия, телефон, хладилник, 
сешоар, баня, мокет или теракота, балкон или тераса.

Услуги в хотела:

*магазини *сейф в стаята *масажи на плажа *водни спортове *колоезде-
не *мини голф *конферентна зала *4 плувни комплекса с детски басейни 
*мини клуб  *10 тенискорта /заплаща се за оборудване и учител/ *тенис 
на маса *стрелба с лък *бочия *плажен волейбол и футбол

хотел Белвил   

хотел Холидей Вилидж   

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

All Inclusive:

Гостите, настанени в хотел Белвил могат 
да използват всички услуги в Дюни Роял Ри-
зорт, с изключение на: основния ресторант 
*лоби бара *откритите басейни и закрития 
плувен комплекс в хотел Марина Роял Палас. 
Хотел Белвил разполага с просторен лоби 
бар и италиански ресторант „Миланезе“, с 
част за непушачи и тераса.

All Inclusive:

Гостите на Холидей Вилидж ползват след-
ните заведения за хранене и развлечения, 
разположени на територията на вакан-
ционно селище Дюни: *4 основни ресторан-
та със зони за непушачи в хотел Марина 
Бийч *Холидей Вилидж и хотел Пеликан *ме-
хана - българско национално меню в Холидей 
Вилидж *„Wunder bar“ *диско бар *тенискорт 
бар *2 мини клуба *амфитеатър *вечерни 
шоу програми.

Максимална заетост:

Двойна стая:   •    •   

Апартамент:   •    •     •    

Апартамент лукс:   •    •     •    

 Възрастен           Дете до 12,99 год.

Максимална заетост:

Двойна стая:   •    •   

Вила:   •    •     

 Възрастен           Дете до 12,99 год.

Aквапарк

Aквапарк

All Inclusive AI

All Inclusive AI
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Уникалното съчетание на лонгозна гора, чист въздух и морски бриз правят хотелския комплекс Аркутино Фемили Ри-

зорт несравнимо място за отдих и пълноценна почивка за ценителите на тишината и природата. Подарете си мечта-

ната почивка сред уют и спокойствие. Поглезете сетивата си.

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

България I Аркутино

Местоположение:

Хотелът се намира на 40 км южно от град Бур-
гас, в местността Аркутино, която е част от 
резервата „Ропотамо“. Разположен е в близост 
до един от най-красивите български плажове, 
между златисти пясъчни дюни и прочутото 
крайморско езеро Водните лилии.

Услуги в хотела:

Основен ресторант „Аркутино“, BBQ 
ресторант „Веранда“: барбекю на дървени 
въглища *ястия приготвени на пещ *био-
продукти *богата винарска изба *български 
сирена *овче и биволско кисело мляко 
със странджански мед *„Organic house“: 
вегетарианска кухня *„Tea house“: над 50 вида 
студени и топли чайове *екзотични коктейли 
*прясно изцедени сокове *сладолед *закуски 
*детски клуб *детска площадка *детска 
анимация - 6 дни в седмицата /без понеделник/ 
за деца от 4 до 11.99 год. *детска дискотека 
- всеки ден /без понеделник/ *анимация за 
възрастни * външен басейн с детска секция 
*мултифункционално игрище * магазин *масаж, 
сауна *парна баня

Настаняване:

Аркутино Фемили Ризорт разполага със 150 
помещения - 80 стаи и 70 апартамента. На 
разположение на гостите са: рецепция (сейф 
срещу заплащане, бюро за обмяна на валута), 
основен ресторант, 2 а-ла-карт ресторанта, 
медицински център, фризьорски салон, магазин, 
фитнес. В хотела не се приемат домашни 
любимци. Хотелът приема кредитни и дебитни 
карти.

All Inclusive:

Ол инклузивът започва с обяд и завършва 
със закуска, обяд на блок маса, в ресторант 
„Аркутино“ всеки ден 12:30 - 14:30 часа, ве-
черя на блок маса в ресторант „Аркутино“ 
всеки ден 18:30 - 21:30 часа, закуска на блок 
маса в ресторант „Аркутино“ всеки ден 7:30 
- 10:00 часа *закуски: сандвичи *дребни слад-
ки и сладолед сервират се в Бар барбекю 
11:00 - 12:00 часа.; 15:00 - 17:00 часа; чадър и 
2 шезлонга /за 1 помещение/ на плажа /до 
изчерпване на местата/ *чадър и шезлонг 
при басейна /до изчерпване на местата/ 
*дневна и вечерна анимационна програма 
*дартс *бочиа *водна гимнастика и аероби-
ка *тенис на маса *фитнес *плажен волей-
бол *баскетбол. Веднъж седмично българска 
фолклорна програма (01.06 - 10.09) *Интер-
нет - безплатен /с парола от рецепция/ 
*паркинг - ограничени места *детска пло-
щадка и детски басейн *детски клуб (4 - 12 
години) *детска дискотека;

Ол инкузивът не включва: напитки на плажа 
*вносни и маркови алкохолни и безалкохолни 
напитки *фрешове *рум сървис *пране *ма-
саж *сейф  под наем *велосипеди под наем 
*билярд *сауна *водни спортове.

След 22 часа – консумацията се заплаща!

хотел Аркутино Фемили ризорт   

Максимална заетост:

Двойна стая:  

Двойна стая лукс:   •   

Семейни апартаменти парк/море: 

    •       •      •      

 Възрастен           Дете до 11,99 год.

All Inclusive AI

Семеен
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Хотел Форест бийч ще Ви предложи уникалното съчетание четири-звезден комфорт, на настаняване с възможността за 

пълноценна почивка сред вековните дъбови гори на Странджа планина, морския климат, финния пясък и галещите лъчи на 

черноморското слънце. Не пропускайте да посетите светилището „Беглик таш“.

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

България I Приморско

Местоположение:

Хотел Форест Бийч е разположен на 60 км. 
южно от гр. Бургас, между гр. Приморско и гр. 
Китен. Част от в. с. Приморко клуб, разположен 
сред вековната дъбова гора на Странджа пла-
нина и само на метри от лазурното море на 
южния плаж на град Приморско.

Максимална заетост:

Студио:    •     

 Възрастен           Дете до 11,99 год.

Услуги в хотела:

Хотел Форест Бийч предлага изхранване 
на своите гости в ресторант Бисер. 
Ресторантът е със стандарт 2 звезди. Два 
басейна, разположени до основния ресторант 
- един от които новоизграден, с площ 700 кв.м. 
и зона за деца. Спортен комплекс на 250 м от 
хотела *3 тенис корта с настилка шамот 
*футболно игрище *терени за баскетбол и 
волейбол *тенис маси за възрастни и деца 
*велосипеди под наем *възможност за плажни 
и водни спортове *анимационна програма на 
български и руски език за деца *екскурзии *джип 
сафари *детска площадка *плажен волейбол 
и картинг *безплатен интернет *паркинг 
*рент а кар *пране на дрехи *бюро за екскурзии.  
медицински център. 

Настаняване:

Форест Бийч представлява група от свързани 
помежду си нискоетажни сгради, обособени 
в три  сектора.  Външни коридори свързват 
поредицата от стаи в секторите, а към 
всеки един от тях има открити стълбища 
с асансьори. Хотелът е достъпен за хора 
с двигателни увреждания. Разполага с 114 
студия, всяко с площ от 48 кв. м. и 4 големи 
апартамента.

All Inclusive:

7:30-10:00 ч. закуска, 12:30-14:30 ч. обяд, 14:30-
17:00 ч. междинно хранене - открита тераса 
на основния ресторант *зона басейн – сала-
ти *скара *пица *паста *сладолед *плодове. 
*19:00- 21:30 ч. вечеря *вкл. вегетариански и 
и диетични ястия *тематични вечери *бар-
бекю шест вечери в седмицата. 09.00- 23.00 
ч.- All Inclusive напитки и сладолед: чай *кафе 
*какао от вендинг машини *кафе Еспресо 
*минерална вода *безалкохолни негазирани 
и газирани напитки от пост-микс машина 
*коктейли - безалкохолни и алкохолни *наливна 
бира *наливно вино *пенливо вино *български 
високо алкохолни напитки и ликьори, 09:00 - 
23:00 ч. Лоби бар, х-л Форест Бийч, (напитки 
и сладолед), 12:30 - 14:30 ч.; 19:00-21:30 ч. - Бар 
ресторант в основен рестотант, 10:00- 
23:00 ч.- Бар басейн към основен ресторант, 
10:00-18:00 ч. Бар басейн (малък) - All Inclusive 
*Басейни *два броя до основен ресторант *с 
отделни детски секции и безплатни шезлон-
ги до изчерпване на наличните *Wi-Fi достъп 
и кабелен интернет във всяко студио *пар-
кинг *сейф *тенис на маса *федербал *два 
шезлонга до басейн или 1 чадър и 2 шезлонга 
на студио на плажа *6-дневна анимационна 
програма и вечерна програма в района на 
басейна *детска площадка *плажен волейбол 
*футбол *и други спортни активности.

хотел Форест Бийч   

Изхранване:

Закуска • Закуска и вечеря • All Inclusive

All Inclusive AI

Семеен



1690700 15 999

България I Златни Пясъци

Позволете си мечтаната почивка и отдих сред модерен, 

изискан и луксозен интериор, предоставящ 5-звездно ка-

чество на обслужване.

Със своята Al програма, ценова политика и предлаганото 

качество на услугите хотелът се нарежда сред водещите 

в Златни пясъци.  

Местоположение:

Хотел Адмирал е разположен в самото сърце на Златни пясъци, в центъра 
на активния живот - развлечения и атракции, на първа линия, само на 20 
метра от плажа.

Настаняване:

Хотелът разполага с 284 двойни стаи /част от тях фамилни – две 
стаи с междинна врата/, 6 двойни супериор стаи, 6 апартамента тип 
джуниър, 4 апартамента /хол и спалня/. Всички помещения са просторни 
и изискано обзаведени. 

Услуги в хотела:

Хотелът разполага с основен ресторант и а-ла-карт ресторант *лоби 
бар *Виенска кафе - сладкарница *нощен бар с DJ музика *бизнес център 
*вътрешен басейн и джакузи *нов голям открит басейн с детска секция 
*чадъри и шезлонги на басейна *фитнес зала *сауна *солариум *турска 
баня *хидромасажна вана *масажен салон *фризьорски салон и козметично 
студио *билярд бар *охраняем паркинг.

Местоположение:

Смартлайн хотел Мадара е разположен сред богата горска растителност 
на 350 м от морския бряг, в централната част на националния парк 
“Златни пясъци”. 

Настаняване:

Хотелът е на 6 етажа, климатизиран и разполага с 242 стаи, от които 
162 двойни, 10 единични, 20 фамилни стаи (с междинни врати), 20 стаи, 
оборудвани допълнително с 2 легла и 10 стандартни апартамента. 
Стаите са модерно и комфортно обзаведени. 

Услуги в хотела:

На разположение на гостите на хотела са: ресторант *лоби бар *бирария 
*бар на басейна *сувенирен магазин *сауна *фитнес *масажни кабинети 
*фризьорски салон *козметик *тангенторна вана *лекарски кабинет 
*открит басейн за възрастни и деца *закрит отопляем басейн *игрище 
*фитнес *тенис на маса *дартс *билярд. За бизнес срещи хотел Мадара 
предлага конферентна зала с 80 места.

хотел Адмирал   

Смартлайн Хотел Мадара   

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

All Inclusive:

Закуска и вечеря в основен бюфет ресто-
рант - елегантният салон на ресторанта 
разполага с 300 места, а менюто е май-
сторски подбор на местни и чуждестранни 
кухни. В лоби бара на хотела можете да се 
насладите на стилна атмосфера и широк 
спектър от коктейли. Във Виенската слад-
карница, в атмосферата на уют и финес, 
можете да опитате над 100 вида кулинарни 
изкушения собствено производство. 

All Inclusive:

*закуска *обяд и вечеря на бюфет *10.00-12.00 
- късна закуска *12.00-18.00 - брънч *български 
алкохол *безалкохолни напитки *топли напит-
ки *вино - бяло и червено *външен басейн за 
възрастни и деца *закрит отопляем басейн 
*мултифункционално игрище - волейбол *бас-
кетбол *футбол; фитнес *тенис на маса 
*дартс *билярд *шах *табла *боча *водна 
гимнастика *интернет в лоби бара на хоте-
ла *бебешка кошара *детски клуб

Максимална заетост:

Двойна стая:   •   

Джуниър апартамент:   •    •     •   

Апартамент:   •    •     •   

 Възрастен           Дете до 11,99 год.

Максимална заетост:

Двойна стая:   •    •   

Фамилна
   •    •     •    •     •    стая:

                         •    •     
Апартамент:    •     •    

 Възрастен           Дете до 11,99 год.

Изхранване: закуска • закуска и вечеря

Фаворит

All Inclusive AI
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България I Златни Пясъци

Напълно реновиран през 2010 г., запазвайки своя стил и 

архитектура, хотел Астория предлага висок стандарт на 

настаняване и обслужване. 

Златни пясъци е подходящ за отдих както на семейства с 

деца, така и на търсещи развлечение.Позволете си меч-

таната почивка и отдих, които заслужавате. 

Местоположение:

Хотел Астория се намира в централната част на к.к. Златни пясъци. 
Хотелът е разположен само на  50 м от плажната ивица, до самата 
крайбрежна алея. 

Настаняване:

Хотелът е напълно климатизиран и разполага с 60 двойни стаи, всяка 
с две отделни легла, с възможност за допълнително легло, за дете и 
20 апартамента, състоящи се от спалня и хол с разтегателен диван, с 
панорама към Черно море и природния резерват. 

Услуги в хотела:

За гостите на хотела работят ресторант, който разполага със 100 
места на закрито и лятна градина с 60 места. Предлага на гостите 
изхранване за закуска и вечеря и all inclusive light *лоби бар *нощен клуб 
*бирария *обмяна на валута *сейф *медицински услуги *интернет карти 
*билярд *Wi-Fi във фоайето на хотела *такси *платен паркинг.

Местоположение: 

Заобиколеният от зеленина хотел се намира само на 150 м от плажа, 
до който се стига по стълби или паркова алея. Центърът на курорта е 
отдалечен на около 500 метра.

Настаняване: 

Хотелът предлага 158 помещения - 143 стаи и 15 едноспални 
апартамента. Двойните стаи са със спалня или две единични легла, като 
има възможност и за допълнително. Апартаментите са със спалня и хол, 
разделени с врата, като в хола има разтегателен диван.

Услуги в хотела: 

На разположение на гостите е рецепция и кът с мека мебел *лоби бар 
*хотелски ресторант *разполагащ с 300 места *който предлага богат 
избор от европейска и българска кухня *бистро *сателитна телевизия 
*индивидуален сейф *външен басейн *бар на басейна *паркинг *магазин 
*билярд *фитнес *интернет *тенис на маса *масажен кабинет *както и  
интернет достъп във фоайето на хотела.

хотел Астория   

хотел Преслав   

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

All Inclusive light:

7.30-10.00 - закуска; 12.00-14.00 - обяд /сала-
тен бар, предястия, основни, десерти, сла-
долед, бира, вино, безалкохолни напитки/; 
15.00-17.00 - кафе, чай, сладки; 18.30-21.00 - 
вечеря /салатен бар, предястия, основни, 
десерти, бира, вино, безалкохолни напитки/; 
11.00-22.30 - местни бира, вино, безалкохол-
ни напитки. Гостите, настанени на AI light, 
ползват безплатно 1 чадър и 2 шезлонга нa 
помещение на плажа.

All Inclusive:

07.30-10.00 - закуска бюфет; 12.00-14.00ч. - обяд 
бюфет; 18.30-21.00ч. - вечеря бюфет 16.00-
17.00ч. - закуски, сандвичи, снаксове, соленки, 
сладки, кафе, чай; 11.00-21.00ч. минерална вода, 
кафе, чай, местни алкохолни и безалкохолни 
напитки, сокове, наливни бира и вино в лоби 
бара, както и от 10.00-17.00ч. на  бар басейн; 
детска анимация; Wi-Fi интернет в хотела; ча-
дър и шезлонг на басейна, волейболно игрище

Закуска • Закуска и вечеря • All InclusiveИзхранване:

Максимална заетост:

Двойна стая:   •   

                         •    •     

Апартамент:    •     •    

 Възрастен           Дете до 11,99 год.

Максимална заетост:

Двойна стая:   •   

                         •    •     

Апартамент:    •     •    

 Възрастен           Дете до 11,99 год.

Изхранване: Закуска • All Inclusive

Бюджетен хотел

Бюджетен хотел

All Inclusive light AI

All Inclusive AI
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България I  св. св. 
 
Константин  
и Елена

Хотел Аврора Ви дава възможност за пълноценна морска 

почивка, спокойствие и безгрижие.

Съчетанието от живописната гора, близостта до мана-

стира и минералната вода в комплекса осигурява релакси-

раща атмосфера за незабравима почивка.

Местоположение:

Хотел Аврора се намира в първия български черноморски курорт Св. Св. 
Константин и Елена, само на 8 км от град Варна и на същото разстояние 
от известния курорт Златни пясъци.

Настаняване:

Хотел Аврора предлага на своите гости 105 двойни и тройни стаи. 
Настилката в помещенията е теракота. Стаите са с изглед към 
морето и са оборудвани с климатик, телефон, директна интернет 
връзка, кабелна TV, минибар, сешоар и балкон.

Услуги в хотела:

Хотелът разполага с рецепция *сейф на рецепция *лоби бар *ресторант 
с климатик *градина със слънчева тераса и басейн *бар при басейна 
*козметичен салон *паркинг *спортна зала с тенис на маса и маса за 
билярд *шах и табла. За пълноценната почивка на своите гости хотелът 
предлага още релакс център *включващ закрит басейн с джакузи *сауна 
*масажен кабинет *фитнес уреди.

Местоположение:

Хотелите Естрея Палас и Естрея Резидънс са разположени в самия 
център на комплекс Св. Св. Константин и Елена, до манастира, дал 
името си на курорта и на 250 м от морския бряг.

Настаняване:

Хотелите предлагат настаняване в двойни стаи и апартаменти, като 
в Естрея Резидънс са от 5 до 6 кв.м по-просторни. Всички помещения 
са с балкон, централна климатизация, кабелна телевизия, сейф, минибар, 
сешоар и интернет (кабелен или безжичен).

Услуги в хотела:

На разположение на гостите са: *ресторант с 2 зали *2 лоби бара *винарна 
*2 външни басейна, единият от които е с минерална вода *детски басейн 
*вътрешен басейн с минерална вода *бар на басейна *детски мини клуб 
*детска площадка *фитнес зала *тенис на маса *билярд *дартс *СПА 
център *зала „Добруджа“ за мероприятия *зала „Естрея“ и други.

хотел Аврора   

хотел Естрея Палас/Резидънс  

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

Допълнителна информация:

Ресторант „Аврора“ предлага разнообразни 
ястия от националната и европейска кухня, 
студен и топъл бюфет: предястия *салати 
*супи *основни ястия *десерти *плодове *бяло 
и червено вино *бира *алкохолни напитки (бъл-
гарско производство) *минерална вода *топ-
ли и безалкохолни напитки. Вносните алкохол-
ни напитки се предлагат срещу заплащане.

All Inclusive:

*закуска, обяд и вечеря в основен ресто-
рант на бюфет *междинно хранене край 
басейна 15.30 - 17.00ч *тематични вечери 
2 пъти седмично *местни алкохолни и без-
алкохолни напитки 10.00 - 22.30ч *вътрешен 
басейн с минерална вода и 2 външни басейна 
(единият с термална минерална вода) *шез-
лонги и чадъри около басейните *анимация 
за деца и възрастни *фитнес зала *интер-
нет в общите части *паркинг 

Закуска и вечеря • All InclusiveИзхранване:

Закуска • All InclusiveИзхранване:

Максимална заетост:

Единична стая:  

Двойна   •    •     
стая:

       •     •      •    

 Възрастен           Дете до 11,99 год.

Максимална заетост:

Единична стая:  •   

Двойна стая:    •   •    •   

Апартамент:   •    •    

                           •     •     

 Възрастен           Дете до 12,99 год.

Бюджетен хотел

All Inclusive AI

Ново предложение
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България
Обзор

България
Елените

Ол инклузив програмата ще задоволи всички Ваши нужди. 

Хотелът предлага възможност за пълноценна почивка на 

семейства с деца, двойки и групи приятели.

Тъй като хотелът работи целогодишно, можете да се на-

сладите на прекрасна морска почивка през лятото и на 

перфектен СПА релакс през останалото време. 

Местоположение:

РИУ Хелиос Бей е четиризвезден All Inclusive хотел, разположен на първа 
линия на самия морски бряг на Обзор, с невероятна морска панорама и с 
всички удобства за лятна ваканция.

Настаняване:

Хотелът е на 6 етажа и разполага с 282 стаи. Всяка стая е оборудвана 
с: баня с душ, сешоар, телефон, централна климатична система, 
сателитна телевизия, мини хладилник, сейф, някои от стаите разполагат 
с разтегателен диван, тераса, морски изглед.

Услуги в хотела:

В хотела има два ресторанта *лоби бар *салон за вариететна програма 
*обменно бюро *детски басейн *магазин *козметичен и фризьорски салон 
*химическо чистене *пране *детегледачка *настаняване на инвалиди 
*сейф *бизнес център *паркинг *лекар *балнеология *рент-а-кар *анимация 
*тенис на маса *фитнес *закрит басейн *билярд *плажен волейбол *сауна 
*детски клуб *футбол *открит басейн.

Местоположение: 

Хотел Роял Касъл е разположен във ваканционно селище Елените, само на 
200 м от плажа. Селището е разположено в живописен залив, отдалечено 
на 7 км северно от курорта Слънчев бряг.

Настаняване: 

Хотел Роял Касъл предлага настаняване в модерни стаи с изглед 
към морето и петзвездно обслужване, 53 двойни стаи, 73 студиа, 4 
апартамента, 4 апартамента – лукс, 3 ВИП апартамента. Зареден 
минибар при пристигане. Хотелът работи целогодишно.

Услуги в хотела: 

Хотелът разполага с 2 ресторанта – основен и а-ла-карт *лоби бар 
*пура бар *винарна. На разположение на гостите са конферентна зала 
*мултимедия *Wi-Fi във фоайето *магазини. Хотелът разполага със: СПА 
център *сауна *фитнес *тенискорт *аквапарк „Атлантида“ *открит 
басейн и закрит басейн *шезлонги и чадъри - безплатно + всички услуги на 
територията на Ваканционно селище Елените.

хотел РИУ Хелиос Бей, Обзор   

хотел Роял Касъл, Елените   

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

All Inclusive:

*закуска *обяд и вечеря на блок маса *меж-
динни хранения (топли и студени закуски 
*чай *кафе *сладкиши *сладолед). Всички 
алкохолни и безалкохолни напитки местно 
производство безплатно - 10:00 - 24:00ч. 
Напитки чуждо производство - срещу запла-
щане. Открит басейн *закрит басейн *джа-
кузи *фитнес зала *воден фитнес *волейбол 
*спортен център *тенис на маса *салон за 
красота *сауна *масажи *паркинг.

Допълнителна информация:

Роял Касъл предлага на своите гости бога-
то разнообразие от заведения. В основния 
ресторант се предлагат ястия от трaди-
ционната българска и световна кулинария. 
Гостите на хотела имат възможност да се 
насладят и на изискан италиански ресто-
рант. Вината във винарната ще задоволят 
и най-големите ценители. За тези, които 
търсят спокойствие и отмора с чаша све-
жо питие, идеално място е лоби бара или 
пура бара.

Изхранване:

Закуска и вечеря

Максимална заетост:

Двойна стая:   •   

Джуниър Суит парк:   •    •   

Суит море:   •    •     

 Възрастен           Дете до 11,99 год.

Максимална заетост:

Двойна стандартна стая:   •    •   

Двойна супериор
   •    •     •    •    стая:

Фамилна   •    •    
стая:

         •     •     

 Възрастен           Дете до 11,99 год.

Фаворит

Aквапарк

All Inclusive AI
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България I Елените

Хотелът комбинира уникална архитектура, впечатляващ 

лукс и елегантност и ще Ви предложи всичко необходимо 

за една незабравима семейна почивка.

Дългата близо 1 км плажна ивица, AI концепцията, затво-

рения комплекс и съчетанието от море и планина опреде-

лят перфектния избор за вашата почивка. 

Местоположение: 

Четиризвездният хотел Роял Парк се намира във Ваканционно селище 
Елените. Разположен е само на 20 м от плажа. Хотел Роял Парк комбинира 
уникална архитектура, лукс и елегантност.

Настаняване: 

Хотел Роял Парк предлага на гостите си: 114 апартамента, 318 двойни 
стаи с възможност за допълнително легло, 64 свързани апартамента. 
Всички стаи имат телефон, сателитна телевизия, минибар, баня с вана, 
сешоар, климатик, противопожарна система, сейф.

Услуги в хотела: 

Хотелът предлага следните услуги: основен ресторант *Ирландски пъб 
*24 часа рум сървис *стаи/ етажи за непушачи *медицинска служба 24 
часа в денонощието *детска градина *голям открит плувен басейн и 
детски басейн *магазини *обмяна на валута *интернет клуб (в селище 
Елените) *фитнес зала *турска баня *джакузи *масаж *здравословен 
Витамин бар *тенис на корт *анимационен център

Местоположение:

Четиризвездният хотел Роял Бей се намира във Ваканционно селище 
Елените. Хотел Роял Бей е разположен непосредствено до плажната 
ивица и има собствен плаж с чадъри и шезлонги.

Настаняване:

Хотел Роял Бей разполага с 15 апартамента, 15 студиа с възможност 
за две допълнителни легла и 135 двойни стаи с възможност за едно 
допълнително легло. Всички стаи имат телефон, сателитна телевизия, 
минибар, баня с вана, сешоар, климатик.

Услуги в хотела:

На разположение на гостите са климатизирани ресторант и лоби 
бар, спортен и СПА център, който е оборудван с модерна фитнес зала 
*турска баня *джакузи *масаж *здравословен Витамин бар *24 часа рум 
сървис *медицинска служба 24 часа в денонощието *детска градина 
*голям открит плувен басейн с детско отделение *магазини *обмяна на 
валута *анимационен център *тенис на корт.

хотел Роял Парк   

хотел Роял Бей   

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

All Inclusive:

Основен ресторант - 07.30-10.00 закуска, 
12.30-14.30 обяд, 18.30-21.00 вечеря - бюфет 
*салати *супи *предястия *основни ястия 
*десерти *плодове *безалкохолни напитки 
*бира *вино *кафе/ чай на закуска. А-ла-карт 
ресторанти *сладкарница „Филипополис“ 
*лоби бар *нощен клуб „Галакси“ *пул бар 
*детска градина *фитнес център *аквапарк 
„Атлантида“ и пул бар към него *тенис на 
корт *мини увеселителен парк *анимация

All Inclusive:

Основен ресторант - 07.30-10.00 закуска, 
12.30-14.30 обяд, 18.30-21.00 вечеря - бюфет 
*салати *супи *предястия *основни ястия 
*десерти *плодове *безалкохолни напитки 
*бира *вино *кафе/ чай на закуска. А-ла-карт 
ресторанти *сладкарница „Филипополис“ 
*лоби бар *нощен клуб „Галакси“ *пул бар 
*детска градина *фитнес център *аквапарк 
„Атлантида“ и пул бар към него *тенис на 
корт *мини увеселителен парк *анимация

Максимална заетост:

Двойна стая парк/море:   •    •    

Студио парк/море:   •    •     •   

Студио с 2 спални парк/море:   •    •    

    •     •     •      •      

 Възрастен           Дете до 11,99 год.

Максимална заетост:

Двойна стая парк/море:   •    •    

Студио парк/море:   •    •     •   

Студио с 2 спални    •    •    
парк/море: 

                •     

 Възрастен           Дете до 11,99 год.

Aквапарк

Aквапарк

All Inclusive AI

All Inclusive AI



facebook.com/ASTRAL.Holidays.JSC 174  www.astralholidays.bg

България I Елените

Вилите, подредени като мозайка върху овалните хълмове 

и архитектурното решение внушават атмосфера на уеди-

нение и спокойствие за гостите на селището. 

Построени в андалуски стил, хотелите Атриум и Андалу-

сия предлагат на своите гости една безгрижна, запомня-

ща се с много настроение и комфорт почивка.

Местоположение:  

Вили Елените се намират във в.с. Елените, което е разположено в 
живописен залив, на 40 км от международно летище Бургас, на 7 км от 
Слънчев Бряг и само на 50 м от плажа. 

Настаняване: 

На разположение на гостите са: *212 двуетажни вили с 424 стаи 
*35 триетажни вили със 105 стаи Всички вили са с южно изложение. 
Разполагат с тераса, телефон, кабелна телевизия, климатик, хладилник, 
сешоар. Някои стаи са с двуетажни легла. 

Услуги в хотела: 

* основен ресторант *медицинска служба 24 часа в денонощието *детска 
градина *открит плувен басейн *магазини *обмяна на валута *интернет 
клуб *тенискорт *анимационен център *А-ла-карт ресторанти 
*сладкарница „Филипополис“ *нощен клуб „Галакси“ *пул бар *аквапарк 
„Атлантида“ и пул бар към него + шезлонги и чадъри *мини увеселителен 
парк *анимация 

Местоположение: 

Хотелите Атриум и Андалусия са разположени във вилно селище Елените, 
в непосредствена близост след Свети Влас, посока север. Намират се 
само на 10 метра от плажната ивица.

Настаняване: 

Хотел Атриум разполага със 131 стаи, а хотел Андалусия със 103 стаи.  
Стаите и в двата хотела са модерно и стилно обзаведени и разполагат 
с балкон, кабелна телевизия, централен климатик, сейф, телефон, мини 
бар, баня с вана и сешоар.

Услуги в хотела: 

Хотелите Атриум и Андалусия, освен основен ресторант, имат лоби 
бар и бар на басейна. За любителите на нощния живот работи уникален 
пиано бар в хотел Атриум, където се предлагат първокласни маркови 
напитки. В непосредствена близост се намира басейн за възрастни и 
детски басейн *мини клуб *детска площадка *сауна *фитнес *турска баня 
*масажи *джакузи *тенискорт *мини голф и др.

хотел Вили Елените   

хотели Андалусия и Атриум   

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

All Inclusive:

Основен ресторант - 07.30-10.00 закуска, 
12.30-14.30 обяд, 18.30-21.00 вечеря - бюфет 
*салати *супи *предястия *основни ястия 
*десерти *плодове *безалкохолни напитки 
*бира *вино *кафе/ чай на закуска. А-ла-карт 
ресторанти *сладкарница „Филипополис“ 
*лоби бар *нощен клуб „Галакси“ *пул бар 
*детска градина *фитнес център *аквапарк 
„Атлантида“ и пул бар към него *тенис на 
корт *мини увеселителен парк *анимация

All Inclusive:

07.30-10.00 закуска, 12.30-14.30 обяд, 18.30-
21.00 вечеря - бюфет *салати *супи *предяс-
тия *основни ястия *десерти *плодове *без-
алкохолни напитки *бира *вино *кафе *чай на 
закуска. А-ла-карт ресторанти *сладкарни-
ца „Филипополис“ *лоби бар *нощен клуб *пул 
бар *детска градина *фитнес център *аква-
парк „Атлантида“ *пул бар към него *както 
и шезлонги и чадъри *тенис на корт *мини 
увеселителен парк *анимация

Максимална заетост:

Двойна стая 
първа линия:    •   •   •    •    

Двойна стая 
втора линия:   •   •   •    •    

Роял вилас:  •   •   •    •    

 Възрастен           Дете до 11,99 год.

Максимална заетост:

Двойна стая парк:   •   

Двойна стая море:   •   

 Възрастен           Дете до 11,99 год.

Aквапарк

Aквапарк

All Inclusive AI

All Inclusive AI
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България I Свети Влас

Хотел Райска градина разполага със собствен плаж с раз-

нообразни плажни атракции.

Директният достъп до плажа, разнообразната и изискана 

храна, както и стилната и уютна атмосфера на хотел 

Ирис, ще Ви осигурят истинска почивка.

Местоположение:

Разположен на първа линия в Свети Влас, хотел Райска градина се 
отличава с традиционния си български стил с червени керемидени 
покриви и масивни стрехи.

Настаняване:

Хотел Райска градина се състои от хотелска и апартаментна част - 
двойни стаи, апартаменти с една, две и три спални. Голяма част от 
стаите и апартаментите предлагат гледка към морето и зеленината 
на парка.

Услуги в хотела:

мултифункционална конферентна зала *заседателни зали с капацитет до 
70 места *рум сървис *4 нива подземен паркинг с над 200 паркоместа 
*пране *химическо чистене *гладене *мини маркет *медицински център 
*фитнес *сауна *парна баня *джакузи *солариум *център за красота 
*фризьорски салон *закрит басейн *6 външни басейна с детски секции 
*тенискорт *билярд *мултифункционално игрище

Местоположение:

Хотел Ирис се намира на самата плажна ивица, на около 500 м от 
центъра на Свети Влас.

Настаняване:

Хотел Ирис предлага настаняване в двойни стаи и апартаменти, 
модерно обзаведени, всички с телефон, телевизор/ сателит, хладилник, 
климатик, баня с душ. Всички помещения са с тераси и панорамен изглед 
към морския залив.

Услуги в хотела:

24 часа рум сървис *паркинг *химическо чистене и гладене *сейф *обменно 
бюро *магазин за сувенири *бижутериен магазин *ресторант *бар и кафе 
сладкарница *фитнес зала *открит басейн *масаж *билярдна зала *тенис 
на маса *Wi-Fi интернет *външен паркинг /30 паркоместа/

хотел Райска Градина   

хотел Ирис   

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

Допълнителна информация:

В хотел Райска градина можете да избирате 
между следните заведения за хранене и раз-
влечение: Класически ресторант с българска 
и европейска кухня *Италиански ресторант 
- а-ла-карт *Рибен ресторант *водни барове 
*панорамен бар *пиано бар. Центърът за 
спорт и отдих на комплекса включва *фит-
нес *сауна *парна баня *джакузи *солариум 
*център за красота *фризьорски салон. На 
разположение е и собствен плаж.

All Inclusive:

Ресторантът на хотел Ирис е с капаци-
тет 120 места. Изхранването е на база All 
Inclusive и включва *закуска *обяд *вечеря 
*леки закуски *безалкохолни и алкохолни бъл-
гарски напитки.

Максимална заетост:

Двойна стая:    •   •    •   •    

Апартамент
хотел:              •    •     •    •     •    

Апартамент 
2 спални:             •      •       •      

 Възрастен           Дете до 11,99 год.

Максимална заетост:

Двойна стая:    •   •    •   •    

Апартамент:   •    •     •    •     •    

 Възрастен           Дете до 12,99 год.

без изхранване • закуска • закуска и вечеряИзхранване:

Бюджетен хотел
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България I Слънчев бряг

Хотелът е разположен стратегически на първа линия, на 

самия плаж, далеч от шума и в същото време близо до 

всички атракции в курорта.

МПМ хотел Калина Гардън се намира близо до плажа и по-

вечето атракции с Слънчев бряг.

Местоположение: 

Разположен на самата плажна ивица, ДИТ хотел Блу Пърл е в сърцето на 
курортен комплекс Слънчев бряг.

Настаняване: 

ДИТ хотел Блу Пърл разполага с 12 двойни стаи, 1 двойна стая без балкон, 
2 двойни стаи с изглед море, 44 едноспални апартаменти с изглед море, 
9 едноспални апартаменти със страничен изглед към морето и 15 
двуспални апартамента с изглед море. 

Услуги в хотела: 

външен басейн, външен детски басейн, чадъри и шезлонги при басейна, 
детски мини клуб, мини дискотека, аеробика, водна гимнастика, пилатес, 
тенис на маса, танци, игри, паркинг, сейф на рецепция, билярд, велосипеди 
под наем, масажи

Местоположение: 

Разположен в самото сърце на най-големия черноморски курорт Слънчев 
бряг, МПМ хотел Калина Гардън е на 200 м от плажната ивица.

Настаняване: 

МПМ хотел Калина Гардън разполага с 316 просторни, луксозно обзаведени 
стаи. Стаята е оборудвана с хладилник, телевизор, телефон и климатик, 
а банята е със сешоар и душ кабина. Стаите са декорирани в приятни 
пастелни тонове. 

Услуги в хотела: 

паркинг, външен басейн с детска секция, сейф на рецепция, мини клуб, 
детска анимация, масажи, обменно бюро, пране, гладене, фитнес на 
открито, тенис на маса, мини голф

ДИТ Хотел Блу Пърл   

хотел МПМ Калина Гардън   

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

Ultra All Inclusive:

ДИТ хотел Блу Пърл разполага с основен 
ресторант. Закритата зала е изцяло за не-
пушачи. Изхранването е на шведска маса: 
закуска 07.30 - 10.00ч., обяд 12.00 - 14.00ч., 
вечеря 18.00 - 21.30ч., континентална закус-
ка 10.00 - 12.00ч., следобедна закуска 12.00 
- 15.00ч., среднощна закуска 21.30 - 23.00ч. 
Предлагат се разнообразни кулинарни изку-
шения и шоу кукинг, кулинарни тематични 
бюфети за вечеря. 

All Inclusive:

Основният ресторант на МПМ хотел Кали-
на Гардън е с открита тераса и предлага 
различни кулинарни изкушения и готвар-
ско шоу. Закуска - 7.30 - 10.00ч., обяд - 12.30 
- 14.30ч., вечеря - 18.00 - 21.00ч. В снек бара 
на хотела се сервира пица, сандвичи, бурге-
ри, пържени картофки, сладолед, сладкиши 
- 10.00 - 18.00ч., а среднощни закуски, сандви-
чи, супа, бисквити, сладкиши, плодове и сла-
долед - 22.00 - 23.00ч.

Максимална заетост:

Двойна  •   •    •     •   •    
стая:        •   

                         •    •    

Апартамент:    •     •    

 Възрастен           Дете до 12,99 год.

Максимална заетост:

Двойна стая:  •   •    •   •    •   
Апартамент 
1 спалня:             •    •     •    •    

Апартамент      •     •      •       
2 спални:

              •      •       

                             •       •       

 Възрастен           Дете до 12,99 год.

All Inclusive AI

Ultra All Inclusive UAI
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Лагуна Парк Ви предлага истинска почивка и отмора в 

сърцето на Слънчев бряг. Незабравимо удоволствие е раз-

ходката по близката плажна улица.

Подходящ е за семейна почивка, за истинска отмора и не-

вероятни забавления. Мини аквапаркът ще ви достави не-

забравимо удоволствие и прекрасни мигове.

Местоположение: 

Комплекс Лагуна парк е разположен в центъра на Слънчев бряг. Намира се 
на 250 м от плажната ивица. Обграден е от прохладен парк, осигуряващ 
спокойствие и комфорт на почиващите.

Настаняване: 

Настаняването е в уютни двойни стаи, очарователни апартаменти 
и просторни мезонети. Помещенията са с централна климатизация, 
минибар, телефон, телевизор със сателитна телевизия и тераса. От 
помещенията се открива чудесен изглед към парка или басейна.

Услуги в хотела: 

Хотелът предлага основен ресторант, лоби бар, снек бар, бар басейн 
и бар басейн релакс зона, СПА център. На разположение на гостите са 
3 басейна *анимация - спортна *детска и вечерна *амфитеатър. За най-
малките гости се предлагат 2 детски площадки *атракционен център 
*мини клуб *детски басейн *водна пързалка. За бизнес гости се предлага 
удобно обзаведена конферентна зала.

Местоположение: 

Хотел Котва е разположен на 250 м от плажа, в южната част на Слънчев 
бряг. Несебър е само на около 800 м. Комплексът разполага с огромни 
вътрешни дворове и забавен аквапарк.

Настаняване: 

Гостите могат да се настаняват в двойни стаи и апартаменти, 
разположени в две сгради на 4 етажа. Всяко помещение е стилно 
обзаведено и е оборудвано с телефон с директна линия, телевизор със 
сателитни програми, минибар, балкон и баня с душ кабина.

Услуги в хотела: 

Комплексът се състои от два корпуса *свързани с обща рецепция. На 
разположение на гостите са три открити басейна с различна дълбочина. 
Хотелът разполага с голям основен ресторант и атрактивен а-ла-карт 
ресторант *бар със сателитна телевизия *воден бар *игрална зала и 
тенис на маса *интернет зала *добре оборудвана фитнес зала *парна 
баня *сауна *лекарски кабинет и паркинг.

хотел Лагуна Парк   

хотел Котва   

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

All Inclusive:

All Inclusive програма в основния ресто-
рант. На бюфет се предлагат *закуска 
*обяд и *вечеря, както и вегетариански и 
детски бюфет. Два пъти седмично за ве-
черя се предлага тематична кухня – бъл-
гарска *азиатска *ориенталска *балканска. 
На разположение на гостите са *алкохолни 
*безалкохолни и топли напитки. Изхранва-
нето е: закуска - 07.00 - 10.00ч., обяд - 12.00 
- 14.00ч., вечеря - 18.00 - 21.00ч. 

Допълнителна информация:

Закуска, полупансион и All Inclusive в основен 
бюфет ресторант. All Inclusive програма: 
закуска - 07.30-10.00ч., обяд - 12.00-14.30ч., ве-
черя - 18.00-21.00ч. Късна закуска, студен бю-
фет (сандвичи, сладки, плодове) - 11.00-17.00ч. 
Български алкохолни и безалкохолни напитки, 
наливна бира, вино, топли напитки се предла-
гат в основен ресторант - 12.00-21.00ч. и бар 
„Котва“ (включително коктейли) - 11.00-22.30ч.

Максимална заетост:

Двойна стая:  •   •    •   •    •   

Двойна разширена:   •    •     •   

Апартамент:    •    •     •    •    

 Възрастен           Дете до 11,99 год.

Максимална заетост:

Двойна стая:  •   •    •   •    •     

                          •     •    

Апартамент:   •    •     •     •     

Мезонет:    •    •     •     •       

             •      •       •      

 Възрастен           Дете до 11,99 год.

Закуска • закуска и вечеря • All InclusiveИзхранване:

Aквапарк

All Inclusive AI
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Хотел Фламинго е идеалният избор за семейства и двой-

ки, които желаят отмора и спокойствие. Близостта до 

плажа ще Ви осигури незабравими мигове.

Идеалният хотел за семейства и приятели. Ще усетите 

тишината и спокойствието на това прекрасно място. 

Близката плажна ивица е любимо място за разходка

Местоположение: 

Просторният хотел Фламинго е разположен в северната част на 
Слънчев бряг, на 200 м от плажа. Разстоянието до центъра на курорта е 
400 м.  Комплексът е обновен през 2013 г.

Настаняване: 

Настаняването е в уютни стаи, комфортни и стилни. Стаите са с 
централна климатизация. Предлагат се стаи за непушачи, както и 
стаи за инвалиди. Сградата е с асансьор. Всички стаи са оборудвани с 
телефон, сателитна телевизия, минибар, баня, балкон.

Услуги в хотела: 

Хотелът предлага открит плувен басейн с осигурени чадър и шезлонг и 
с детски сектор. Гостите се наслаждават на просторна градина *СПА 
център *фитнес зала *зала за игри *библиотека *колоездене *билярд 
*безплатен паркинг *безжичен интернет с достъп в лоби зона. Гостите 
се изхранват в климатизиран ресторант. Всеки може да разпусне с 
любима напитка в лоби бара и на бара до басейна.

Местоположение: 

Фиеста М е разположен на тихо и уютно място до самия плаж. Намира 
се в северната част на Слънчев бряг, на около 900 м от центъра. Само 
крайбрежната алея отделя хотела от плажа.

Настаняване: 

Комплексът предлага настаняване в стилно обзаведени двойни стаи 
и студиа. Стаите са климатизирани, с тераса, която разкрива гледка 
към морето или парка. Всяка стая разполага с минибар, телевизор, сейф,  
интернет. Предлагат се стаи за непушачи.

Услуги в хотела: 

На разположение на гостите е открит басейн *с детска част. Около 
басейна са осигурени чадър и шезлонги за почиващите. Хотелът 
разполага с основен ресторант *лоби бар *бар на басейна. За любителите 
на спорта се предлагат тенис на маса *шах *карти *табла. За малките 
деца е осигурен детски кът във фоайето на хотела. Гостите ще се 
насладят на  забавна и разнообразна анимация.

хотел Фламинго   

хотел Фиеста М   

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

Допълнителна информация:

Хотел Фламинго предлага изхранване на 
полупансион - закуска и вечеря, както и 
пълен пансион - закуска, обяд и вечеря. Из-
хранването е в основния ресторант. Тук 
ще откриете вкусни местни и избрани 
европейски ястия, алкохолни напитки, бо-
гат асортимент от вина. Всеки гост ще 
намери своето любимо питие в лоби бара. 
През горещите дни туристите могат да 
разпуснат със свежа напитка на водния бар.

All Inclusive:

Хотелът предлага All Inclusive изхранване. 
Основно хранене в ресторанта: закуска 
07.30-10.00ч., обяд 12.30-14.30ч., вечеря 18.30-
21.00ч. В ресторанта или на лоби бара се 
предлагат на закуска - шварц кафе, чай, мля-
ко, минерална вода от диспенсър и сок, обяд 
- безалкохолни напитки,  вечеря - местни 
алкохолни и безалкохолни напитки, вино, на-
ливна бира. В ресторанта се предлага лека 
закуска от 15.00-17.30ч.

Закуска • закуска и вечеря

Изхранване:

Максимална заетост:

Двойна стая:   •   •    •   •    •   

 Възрастен           Дете до 11,99 год.

Максимална заетост:

Двойна стая:  •   •    •   •    •   

Студио:   •    •     •    •     •    

 Възрастен           Дете до 12,99 год.

Бюджетен хотел

All Inclusive AI
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България I Слънчев бряг

Хотелът е на първа линия, в северната, по-спокойна част 

на Слънчев бряг.

Близостта на морето и красивият, луксозен и функциона-

лен интериор са предпоставка за една пълноценна морска 

ваканция.

Местоположение: 

Хотел Виктория Палас се намира в северната част на Слънчев бряг на 
самата плажна ивица.

Настаняване: 

Хотел Виктория Палас предлага настаняване в 546 стаи. Всички стаи 
разполагат с климатик, балкон, баня с вана, сешоар, телевизор, минибар, 
сейф.

Услуги в хотела: 

фитнес *закрит басейн *джакузи *сауна *турска баня *бюро за обмяна 
на валута *магазини *голям отопляем външен басейн с детски сектор 
*козметичен салон *лекарски кабинет *паркинг *маникюр *педикюр

Местоположение: 

Комплекс Чайка Бийч Ризорт се състои от три сгради: Чайка, Аркадия 
и Метропол. Разположен е на самия морски бряг, в непосредствана 
близост до крайбрежната алея. 

Настаняване: 

Чайка Бийч Ризорт предлага настаняване в 2 ВИП апартамента, 14 
просторни апартамента, 100 студиа, подходящи за семейства, 8 
единични стаи и 299 двойни стаи. Всички стаи имат телефон, сателитна 
телевизия, минибар, баня с вана, сешоар, климатик. 

Услуги в хотела: 

басейн *детски басейн *24 часа рум сървис *охраняем паркинг *медицинско 
обслужване *магазини *обмяна на валута *интернет клуб *СПА процедури 
*сауна *джакузи *масажи *турска баня *ароматерапия *фризьор *маникюр 
*интернет *такси *коли под наем *пране и химическо чистене *билярд 
*Wi-Fi в стаите *водни атракции на плажа

хотел Виктория Палас   

хотел Чайка Бийч Ризорт   

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

All Inclusive:

Основен ресторант: закуска 07.30–10.00ч., 
обяд12.00 – 14.00ч., вечеря 18.00 – 21.00ч.. 
Веднъж седмично се предлага българска на-
ционална кухня. Хотелът разполага и с те-
раса ресторант 11.00 – 17.00ч., бар „Палма“ 
10.00 – 18.00ч., Ирландски бар 17.00 – 24.00ч., 
в които се предлагат български наливни 
безалкохолни, слабоалкохолни, високоалкохол-
ни и топли напитки, леки закуски, сладкар-
ски изделия и сладолед.

All Inclusive:

В основния ресторант „Чайка“ се предлага 
закуска - 07.30 - 10.00ч., обяд - 12.30 - 14.30ч., 
вечеря - 18.00 - 21.00ч. В лоби бар „Метропол“- 
10.00 - 23.00ч. се сервират български алко-
холни и безалкохолни напитки, наливна бира 
и топли напитки; бюфет от леки закуски и 
сладки - 15:00 - 17:30ч. Бар басейн „Аркадия“ - 
10.00 - 18.00ч. и Ирландски бар - 10.00 - 23.00ч. 
също работят на AI в определените часове. 

закуска и вечеря • All Inclusive

Изхранване:

Максимална заетост:

Двойна без балкон:  •   •    •   •   

Двойна стая:  •   •    •   •    •    

Студио:   •    •     •   

 Възрастен           Дете до 11,99 год.

Максимална заетост:

Двойна стая:  •   •    •   •    •    

Студио:   •    •     

 Възрастен           Дете до 11,99 год.

закуска и вечеря • All InclusiveИзхранване:

All Inclusive AI

All Inclusive AI
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България I Слънчев бряг

Хотел Империал, разположен близо до дискотеките Cacao 

Beach, The 1 и Bedroom, е предпочитано място за активно 

почиващите и почитателите на лукса.

В Амфора гостите могат да се насладят на уединение 

и спокойствие съвсем близо до Несебър, ползвайки с от-

стъпка чадър и шезлонг на плажа пред хотела. 

Местоположение: 

Хотел Империал се намира в южната част на Слънчев бряг, само на 150 м 
от плажа, в непосредствена близост до защитените от UNESCO дюни и 
на 20 мин. пеша от старата част на Несебър.

Настаняване:

Хотелът разполага със 184 двойни стаи с изглед море или парк, 26 студия 
и 9 апартамента. Всички те са централно климатизирани и разполагат 
с: балкон, телефон, сателитна TV, минибар, сейф, баня с душ кабина (вана 
в апартаментите), сешоар, платен Wi-Fi

Услуги в хотела: 

Хотелът разполага с ресторант „Казабланка“ *ресторант „Александрия“ 
*коктейл бар *лоби бар *ирландски бар *снек бар *бар салон *бар до 
открития басейн *бар на плажа *пиано бар *външен и вътрешен басейн 
*детски басейн *СПА център „Рай“ с богат набор от релаксиращи 
програми и процедури *фитнес зала *детско столче *детска кошара (при 
предв. заявка) *чадъри и шезлонги около басейн;

Местоположение: 

Хотел Амфора Бийч е разположен в южната част на Слънчев бряг, на 1.5 
км от Стария Несебър, в непосредствена близост до защитените от 
UNESCO дюни и само на 50 метра от морския бряг.

Настаняване: 

Хотел Амфора разполага с 275 помещения, от които 217 двойни стаи, 42 
фамилни стаи (2 двойни със свързваща врата) и 16 апартамента с една 
спалня и хол. Двойната стая разполага с: *душ кабина *сат. TV  *климатик 
*телефон *балкон *разтегателен фотьойл

Услуги в хотела: 

Гостите на хотела се хранят в основен ресторант „Александрия“, 
в който в 2 дни от седмицата се организират тематични вечери – 
италианска и българска национална кухни. На тяхно разположение е и снек 
бар в градината на хотела, лоби бар 11:00-23:00ч., коктейл бар „Амфора“ 
във фоайето на хотела, бар на плажа, конферентна зала „Амфора“ с 50 - 80 
места, открит басейн с детска секция

хотел Империал   

хотел Амфора бийч   

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

All Inclusive:

закуска, обяд и вечеря на бюфет *снек бар 
(сандвичи, хот дог, пица, скара, палачинки, 
сладолед, яйца на очи, чай, кафе, мляко) *бъл-
гарски алкохолни и безалкохолни напитки на 
бар фоайе, снек бар, бар басейн *тематич-
ни вечери (2 пъти седм.) - българска и сре-
диземноморска *анимация *плажен волейбол, 
плажен футбол, дартс, тенис на маса в зона 
до снек бар *басейн *шезлонги и чадъри на 
басейн *Wi-Fi в лоби бар; 

All Inclusive:

закуска, обяд и вечеря на бюфет *снакс /хот 
дог, пица, скара, салати, палачинки, яйца на 
очи и др. *безалкохолни и местни алкохолни 
напитки 11.00-23.00ч. в бар фоайе, снек бар, 
бар басейн *тематични вечери /2 пъти сед-
мично/ - бълг. и средиземноморска *вечерна 
шоу програма /1 път седмично/ *анимация 
*плажен волейбол *плажен футбол *дартс 
*тенис на маса *басейн *чадър и шезлонг 
край басейна *бебешко креватче.

Максимална заетост:

Двойна стая:   •    •   •    •   

Студио:   •    •     •   

Апартамент:   •    •     •    •     

 Възрастен           Дете до 12,99 год.

Максимална заетост:

Двойна стая:   •    •   •    

Фамилна   •    •     •    •    
стая:          

Апартамент:   •    •     •    •     

 Възрастен           Дете до 12,99 год.

Бюджетен хотел

All Inclusive AI

All Inclusive AI
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България
Несебър

България
Равда

Без значение дали търсите активна почивка, семейна ва-

канция или място за провеждане на бизнес срещи, хотел-

ски комплекс Каменец е на Ваше разположение!

Екзотичният комплекс е създаден, за да задоволи и най-

изтънчения и претенциозен вкус!

Местоположение: 

Хотел Каменец е разположен в новата част на културно-историческия 
град Несебър, в тихата и уютна част на града, само на 2 минути от 
южния плаж и на 15 минути пеша от Стария град.

Настаняване: 

Хотел Каменец се отличава с изискан екстериор и елегантен интериор. 
Разполага с 80 икономични стаи, 26 студия, състоящи се от 1 помещение, 
18 апартамента, състоящи се от две помещения, разделени с врата - 
спалня + дневна и отделна втора спалня.

Услуги в хотела: 

Хотелът е изцяло реновиран през 2015 г. и предлага приятна атмосфера, 
комфорт и най-добри условия за Вашата почивка. Хотелът има два 
открити басейна, паркинг и конферентна зала.

Местоположение: 

Емералд Бийч Ризорт & СПА е стилно и луксозно бижу сред красив 
естествен парк от редки растения, издигнато над самия Черноморски 
бряг на курортно селище Равда. 

Настаняване: 

Прекрачвайки прага на апартаментите, ще почувствате спокойната и стилна 
атмосфера, гарантираща да задоволи всички потребности. Просторният 
и комфортен интериор, допълнен от функционален кухненски бокс, ще 
допринесат за цялостното усещане за лукс. 

Услуги в хотела: 

Архитектурата на комплекса е смесица от изисканост и лукс, 
простиращи се в пет сгради: Емералд със своите 3 крила – Кашмир, 
Сатен и Дамаск, сградите Мадрас и Икат и двете вили - Шали и 
Багира – всичките кръстени на най-деликатните материи, познати на 
човечеството. Комплексът предлага изобилие от възможности за тези, 
които искат да спортуват или просто да се забавляват. 

хотел Каменец, Несебър   

хотел Емералд бийч ризорт и СПА, Равда   

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

All Inclusive:

Хотелът работи по формулата All Inclusive. 
На своите гости хотел Каменец предлага 
първокласен ресторант със зала - 150 мес-
та, както и покрита лятна тераса с още 
150 места. Лоби барът e в непосредствена 
близост до ресторанта и предлага голям 
избор от напитки и коктейли сред ком-
фортна обстановка.

Допълнителна информация:

Закуска в основен бюфет ресторант.
Изтънчена кухня *допълнена от изобилие 
от специалитети *приготвени специално 
за вашия вкус. За любители и познавачи на 
виното *ресторантът предлага специална 
селекция от изтънчени вина. Комплексът 
има още скай бар *пул бар *бар & грил.

Максимална заетост:

Двойна икономична:   •   •    

Студио:   •    •     •    •     •     

Двустаен    •     •      •     •     
aпартамент: 

      •     •      

 Възрастен           Дете до 11,99 год.

Максимална заетост:

Студио:    •    •   

Апартамент 1 спалня   •    •     

Апартамент
     •      •       2 спални:

 Възрастен           Дете до 11,99 год.

закускаИзхранване:

Бюджетен хотел

All Inclusive AI
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България I Равда

Идеално място за семейства и приятели.

Хотелски комплекс Елвира предлага една по-различна по-

чивка в курортното селище Равда.

Местоположение:

Уютният хотел Бижу е разположен само на 10 м от просторния плаж на 
курорта Равда. Голямото разнообразие от ресторанти и диско клубове 
гарантира приятни емоции и незабравими мигове.

Настаняване:

Хотелът предлага на своите гости 47 двойни стаи и 3 апартамента 
със средна площ от около 15 кв.м. Към удобствата се причисляват 
индивидуален климатик, телефон, кабелна телевизия, минибар, баня с WC 
и душ, интернет връзка.

Услуги в хотела:

За пълноценния отдих и забавление се препоръчва басейна на хотел Бижу, 
разположен на тераса върху самия покрив на хотела. За всички гости е 
осигурен паркинг.

Местоположение:

Хотел Елвира е разположен в курорта Равда, на 3 км от Несебър и на 5 
км от Слънчев бряг. Намира се в близост до центъра на Равда и на 100 
м от морския бряг.

Настаняване:

Хотелът разполага с добре обзаведени двойни и тройни стаи. Всички 
стаи са със климатик, самостоятелен санитарен възел, тераса, 
хладилник и кабелна телевизия. Общият капацитет на хотел Елвира е 
100 легла. 

Услуги в хотела:

Хотелът е пететажен и предлага на своите гости следните 
допълнителни услуги: сейф на рецепция, трансфер до летище, разрешено 
за домашни любимци до 10 кг. На терена на ресторанта и партера има 
Wi-Fi интернет - безплатно.

хотел Бижу   

хотел Елвира   

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

Допълнителна информация:

Ресторантът към хотела се намира пред 
прекрасния плаж на Равда и е идеално приго-
ден за малки групи, семейства и романтич-
ни двойки. На разположение е богато меню 
с местни и интернационални специалите-
ти, както и широк избор на вина и напитки. 
Гостите на хотела могат да се насладят 
на разкриващата се невероятна гледка към 
морския залив, с приготвена на басейн бара 
ледена напитка в ръка.

All Inclusive:

На партера се намират супермаркет и рес-
торант с 90 места и красива лятна гради-
на, в която са разположени билярдни маси 
и басейн. Програмата all inclusive включва 
закуска, обяд и вечеря на блок маса, българ-
ски алкохолни напитки, местни безалкохол-
ни напитки, собствена обособена пясъчна 
плажна зона + чадър и шезлонг за гостите 
на хотела (при възможност).

Максимална заетост:

Двойна за единична:  

Двойна парк:   •    •    

Двойна море:   •    •    

 Възрастен           Дете до 11,99 год.

Максимална заетост:

Единична стая:  

Двойна стая:   •    •     •    

 Възрастен           Дете до 11,99 год.

закуска и вечеряИзхранване:

Бюджетен хотел

All Inclusive AI

Гарантирани стаи
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България
Поморие

България
Китен

Комплексът предлага всички удобства за приятна почивка 

на море, съчетана с високото ниво на обслужване и стила 

на марката „Феста Хотели“.

Модерен комплекс с отлични условия за почивка на самия 

плаж.

Местоположение:

Феста Поморие Ризорт се намира на самия южен плаж на Поморие. 
Курортът e признат със своите целогодишни СПА и кални процедури. 

Настаняване:

Хотелът разполага общо с 36 двойни стаи и 12 апартамента. 
Апартаментната част се състои от 80 студия, 149 апартамента, 
оборудвани с кухненски бокс и дневна. Повечето стаи и апартаменти 
имат тераси с гледка към необятната морска шир или към града.

Услуги в хотела:

Феста Поморие е модерен комплекс, който предлага два външни басейна 
с детска секция, магазини, спортен център и бар на плажа.

Местоположение:

Хотел Принцес Резиденс се намира на предпочитаното южно Черноморие, 
в китното градче Китен, на самия морски бряг в залива „Атлиман“.

Настаняване:

Студията и апартаментите са стилно обзаведени и предполагат 
едно безгрижно гостуване. За вашия комфорт и удобство разполагат с 
климатик, телевизор, минибар, сейф и безжичен интернет. Стаите са с 
изглед към морето или към парка.

Услуги в хотела:

На разположение на гостите са модерен СПА център *фитнес зала 
*джакузи *открит басейн *детска площадка *панорамен асансьор *магазин.

хотел Феста Поморие, Поморие   

хотел Принцес Резиденс, Китен   

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

All Inclusive:

All Inclusive в основен бюфет ресторант. 
Основният ресторант е с тераса на самия 
плаж и е идеално място за романтични ве-
чери с гледка към морето и прохладата на 
морския бриз. На разположение на гостите 
в хотела са също лоби бар и плажен бар.

Допълнителна информация:

Закуска в основен ресторант. Основният 
ресторант има атрактивен интериор и 
разполага с 60 места. Част от местата се 
намират на открита тераса, откъдето се 
открива изглед към морето и басейна. Към 
хотела работи денонощно бистро.

Максимална заетост:

Двойна град:   •    •   

Двойна море:   •    •    

Апартамент    
   •    •     •    •    град или море:

 Възрастен           Дете до 11,99 год.

Максимална заетост:

Единична стая: 

Двойна стая:   •    •   

Студио:   •    •   

Апартамент:     •    

 Възрастен           Дете до 11,99 год.

закускаИзхранване:

All Inclusive AI
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България I Созопол

Модерно оборудвани стаи с изглед към морето. Отлична 

локация.

Предлагат се отлични условия за спокойна и пълноценна 

почивка на добри цени.

Местоположение:

Xотел Мирамар се намира на 3 км южно от Созопол и на 50 м от плажа на 
къмпинг „Каваците“. Плажът е известен и с природна забележителност – 
понтийските бели дюни. 

Настаняване:

На разположение на гостите са 82 двойни стаи, 2 единични, 1 стая за 
инвалиди, 4 студия и 9 апартамента. Стаите са с балкон, климатизирани 
и имат сателитна телевизия, телефон, минибар. Апартаментите са с 
отделна всекидневна зона и кухненски бокс.

Услуги в хотела:

На разположение на гостите са външен паркинг *сейф на рецепция *детска 
зала *интернет достъп *детска зала за игри. Заливът *на който се намира 
*е плитък и безопасен *подходящ за каране на сърф и кайт *а водите му са 
идеални за гмуркачи.

Местоположение:

Хотел Селена Бийч е разположен на 800 м от центъра на град Созопол и на 
50 м от плаж „Буджака“, който е тих и спокоен залив.

Настаняване:

Хотел Селена Бийч разполага с 40 просторни двойни стаи, всяка от които 
със сателитна телевизия, минибар, луксозен санитарен възел с душ-кабина 
и сешоар. Хотелът има 6 луксозни и просторни апартамента.

Услуги в хотела:

Гостите на хотел Селена бийч могат да се наслаждават на 2 открити 
басейна с обособена детска част, разположени в озеленената градина 
на хотела. На всеки от гостите се предоставя безплатно за ползване 
шезлонг и чадър. 

хотел Мирамар   

хотел Селена Бийч   

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

Допълнителна информация:

Закуска и вечеря в основен ресторант. 
Ресторантът предлага закуска, обяд и ве-
черя с богат асортимент от здравослов-
но приготвени ястия от майстор готвач, 
който по свой начин ги прави неустоими 
за всеки вкус.

Допълнителна информация:

Закуска в основен ресторант. Ресторан-
тът предлага стара българска кухня, тра-
диционни за региона специалитети, изиска-
ни и вкусни ястия и неповторими десерти. 
За удобство на гостите през деня се пред-
лага богато обедно меню с готвени ястия 
на атрактивни цени. Всяка вечер за гости-
те на ресторанта се предлага барбекю.

Максимална заетост:

Двойна стая:   •    •    

Студио:   •    •     •    

Апартамент:     •    

 Възрастен           Дете до 11,99 год.

Максимална заетост:

Единична:  

Двойна парк или море:   •    •    

                          •    •     

Апартамент:    •     •    

 Възрастен           Дете до 11,99 год.

закуска и вечеря Изхранване:

закуска Изхранване:

Ново предложение
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България I Созопол

Луксозен семеен хотел, разположен в новата част на град 

Созопол.

Хотелът разполага с всичко необходимо за комфорта на 

вашата почивка!

Местоположение:

Семеен хотел Аполис се намира в новата част на Созопол, на около 70 м 
от плаж „Хармани“. Стаите и апартаментите са разположени на пет нива 
и от  всички се открива гледка към морето.

Настаняване:

Хотелът предлага настаняване в 22 двойни стаи и 2 луксозно обзаведени 
апартамента. Апартаментите се състоят от 2 стаи на 2 етажа. На 
първия етаж се намира хол, санитарен възел и тераса. Спалнята е на 
втория етаж, с климатик и санитарен възел. 

Услуги в хотела:

Гостите на хотела могат да се наслаждават на открит басейн с 
обособена детска част. Има паркинг, детска площадка, интернет 
достъп, чадъри и шезлонги на басейна.

Местоположение:

С уникална архитектура на акостирал кораб, хотел Флагман се намира 
в новия град на Созопол. Плажът „Харманите“ е само на 50 м, а старият 
град - на 500 м.

Настаняване:

Хотелът разполага с 33 двойни стаи с възможност за допълнително легло, 
10 студия, състоящи се от хол и спалня, 4 средни апартамента с хол и 
спалня и 4 големи апартамента с 2 спални и хол. 

Услуги в хотела:

На разположение на гостите на хотела са басейн с обособена детска 
част, сауна, джакузи, спортен център с фитнес, зала за масаж.

хотел Аполис   

хотел Флагман   

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

Допълнителна информация:

Закуска или закуска и вечеря в основен рес-
торант.

Хотел Аполис предлага на своите гости ую-
тен ресторант с лятна тераса, разположе-
на до открития плувен басейн.

All Inclusive:

All Inclusive в основен ресторант. На разпо-
ложение на гостите на хотела е просторен 
ресторант със закрита зала със 100 места 
и 2 открити веранди със 160 места. Предла-
га се българска и европейска кухня, разноо-
бразие от коктейли, алкохолни и безалкохол-
ни напитки. 

Максимална заетост:

Двойна стая:   •    •    

Студио:   •    •    

Мезонет:   •    •    

 Възрастен           Дете до 11,99 год.

Максимална заетост:

Двойна стая:   •    •    

Студио:   •     •     •    •    

                          •     •     

Апартамент:    •     •     

 Възрастен           Дете до 11,99 год.

закуска • закуска и вечеря Изхранване:

All Inclusive AI
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България I Созопол

Отдайте се на пълноценна почивка в Апартхотел Серена 

Резидънс! 

Предлагат се отлични условия за спокойна и пълноценна 

почивка на добри цени.

Местоположение:

Апартхотел Серена Резидънс се намира на 3 км от град Созопол и 
само на няколкостотин метра от един от най - красивите плажове на 
българското Черноморие – плаж „Каваци“.

Настаняване:

Апартхотел Серена Резидънс разполага със 17 студия и 75 апартамента, 
предлагащи лукс и комфорт. Всяко студио разполага със спалня/ две 
единични легла, кухненски бокс, телефон, телевизор, баня с душ-кабина, 
сешоар, индивидуален климатик и тераса. 

Услуги в хотела:

Хотелът предлага открит басейн и басейн бар, шезлонги и чадъри около 
басейна. Специално за най-малките е детският басейн и обградената 
от зеленина детска площадка. За тях е предвидена и анимация. Има още 
открит паркинг и интернет достъп в общите части. В хотела не се 
допускат домашни любимци.

Местоположение:

Хотел Селена Бийч е разположен на 800 м от центъра на град Созопол и на 
50 м от плаж „Буджака“, който е тих и спокоен залив.

Настаняване:

Хотел Селена Бийч разполага с 40 просторни двойни стаи, всяка от които 
със сателитна телевизия, минибар, луксозен санитарен възел с душ-кабина 
и сешоар. Хотелът има 6 луксозни и просторни апартамента.

Услуги в хотела:

Гостите на хотел Селена бийч могат да се наслаждават на 2 открити 
басейна с обособена детска част, разположени в озеленената градина 
на хотела. На всеки от гостите се предоставя безплатно за ползване 
шезлонг и чадър. 

хотел Серена Резиденс   

хотел Селена   

All Inclusive:

All Inclusive в основен ресторант.

На разположение на гостите са: основен 
ресторант с тераса и зона за непушачи и 
панорамен барбекю - ресторант. Ол инклузив 
програмата включва: закуска, обяд, следобед-
на закуска и вечеря на блок маса, български 
алкохолни напитки и безалкохолни напитки, 
кафе, чай, сладкиши, сандвичи и плодове; 
ползване на чадър и шезлонг на басейна.

Допълнителна информация:

Закуска в основен ресторант. Ресторан-
тът предлага стара българска кухня, тра-
диционни за региона специалитети, изиска-
ни и вкусни ястия и неповторими десерти. 
За удобство на гостите през деня се пред-
лага богато обедно меню с готвени ястия 
на атрактивни цени. Всяка вечер за гости-
те на ресторанта се предлага барбекю.

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

Максимална заетост:

Студио:   •    •    

Апартамент   •    •      
стандарт:     

   •     •    

Апартамент     •      •       
супериор:            •       

 Възрастен           Дете до 11,99 год.

Максимална заетост:

Единична:  

Двойна парк или море:
 

  •    •   

                         •    •     

Апартамент:   •     •     

 Възрастен           Дете до 11,99 год.

закуска Изхранване:

Бюджетен хотел

All Inclusive AI
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България I Приморско

Пламена Палас е ваканционен хотел със стилна визия и 

приятна атмосфера. Хотелът предразполага към прекрас-

на почивка сред тишина и природа.

Комплексът притежава всичко необходимо за чудесна ва-

канция на южното Черноморие.

Местоположение:

Пламена Палас се намира само на 200 м от северния плаж на Приморско, 
недалеч от главната търговска улица. Атракция за най-малките туристи 
са увеселителния парк и аквапарка.

Настаняване:

Хотел Пламена Палас разполага със 130 стаи и 4 апартамента. Двойните 
стаи са оборудвани с централна климатична инсталация, кабелна ТВ, 
сешоар, телефон, минибар. Апартаментите в хотел Пламена Палас 
представляват 1 помещение, без свързваща врата.

Услуги в хотела: 

Хотелът предлага множество услуги и възможности за развлечение: 
открит басейн с пързалка *джакузи *фитнес зала *тенис на маса *детска 
площадка *мини голф *паркинг. Има конферентна зала за провеждане на 
бизнес мероприятия. Има специални условия за инвалиди и осигурен достъп 
за тях до всички развлекателни обекти в комплекса.

Местоположение:

Хотел Магнолиите се намира на 200 м от плажа сред много зеленина 
и спокойствие. Широката плажна ивица предоставя възможност за 
спокойно плажуване, а пясъчното дъно е равно.

Настаняване:

Хотел Магнолиите е на 6 нива и разполага с единични, семейни стаи с 
преходна врата, двойни стаи, малки апартаменти. Всички стаи са с 
изглед към парка и басейна. Всички те имат минибар, телевизор, телефон, 
баня с душ/ вана, кабелна телевизия и балкон.

Услуги в хотела:

На разположение на гостите в хотел Магнолиите са: голям външен 
басейн, фитнес зала, волейболна площадка, футболно игрище, тенискорт, 
интернет клуб, билярд, медицинска служба, СПА център, паркинг, 
интернет достъп. Има обширна и спокойна паркова зона с екзотични 
растителни видове и цветя.

хотел Пламена Палас   

хотел Магнолиите   

Допълнителна информация:

Закуска или закуска и вечеря в основен рес-
торант. Лоби барът и ресторантът ще 
Ви изкушат не само с разнообразие от на-
питки и ястия, но и с възможността да им 
се насладите сред приятна атмосфера и 
природна красота. Има барбекю специали-
тети, предлагат се колекция от български 
вина и множество коктейли. Ресторантът 
е с климатик и открита външна част.

All Inclusive:

All Inclusive в основен ресторант. Разноо-
бразно меню, което съчетава изкушения 
от модерния кулинарен свят и най-доброто 
от традиционната българска кухня, меню 
за деца, шоу кукинг, диетични ястия, бъл-
гарска и морска тематична вечер, разноо-
бразие от тематични бюфети, барбекю на 
дървени въглища. На трите бара можете 
да се насладите на широк асортимент от 
български All Inclusive и вносни напитки и 
коктейли.

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

Максимална заетост:

Единична:  

Двойна:
 

  •    •     •    •     •    

 Възрастен           Дете до 11,99 год.

Максимална заетост:

Единична:  

Двойна:
 

  •    •   

 Възрастен           Дете до 11,99 год.

закуска • закуска и вечеря Изхранване:

All Inclusive AI

Семеен
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България I Спа хотели

Хотелската част на комплекса разполага с уютно обза-

ведени стаи и апартаменти, а СПА зоната е мястото, 

където ще ревитализирате вашето тяло.

Местоположение:

СПА Хотел Калиста  се намира в комплекс Старозагорски минерални 
бани, в живописен и екологично чист район, разположен на южния склон на 
Сърнена гора, на 12 км от гр. Стара Загора.

Настаняване:

Хотелската част на Спа комплекс Калиста предлага настаняване в 38 
стандартни двойни стаи, 10 двойни стаи делукс и 7 единични. Някои от 
стаите разполагат с тераса с гледка към красивата градина на хотела и 
склоновете на Средна гора.

Услуги в хотела:

СПА Хотел Калиста разполага с уникален СПА и уелнес център, предлагащ 
многобройни терапии за лице и тяло, провеждани в идеална обстановка 
за релаксация, под грижите на физиотерапевти, рехабилитатори, 
кинезитерапевти, козметици, администратори, спасители и др.

СПА Хотел Калиста, Старозагорски минерални бани   

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

СПА активност:

Уникалният СПА и уелнес център е разпо-
ложен на площ от 6000 кв.м и разполага с 
модерно техническо оборудване. Специфич-
ните природни фактори допринасят за пол-
зотворната Ви почивка - чист въздух, богат 
на озон, свеж полъх от планината, минерал-
на вода с лечебни свойства за вътрешно и 
външно приложение. Има фреш бар, вътре-
шен басейн и релакс зона, която Ви предос-
тавя пълен комфорт за пълноценна почивка.

Максимална заетост:

Двойна без тераса/с тераса:   •    •   

Двойна делукс:   •    •     •    •    

Фамилна стая:   •    •     •    •    

 Възрастен           Дете до 11,99 год.

Изхранване: закуска
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България I Спа хотели

Специално проектиран и изграден от немска фирма на обща площ 1200 кв.м Спа & Уелнес центърът, с изобилие от топла 

минерална вода, е първокласен възстановителен център във Велинград. Хотелът разполага с 4 басейна с минерална 

вода. Предлагат се още уникални процедури с висококачествени продукти и терапии.

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

Местоположение:

Петзвездният Гранд Хотел Велинград е луксозен 
СПА хотел, разположен сред красива природа 
на живописен хълм в квартал Чепино, в курорта 
Велинград. От хотела се открива панорамна 
гледка към града и планината. 

Услуги в хотела:

На разположение на гостите на Гранд Хотел 
Велинград са следните услуги: магазини, детски 
кът, интернет зала, паркинг, боулинг с 6 писти, 
уютен лоби бар, класически ресторант, механа, 
бар басейн и пиано бар. Със своите 2 модерно 
оборудвани конферентни зали - зала „България“ с 
капацитет до 200 места и зала „Родопи“ с 60 места, 
както и с луксозната си заседателна ВИП зала за 
16 човека, Гранд Хотел Велинград е изключително 
удобно място за провеждане на семинари, работни 
срещи и различни бизнес мероприятия. 

Настаняване:

Гранд Хотел Велинград предлага настаняване в 
66 стаи, 8 апартамента, 4 апартамента лукс и 
1 Президентски апартамент. Стандартните 
стаи са оборудвани с централна климатизация, 
LCD телевизор, безплатен безжичен интернет, 
минибар, две отделни легла (с възможност за 
съединяване), баня с душ кабина или вана, сешоар, 
тераса. 

СПА активност:

Уникалният СПА и Уелнес център на Гранд Хо-
тел Велинград е разположен на площ от 1900 
кв.м. Разделен е на две части. Общата част 
или зоната за релаксация е със свободен дос-
тъп (използването й е включено в цената 
на стаята/ апартамента). В зоната за про-
цедури на СПА и Уелнес центъра на хотела 
можете да се насладите на изключително-
то разнообразие от СПА процедури: хамам, 
разул, джакузи с минерална вода, вана на 
Клеопатра, хидромасажни вани, терапии за 
тяло (с шоколад, мед, мляко, етерични масла 
и билки, кафе, соя, ориз, екстракти от гроз-
де, топли вулканични камъни, бамбук), луксоз-
ни терапии за лице, специални процедури за 
мъже и др. Сауна парк: био-сауна, финландска 
сауна, ледена стая, ароматна парна баня, 
топли легла, топила, вулканична стая, спе-
циални душове на удоволствието, зона за 
релакс, фитнес зала. Гранд Хотел Велинград 
разполага с 4 басейна с топла минерална 
вода: 2 вътрешни - плувен полуолимпийски, 
детски и голямо джакузи; 2 външни басейна 
- топъл зимен и топъл летен. В басейните 
и СПА центъра на Гранд Хотел Велинград 
се използва минералната вода от находище 
„Велинград - Чепино“. Изворите в Чепино са 
с температура от 40 - 45oC и с най-голям 
дебит. 

Гранд Хотел Велинград, Велинград   

Максимална заетост:

Двойна
          •    •     •    •    стандарт:

Двойна
          •    •     •    •    делукс:

Апартамент
   •    •     •    •     делукс:

 Възрастен           Дете до 11,99 год.

Изхранване: закуска
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България I Спа хотели

Най-големият четиризвезден балнеохотел във Велинград, 

изцяло захранен с минерална вода. Има няколко СПА зони: 

уелнес, СПА и медицинска.

Хотелът разполага с най-големия и модерен СПА център 

във Велинград, където разнообразните процедури ще ви 

донесат едно неповторимо усещане за релакс.

хотел СПА Клуб Бор, Велинград   

хотел Роял Спа, Велинград   

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

Местоположение:

Хотел СПА Клуб Бор е построен в уникален архитектурен стил върху 
стари римски терми и се намира на 800 м от центъра на Велинград, в 
красив боров парк.

Настаняване:

Хотелът разполага с 48 двойни стаи и 88 апартамента. Всички са 
оборудвани с плазмен телевизор, минибар, интернет, сателит, телефон 
в банята и стаята. ВИП апартаментите разполагат с джакузи и големи 
френски прозорци с гледка към боровата гора.

Услуги в хотела:

На територията на комплекса се организират спортни турнири по бридж, 
шахмат и табла, тенис на маса, водно поло. Можете да посетите спортните 
школи и курсове по плуване – индивидуални и групови занимания, български на-
родни танци, каланетика, групова подводна гимнастика. За вашите деца ще 
се погрижат опитни педагози, работещи по различни аниматорски програми.

Местоположение:

Хотел Роял СПА е разположен в сърцето на Родопите, скрит сред пищната 
зеленина на спокойна борова гора във Велинград.

Настаняване:

Хотелът разполага със 125 стандартни, луксозни стаи и едностайни 
апартаменти. Стандартните стаи предлагат панорамна гледка към 
града и боровата гора, заобикаляща хотела. Стаите са с размер 20 кв.м и 
разполагат с двойно или две единични легла.

Услуги в хотела:

Роял СПА разполага с нов балнеологичен център, който предлага 
компютърна диагностика, криотерапия, ултразвук, физиотерапия и др. 
Хотелът е помислил и за своите най-малки посетители. Има напълно 
оборудван детски кът. Хотел Роял СПА разполага с луксозна и напълно 
оборудвана конферентна зала с площ приблизително 100 кв.м и може да 
посрещне до 100 гости.

СПА активност:

В басейните и СПА центъра на хотела се 
използва минерална вода с температура 
от 40 - 45oC. Имате възможност да изби-
рате между вътрешен и външен минерален 
басейн, вътрешен и външен шоков басейн, 
римски термален басейн, както и детски 
басейн. На разположение са още финландска 
сауна, хималайска сауна, инфрачервена сауна, 
панорамна сауна, хамам, римска баня, лакони-
ум, кнайп терапия, масажни студия, джакузи. 

СПА активност:

Уелнес зоната включва: вътрешен басейн 18 
м, външен басейн (през летен сезон), детски 
открит басейн (през летен сезон), закрито 
джакузи, фитнес, фреш-бар с 20 места. СПА 
зоната включва: 2 кабинета за козметични 
процедури, 5 кабинета за масажи, 4 кабине-
та с вани, Аюрведа, турска баня, парна баня, 
сауна, зала за релакс, солариум. Минерална-
та вода е от извор Чепино, захранена чрез 
собствена водопроводна мрежа.

Максимална заетост:

Двойна стандарт:   •   

Двойна делукс:   •    •    

Апартамент:   •    •     •    •     

 Възрастен           Дете до 11,99 год.

Максимална заетост:

Двойна мансардна:   •   

Студио:   •     

Апартамент:   •    •     •    •     

 Възрастен           Дете до 11,99 год.

Изхранване: закуска

Изхранване: закуска • закуска и вечеря • закуска, обяд и вечеря.
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България I Спа хотели

Хотелът ви предлага бягство от напрегнатото ежедне-

вие, модерен дизайн, отлично обслужване, СПА център със 

собствен минерален източник.

Хотелският комплекс предлага прекрасни възможности за 

краткотраен или дълготраен отдих, балнеология, бизнес 

мероприятия и разнообразни развлечения.

хотел Сана Спа, Хисаря   

СПА Хотел Хисар, Хисаря   

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

Местоположение:

Местоположение Хотел Сана Спа се намира в красивия град Хисаря, 
съчетаващ в себе си достолепието на древните векове и лековитите 
способности на минералната вода и най-новите СПА технологии.

Настаняване:

Всички стаи, студия и апартаменти са елегантно и практично обзаведени, 
подобаващо, като за четиризвезден хотел. Стаите разполагат с 
всичко необходимо за комфортната почивка на гостите на хотела. Има 
апартамент с детска стая.

Услуги в хотела:

Изисканият и наскоро обновен ресторант „Винополис“ предлага богато 
меню с примамливи предложения, разнообразие и най-вече - стил. Хотел 
Сана Спа разполага с конферентна зала с капацитет 80 - 110 места, 
оборудвана с всичко необходимо за презентации, делови събрания и др. 
Хотелът разполага също така с паркинг, детски кът, тенискорт, спортна 
площадка.

Местоположение:

СПА Хотел Хисар е разположен в югоизточната част на града, в един от 
най-хубавите и китни паркове, с които Хисаря може да се похвали.

Настаняване:

Хотелът разполага със 106 стаи, от които: 17 апартамента, 70 двойни 
стаи, 11 спални, 3 единични стаи и 2 стаи за инвалиди, 4 апартамента. 
Всички стаи са снабдени с: бани с вана, сешоар, централна климатизация, 
минибар, кабелна телевизия и телефон. 

Услуги в хотела:

Отсядайки в хотела, можете да се насладите на вкусни ястия и изискани 
питиета, които се предлагат в заведенията на комплекса. Има открит 
басейн в южната част на комплекса. Към него има джакузи и детски басейн. 
Освен СПА услуги, в хотела се провежда успешна профилактика и лечение 
на хронични заболявания на опорно-двигателния апарат, периферната 
нервна система и др.

СПА активност:

Вдъхновени от древното познание и най-съ-
временните тенденции в СПА и уелнес об-
служването, от хотел Сана Спа предлагат 
едно неповторимо СПА преживяване. В уни-
калния СПА и уелнес център, разположен на 
две нива и площ от 2000 кв.м, гостите имат 
възможност да се потопят в магията на 
СПА процедурите. Предлагат се, както под-
младяващи и разкрасяващи терапии, така и 
лечебни и физиотерапевтични процедури. 

СПА активност:

СПА центърът на комплекса се намира в 
самостоятелна сграда, имаща топла връз-
ка с хотелската част. Разполага със съвре-
менна медицинска и козметична апаратура. 
Всички уреди въздействат благодарение на 
лечебната сила на прочутата хисарска ми-
нерална вода, а за правилното провеждане 
на необходимитe процедури се грижи висо-
коквалифициран персонал.

Максимална заетост:

Двойна стандарт:   •   

Двойна делукс:   •    •    

Апартамент   •    •     
делукс:               •     •    

 Възрастен           Дете до 11,99 год.

Максимална заетост:

Двойна стандарт:   •   

Двойна делукс:   •    •    

Апартамент:   •    •     •    •     

 Възрастен           Дете до 11,99 год.

Изхранване: закуска

Изхранване: закуска
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България I Спа хотели

Хотелът е сбъдната мечта за всеки, който иска да се 

зареди от красотата на природата и лековитата вода и 

да се почувства като в своя уютен дом.

Разположен в полите на Пирин планина, хотелският ком-

плекс предлага уникална панорамна гледка към град Сан-

дански или разходка по еко пътека.

Парк Хотел Пирин, Сандански   

СПА Хотели Медите, Сандански   

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

Местоположение:

Парк Хотел Пирин е разположен в град Сандански, на 300 м от парка. От 
хотела се разкрива гледка към Пирин и Беласица. Река Санданска Бистрица 
тече пред комплекса.

Настаняване:

Парк Хотел Пирин разполага със 76 луксозни двойни стаи, 2 луксозни 
апартамента, 4 ВИП апартамента и 2 президентски апартамента. 
Всички стаи са оборудвани с минибар, сателитна телевизия, радио, 
интернет, луксозна баня с вана и душ кабина.

Услуги в хотела:

Парк Хотел Пирин предлага на гостите си традиционна българска кухня 
и средиземноморска кухня, балкански ресторант, пиано бар. Хотелът 
разполага с 6 конферентни зали за провеждане на мероприятия. Има още 
казино, детска площадка, параклис, два басейна - вътрешен и външен, 
паркинг. 

Местоположение:

Местоположение СПА Хотел Медите е балнеоложки център, построен 
на уникално място, съчетаващо природа и климат. Елегантният хотел е 
разположен на територията на бившата Ботаническа градина.

Настаняване:

СПА Хотел Медите разполага с модерно и стилно обзаведени стаи със 
специфична атмосфера - 30 двойни стаи, разпределени в стандартен и луксозен 
тип, 3 малки апартамента, 1 ВИП апартамент и 1 луксозен апартамент.

Услуги в хотела:

Опитайте вкусната и разнообразна кухня в луксозния ресторант 
и просторна открита тераса към него. Всеки гост ще е приятно 
изненадан с италианското и френско меню, разнообразен избор на вина и 
алкохол. В СПА Хотел Медите на ваше разположение са: открит и закрит 
басейн, сауна, тенискорт с изкуствена настилка и мини футбол. Има 
възможност също за конна езда и джип-сафари.

СПА активност:

Съвременно оборудван според европей-
ските стандарти, СПА центърът на Парк 
Хотел Пирин предлага на клиентите си 
възможността да ползват уникална комби-
нация от традиционна балнеология (използ-
вайки лечебните свойства на минералната 
вода и климата), характерните за България 
билки и аромати (розово масло) и разноо-
бразие от познатите в Европа и света СПА 
и уелнес процедури и програми.

СПА активност:

СПА центърът е оборудван съгласно най-но-
вите технологични изисквания и предлага 
огромно разнообразие от релаксиращи те-
рапии, козметични процедури с възстанови-
телен ефект и благотворно влияние върху 
духа и тялото. Квалифициран персонал се 
грижи за клиентите, като изготвя индиви-
дуални СПА и балнеологични програми. Мо-
жете да изберете от разнообразието от 
терапии за лице и тяло, и масажи.

Максимална заетост:

Двойна стандартна:   

Двойна лукс:    •    •   

Апартамент лукс:     •      •     

 Възрастен           Дете до 11,99 год.

Максимална заетост:

Двойна лукс:   •    •   

Апартамент стандарт:   •    

Апартамент    •    •     
лукс:

                   •     •    

 Възрастен           Дете до 11,99 год.

Изхранване: закуска

Изхранване: закуска
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България I Спа хотели

СПА програмите са изготвени с грижа за пълната ре-

лаксация и премахване на стреса на база на лековитите 

свойства на минералната вода и климата.

Хотелът предоставя възможност да почувствате хармо-

нията на природата, пораждаща се между заснежените 

планински върхове и лечебната минерална вода.

хотел Стримон гардън, Кюстендил   

хотел Белчин Гардън, Белчин Баня   

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

Местоположение:

Хотел Стримон Спа е изцяло реновиран през 2015 г. Намира се в 
централната част на един от най-красивите и стари градове в 
България - Кюстендил.

Настаняване:

Всички помещения са стилно и луксозно обзаведени с климатик, сателитна 
телевизия, радио, високоскоростен интернет, телефон, минибар, сейф, 
комфортни бани с вана или душ кабина, хидромасажно джакузи за двама 
в мезонетите.

Услуги в хотела:

Хотелът има класически ресторант с градина, предлагащ разнообразие 
от ястия както от балканската, така и от европейската кухня. На 
разположение на гостите са отлично оборудвани конферентни зали, 
паркинг, интернет достъп.

Местоположение:

Хотел Белчин Гардън се намира в Белчински бани, на 50 км от София и на 
20 км от к.к. Боровец. Само на 2 км е късноантичната крепост Цари Мали 
Град.

Настаняване:

Хотелът разполага с 36 стаи и 5 апартамента в 2 крила. Източното крило 
е с 16 стаи, проектирани с различни визии, всяка от които с планинска 
гледка. Западното крило разполага с 20 луксозни стаи с изглед към външния 
басейн и ски пистите. 

Услуги в хотела:

Хотелът има основен ресторант, лятна градина, лоби бар, бар при 
басейна, караоке бар, тенис на маса, тенис на корт, футболно игрище, 
волейболно игрище, велосипеди под наем, батут за най-малките гости. 
Хотелът е проектиран специално, за да удовлетвори всички изисквания за 
провеждане на конферентен туризъм.

СПА активност:

Минералната вода в хотела осигурява ви-
соко качество на предлаганите СПА про-
цедури - широка гама от терапевтични и 
подмладяващи терапии за лице и тяло. Има 
закрит плувен басейн с детска секция и 
джакузи, финландска сауна, парна баня, фит-
нес, зона за релакс. Процедури: хидротера-
пия, мануална терапия, термотерапия, ино-
вативни процедури.

СПА активност:

СПА център (римска баня, парна баня, фин-
ландска сауна, топла релакс пейка, релакс 
зона), фитнес зала, 3 масажни кабинета, те-
рапевтичен кабинет, козметично студио. 
Всички басейни и СПА съоръжения в хотела 
са с минерална вода. За по-екстремни и гру-
пови забавления наблизо ще откриете кар-
тинг писта (на 500 м от хотела), игрище за 
пейнтбол (на 500 м от хотела).

Максимална заетост:

Двойна за единична:   

Двойна:    •    •     

Апартамент    •    •     
лукс:                 

   •     •    

 Възрастен           Дете до 11,99 год.

Максимална заетост:

Двойна класик:   

Двойна делукс:    •    •   

Апартамент екзекютив:     •    •   

 Възрастен           Дете до 11,99 год.

Изхранване: закуска

Изхранване: закуска
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Опознай България

Хотелът е изцяло ориентиран към предлагането на ка-

чествени СПА услуги, успоредно с организирането на фир-

мени събития в развит конферентен център.

хотел Каменград, Панагюрище   

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

Забележителности:

•  Исторически музей – Панагюрище –  
588 м. 

•  Къща –музей „Райна Княгиня“ – 585 м. 

•  Природонаучен музей – 327 м. 

•  Историческа местност Оборище – 
12,5 км. 

•  Тракийска гробница (Жаба могила) – 
Стрелча – 11,9 км

Местоположение:

Хотелски комплекс Каменград се намира в центъра на град Панагюрище, 
на площад „20-ти април“. Шестетажният хотел се отличава със своята 
архитектура, напомняща възрожденски къщи.

Настаняване:

Хотел Каменград разполага с 43 стаи и апартаменти, обзаведени в 
съвременен стил и които са изцяло съобразени с потребностите за 
комфорт и спокойствие на гостите на четиризвездния СПА комплекс.

 Услуги в хотела:

Класическият ресторант разполага със 100 места и предлага богата 
селекция от българска и европейска кухня. Гостите могат да ползват 
открит и закрит плувен басейн с детска част. Спортното игрище 
на хотела е с модерен дизайн и настилка от най-високо ниво, които 
гарантират перфектни условия за всякакъв вид спорт. Хотелът има 4 
конферентни зали с капацитет от 20 до 120 места.

Максимална заетост:

Двойна стандартна:   •      

Двойна лукс:    •    •     

Апартамент   •    •     
лукс:                   •     •    

 Възрастен           Дете до 11,99 год.

Изхранване: закуска 
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Опознай България

Хотел РИУ Правец е предпочитано място за отдих и бизнес мероприятия. СПА центърът има ВИП зона. Предлага се 

пакет с подарък за всеки гост - голф за начинаещи, включващ транспорт от/ до хотела до голф академията, необходи-

мата екипировка, урок с професионален инструктор - 15 мин, кошница с 50 топки. 

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

Местоположение:

Четиризвездният хотел РИУ Правец Ризорт е 
разположен на брега на езерото в град Правец, 
само на 40 минути път от София. Естествената 
природна среда, сред която е разположен хотелът, 
е умело комбинирана с различни съоръжения за 
спорт и развлечение. 

Услуги в хотела:

Хотел РИУ Правец разполага с два изискани 
ресторанта, в които се предлагат богат избор 
от кулинарни изкушения и качествени напитки. 
Посетителите на хотела имат възможността 
да прекарат времето си в лоби или пиано бара, 
боулинг и развлекателния център или в нощен 
клуб „Шатра“ или да си подарят един релаксиращ 
ден край открития басейн с олимпийски размери. 
Конферентният център разполага с голямо 
разнообразие от зали с капацитет до 500 места, 
оборудвани в крак с най-съвременните технологии. 
Хотелът предлага шампионатно голф игрище с 
18 дупки и пар 72, и голф академия, оборудвана по 
най-високите технологични стандарти с обширна 
тренировъчна зона.

Настаняване:

Хотел РИУ Правец разполага общо 242 луксозни 
помещения - 212 стаи, 10 едностайни апартамента 
и екзекютив етаж с 10 стаи, 6 едностайни и 4 
двустайни лукс апартамента, предлагащи всички 
удобства и услуги. Има ВИП зала за гостите, 
настанени на екзекютив етаж. Фамилните къщи 
са идеални за семейства с деца и приятели.

Забележителности:

•  Исторически музей – Правец – 3,3 км – 5 
минути – с над 5000 експоната музеят 
предлага на вниманието експозиции от 
археология, етнография, история и бит в 
региона

•  Родната къща на Тодор Живков – 3,4 км – 
4 минути – работи всеки ден  и показва 
интересни факти за бившият партиен 
лидер на България в двуетажна балканска 
къща от възрожденски тип

•  Правешки манастир “Св. Теодор Тирон” – 
6,7 км – 9 минути – храмът от 1866 г. е 
обновен и лесно достъпен – интересна 
е неговата фасада и магерница, както и 
иконостас от Тетевенската школа

•  Етрополски манастир „Света Троица“ – 
21,4 км. – 25 минути – най-голямото духов-
но средище в Северна България от 16-17 
век, църквата е построена през 1859 г., 
а в комплекса има и два параклиса и кар-
стов извор с красив водопад

•  Часовникова кула – Ботевград – 8,7 км. 
– 9 минути – най-високата възрожденска 
часовникова кула в България, построена 
през 1866 г., символ на Ботевград и част 
от 100-те национална обекта

•  Исторически музей – Ботевград – 9 км. 
– 9 минути – разположен в сградата на 
старата съдебна палата мизеят пред-
лага разходка в миналото на града като 
интересна част представлява експозици-
ята от социалистическото минало

хотел РИУ Правец Ризорт, Правец   

Максимална заетост:

Двойна планина/езеро:   •    •     

Апартамент екзекютив:    •    •     

Фамилна къща:   •    •    •    

 Възрастен           Дете до 11,99 год.

Изхранване: закуска • закуска и вечеря
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Опознай България

Гранд хотел Янтра предлага отлични възможности за от-

дих, познавателни и културно-исторически турове, бизнес 

срещи, фирмени и семейни тържества.

Парк хотел Севастократор е място, което се отличава 

със своя собствена индивидуалност, стил и атмосфера. 

Хотелът разполага с открит паркинг.

Местоположение:

Четиризвездният Гранд хотел Янтра е разположен в Стария град на 
Велико Търново, на площад Велчова завера. Гранд Хотел Янтра работи 
целогодишно.

Настаняване:

Хотелската част разполага с луксозни двойни стаи, стилни стандартни 
апартаменти със спалня, президентски апартамент с тераса към хълма 
Царевец, който се състои се от две спални, дневна, луксозен санитарен 
възел с душ-кабина и хидромасажна вана.

Услуги в хотела:

Хотелът предлага единствен по рода си панорамен ресторант „Янтра“ 
с 220 места (или 2 зали по 110 места) с гледка към крепостта Царевец и 
уникалния аудио-визуален спектакъл „Звук и светлина“. Уютен СПА и уелнес 
център, предлагащ разнообразни релаксиращи терапии и процедури за 
лице и тяло с висококачествена козметика. Хотелът има конферентна 
зала до 110 места.

Местоположение:

Парк хотел Севастократор се намира в архитектурно-историческия 
резерват Арбанаси, на 3 км от Велико Търново - старата българска 
столица - и 3 км от магистралата София - Варна.

Настаняване:

Комплексът предоставя на своите гости 15 двойни стаи, 3 големи 
апартамента, малки апартаменти и мансарди. Стаите са луксозно 
обзаведени и оборудвани с мини бар, телефон, телевизор, кабелна 
телевизия, климатик и безплатна интернет връзка.

Услуги в хотела:

Ресторантът разполага със 180 места, кухня за ценители, изискана 
атмосфера и невероятна гледка към Велико Търново. Лятната 
градина ще ви очарова с уникална панорамна гледка към Търновград и 
целогодишно заснежените върхове на Стара планина. Хотелът разполага 
с 5 конферентни зали с капацитет до 120 души, оборудвани с екран, 
флипчарт, мултимедия, безжичен интернет.

 

Гранд Хотел Янтра, Велико Търново   

Парк Хотел Севастократор, Арбанаси   

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

Забележителности:

•  „Самоводската чаршия” – 123 м. 

•  Хан – Хаджи Николи – 222 м. 

•  Регионален исторически музей, Музей 
Възраждане и Учредително събрание и музей 
Затвор –три обекта на едно място – 391 м. 

•  крепостта и архитектурен резерват 
„Царевец” и хълма Трапезица с разкрити 
основи на 17 църкви – 1,9 км 

•  Мултимедийният посетителски център 
„Царевград Търнов“ , популярен като 
„музей на восъчните фигури“ – 1,3 км  

•  Църква „Свети четиридесет мъченици“ – 1,3 км. 

Забележителности:

•  Музей Костанцилиевата къща – 1,1 км.

•  Църква „Рождество Христово“ – 900 м.

•  Църква „Св. Архангели Михаил и Гавраил“ – 
300 м. 

Максимална заетост:

Двойна стандартна:   •    •     

Двойна лукс:   •    •     

Голям апартамент:    •    •    

 Възрастен           Дете до 11,99 год.

Максимална заетост:

Двойна:   •    •     

Апартамент стандартен:   •    

Апартамент   •    •    •    
ВИП:  

                 •     •      •     

 Възрастен           Дете до 11,99 год.

Изхранване:

закуска 

Изхранване: закуска 
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Опознай България

Модерно оборудван и стилен, хотелът предлага максима-

лен комфорт както за провеждане на фирмени събития, 

така и за почивка.

През различните сезони и за празници, комплекс Острова 

предлага пакетни оферти и промоции. Има паркинг и ин-

тернет достъп.

хотел Калина Палас, Трявна   

хотел Ваканционен комплекс Острова, с. Бели Осъм   

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

Забележителности:

•  Музей на резбарското и етнографското 
изкуство – 955 м.

•  Музей Тревненска иконописна школа – 1 км. 

•  Къща музей на Пенчо и Петко Славейкови -  
955 м.

•  Музей Старото Школо – 1,6 км 

•  Музей Азиатско и африканско изкуство 
– 1,5 км.

•  Църква Св. Архангел Михаил  – 1,6 км 

Забележителности:

•  Троянски манастир „Успение Богородично“ 
– Орешак – 16 км.

•  Национално изложение на народните и 
художествени занаяти – Орешак - 16 км. 

•  Природонаучен музей - Черни Осъм – 20 
км. – 25 км. 

•  Архитектурно-исторически резерват 
„Вароша“ – Ловеч – 42 км. 

Местоположение:

Ваканционно селище Острова се намира в село Бели Осъм на 4 км от 
Троян. Името на комплекса се свързва с местоположение му на малък 
остров между реките Бели Осъм и Ръждавец.

Настаняване:

Хотел Острова разполага с апартаменти, стандартни стаи и мансарден 
апартамент, разположени на 3 етажа. Обзавеждането и оборудването 
е съвременно и функционално, а изгледът допринася за усещането на 
близостта и красотата на планината.

Услуги в хотела:

Хотелът разполага с просторен ресторант с капацитет 150 места, с 
чудесна тераса и панорамна гледка. Вътрешният басейн е безплатен 
за ползване от гостите и е оборудван с джакузи, водата е топла и 
приятна, а от прозорците се разкрива прекрасна гледка към комплекса и 
външния басейн. Към външния басейн има 2 джакузита. А за забавлението 
на децата е осигурена детска площадка. 

Местоположение:

Хотел Калина Палас е разположен в град Трявна, в сърцето на Стара 
планина. През Възраждането Трявна се оформя като процъфтяващ 
икономически и културно-просветен център. 

Настаняване:

Хотелът разполага със 143 стаи. Стандартните стаи имат изглед към 
гората, а луксозните - към града. Оборудването е хармонично съчетание 
на пастелни цветове и естествени материали. Баните имат вградено 
озвучаване, телефон, паник бутон, сешоар.

Услуги в хотела:

Ресторант „Калина“ е с капацитет 270 места и предлага автентичната 
българска и европейска кухня. СПА центърът работи целогодишно за 
гостите на хотела. Разполага със закрит плувен басейн, сауна, джакузи, 
фитнес център, масажи. Конферентният център е разположен на едно 
ниво с рецепция, ресторант и лоби бар. Хотелът предлага четири основни 
мултифункционални зали.

Максимална заетост:

Двойна стая:   •    •     

Студио:   •    •    •     •     •    

                          •    •    

Апартамент:     •     •    

 Възрастен           Дете до 11,99 год.

Максимална заетост:

Двойна стандарт:   •    •     

Двойна комфорт:    •    •    

                          •    •    

Апартамент:     •     •    

 Възрастен           Дете до 11,99 год.

Изхранване:

закуска 

Изхранване: закуска 
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Опознай България

Богатият културен календар на комплекса предлага на ту-

ристите възможност да се запознаят с обичаите, бита и 

говора на местното население.

Хотел Хаджиите е единственият напълно газифициран хо-

тел в Копривщица, предлагащ топлина и уют през цялата 

година.

Етнографски Ареален Комплекс Златоград, Златоград   

Семеен Хотел Хаджиите, Копривщица   

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

Забележителности:

•  Музей на пощите и съобщенията – 
Златоград – 37 м. 

•  Етнографски ареален комплекс – 291 м. 

 •  Църквата „Свето Успение Богородично“ 
– 898 м. 

Забележителности:

•  Къща музей „Любен Каравелов“ – 100 м. 

•  Музей „Ослековата къща“ – 400 м. 

•  Музей „Лютовата къща“ – 380 м.

•  Къща-музей „Тодор Каблешков“ - 500 м.

•  Къща-музей „Димчо Дебелянов“ – 550 м.

•  Църквата „Успение Богородично“ - 500 м. 

Местоположение: 

Етнографски Ареален Комплекс Златоград е разположен в тихия 
едноименен град в сърцето на Родопите. Златоград се намира на 2 км 
от Гърция и на 60 км югоизточно от Смолян.

Настаняване: 

Обектите за настаняване в Етнографския комплекс предлагат 150 
легла, разпределени в четири къщи за гости и един хотел. Всички те са 
с възможност за почивка в съхранена атмосфера на отминали времена.

Услуги в хотела: 

Заведенията за хранене в етнографския комплекс предлагат голямо 
разнообразие от ястия и напитки - местни родопски и традиционни 
български специалитети, салати, топли и студени предястия, риба и 
морски деликатеси, десерти. Възрожденският интериор и „живата“ 
музика допълват насладата от вкусната храна и създават уникално 
настроение. В Александрови къщи има открит басейн.

Местоположение: 

Комплекс Хаджиите се намира в западната част на Копривщица, в 
Арнаут махала, непосредствено под боровата гора. 

Настаняване: 

Хотел Хаджиите разполага с леглова база от 4 двойни стаи, 5 двойни 
стаи с разтегателно легло за един човек, 2 двойни разширени стаи с 
разтегателен диван (за 2-ма души - 160/200 см в разтегнат вид) и един 
апартамент (за 2+2).

Услуги в хотела: 

Комплексът разполага с три ресторанта с общо 100 места. На първия 
етаж е Салон Виена, оформен в претенциозния лукс на 60-те години. Под 
него се намира София хол – съвременен дизайн, кристали Сваровски и 
модерен уют. А който е привърженик на домашното огнище и топлия 
пламък на горящата камина, да заповяда в механа „Чевермето“. 
Комплексът има 2 конферентни зали.

Максимална заетост:

Двойна 2 легла:   •    •     

Двойна спалня:   •    •     

Апартамент:   •    •      

 Възрастен           Дете до 11,99 год.

Максимална заетост:

Единична:    

Двойна:   •    •     

                          •    •     •    

Апартамент:     •     

 Възрастен           Дете до 11,99 год.

закуска

Изхранване:

закуска

Изхранване:

Ново предложение
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Опознай България

Хотелът съчетава модерна архитектура и уютна 

домашна атмосфера в един от най-красивите райони на 

България.

Комплексът е нов и предоставя на своите гости всички 

удобства за приятна и спокойна почивка.

хотел Св. Екатерина, Рибарица   

хотел Страноприемница Стара Плиска, Плиска   

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

За актуални цени и 
подробна информация, 
сканирай тук!

Забележителности:

•  Исторически музей – Тетевен – 13 км 

•  Тетевенски манастир ‚‘Св. Пророк Илия‘‘ 
– Тетевен – 12,5 км.

•  Гложенски манастир „Св. Георги 
Победоносец“ – 42 км.

Забележителности:

•  Историко-археологически резерват 
„Плиска“ – 3,3 км 

•  Двор на Кирилицата – 0 м.  

•  Мадарския конник и крепост – 11,8 км

•  Археологически резерват Шуменска 
крепост – 31 км.

•  Регионален исторически музей – Шумен – 
27 км..

•  Историко-археологически резерват 
„Велики Преслав“ – 44 км.

Местоположение: 

Комплекс Стара Плиска се намира в град Плиска, на 10 минути от 
Мадарския конник и на 5 минути от стария град и Базиликата.

Настаняване: 

Странноприемницата разполага с 23 двойни стаи, 1 стая с три легла 
и 2 разтегателни фотьойла и 3 VIP стаи с 2 разтегателни фотьойла. 
Стаите са комфортно обзаведени и разполагат с минибар, кабелна 
телевизия, безжичен интернет и климатик.

Услуги в хотела: 

Ресторантът има 130 места и подбрано меню от вкусна, здравословна 
храна от българска, арменска, руска и грузинска кухня. Всички гозби 
се приготвят със свежи домашни продукти, закупени от местни 
производители. През летния сезон на разположение е красива лятна 
градина с водопади. Има бар с билярд и камина. Възможности за спорт: 
тенис на маса, джаги, въздушен хокей, детски кът.

Местоположение: 

Хотел Света Екатерина се намира в сърцето на курорт Рибарица, 
на брега на езеро, заобиколен от ливади с планински цветя. Рибарица 
отстои на 12 км от Тетевен и на 40 км от Троян.

Настаняване: 

Хотел Света Екатерина разполага с 39 двойни стаи, 2 луксозни 
апартамента, 2 семейни апартамента и 4 студия. Всички стаи са 
със собствен санитарен възел, безжичен и кабелен интернет, кабелна 
телевизия, минибар.

Услуги в хотела: 

Хотел Света Екатерина разполага с основен ресторант, лоби бар 
и лятна градина, подходящи за провеждане на фирмени партита, 
празници, сватбени тържества. Хотелът предлага на своите гости 
2 конферентни зали с капацитет 60 и 40 места за делови срещи и 
семинари. На разположение е и СПА център с финландска сауна, турска 
баня, джакузи, масажи, открит басейн.

Максимална заетост:

Двойна стая:   

Студио:    •    •     

Семеен апартамент:   •    •     

 Възрастен           Дете до 11,99 год.

Максимална заетост:

Двойна 2 легла:   •    •     

Двойна спалня:   •    •     

Тройна стая:     

 Възрастен           Дете до 11,99 год.

закуска

Изхранване:

закуска

Изхранване:

Ново предложение



Всеки месец  
приключения със 

Списание 8!
www.spisanie8.bg


