
Александра Травел 

         гр. Русе, ул.“В.Търново”5,тел/факс: 082 830 940; 0885 720 830; 0899 525 952 

web: alexandra-travel.com; e-mail: office@alexandra-travel.com; skype: alexandra.travel 

 

Пакети Нова година Гърция 

(със собствен транспорт) 
 

 

Александруполис 
 

 Хотел Alexander Beach Hotel & Spa – 

Александруполис 
Хотел с 5 звезди  

Alexander Beach е само на 2 километра от центъра на град Александруполи и разполага 

с изглед към лазурните води на Егейско море. Той предлага СПА съоръжения, 2 

басейна и елегантни помещения за настаняване. 

Гостите на СПА хотел Alexander Beach се посрещат с бутилка вино и кошница с 

плодове. Стаите и суитите са с LCD телевизор със сателитна телевизия, минибар и 

халати за баня. Някои стаи са с неограничен морски изглед. 

Ресторант Symposio предлага уникални кулинарни специалитети и богата селекция от 

вина. В стилния салон на хотела се предлагат напитки и коктейли. 

Казино Thraki се намира в хотела и предлага безплатен достъп за гостите. В целия 

хотел има безплатен Wi-Fi. 

Центърът на село Неа Хили е на 500 метра от хотела. Автогарата е на 100 метра, а жп 

гарата Александруполис е на 4 километра. Летище Александруполи е на 6 километра. 

 

 

 

 

ALEXANDER BEACH HOTEL 5* 

Цени на стая на база нощувка със закуска или полупансион 

Вид на стаята 2 нощувки 
(з периода 27/12-05/01) 

Двойна Executive стая 
(max 3 възр.) 517,00 лв със закуска / 

564,00 лв полупансион 



Александра Травел 

         гр. Русе, ул.“В.Търново”5,тел/факс: 082 830 940; 0885 720 830; 0899 525 952 

web: alexandra-travel.com; e-mail: office@alexandra-travel.com; skype: alexandra.travel 

Единична Executive стая 350,00 лв със закуска / 

362,00 лв. полупансион 
Семейна стая Executive 

(max 4 възр.) 659,00 лв със закуска / 

741,00 лв полупансион 
Двойна Superior стая (max 

3 възр.) 649,00 лв със закуска / 

696,00 лв полупансион 
Единична Superior стая 442,00 лв със закуска / 

468,00 лв полупансион 
Superior Suite Апартамент 

(max 3 възр.) 849,00 лв със закуска / 

874,00 лв 371.5 euro HB 
Superior Suite Апартамент 

с частен басейн 
(max 3 възр.) 

1000,00 лв със закуска / 

1014,00 лв полупансион 
Доплащане за 3ти 

възрастен в двойна 
Executive стая 

188,00 лв със закуска / 

205,00 лв полупансион 
Доплащане за 3ти 

възрастен в двойна 
Superior стая 

234,00 лв със закуска / 
250,00 лв полупансион 

1 дете дo 1.99 г. в двойна 
стая 

Безплатно 

1 дете 2-12 г. в двойна 
стая 

Безплатно 

Гала вечеря 
(задължителна за 

програма със закуска и 
полупансион) 

129,00 лв на възр./ 65,00 лв 
за деца (2-11,99 г.) / 

безплатно за деца 0-1,99 г. 
*Минимален престой 2 нощи 

* На 31/12 Гала вечерята заменя обикновената вечеря (за пакет с полупансион) . 
Цени за обяд за 31/12 – про поискване. . 

*Семейна стая Executive Family не се препоръчва за 2 двойки. 

* Гала вечерята включва: 

Вечеря на шведска маса, свободна консумация на вино (червено и бяло) и 
освежаващи напитки, както и музика с DJ. 

*Цена за СПА (хамам, сауна, закрит басейн, фитнес): 10 евро / човек 

*Настаняването не включва данък за настаняване и се плаща на място от госта. 

 

 

 Хотел GRECOTEL ASTIR HOTEL 5 звезди -  

Александруполис 

 Хотел GRECOTEL EGNATIA GRAND HOTEL 4 звезди -  

Александруполис 
  
Grecotel Egnatia и Grecotel Astir се намират в непосредствена близост до морето и 

плажа на Александруполи, в средата на зелена борова горичка . Хотел Grecotel Egnatia 

е разположен само на няколко минути пешa от центъра, както и от кметството, парк 

Парменионас и природонаучния музей на Александруполи. Красивият град е търговски 

и културен център на Северна Гърция, на 300 км от град Солун. 

 

Нашата препоръка за заведение в Александруполи ! На 3 мин. пеша от хотела се 

намира най-добрата таверна в града за барбекю - Лукулос / Loukoulos/. Предлагат се 
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изключително вкусни месни ястия приготвени на скара. Имайте предвид, че 

заведението е изключително заето и е препоръчително да резервирате предварително 

своите места. Част от масите са разположени непосредствено по крайбрежието и оттам 

може да се насладите на красивия залив. Разнообразете своята почивка в 

Александрурполи с вкусна вечеря край морето ! 

 

Легендарните хотели Астир и Егнатия са изцяло възобновени след пълен ремонт и 

уникално съчетава изискан лукс и перфектно обслужване с всички съвременни 

удобства и модерни съоръжения. От хотела се откриват спиращи дъха гледки към 

морето и съсдените острови. Той е с класическа архитектура, а материите избрани за 

мебелите са коприна, кадифе и кожа и махагон. Персоналът е мнгоезичен и отзивчив и 

гарантират, че всеки ще получи добро обслужване. 

 

За спортуващите туристи хотел Астир Егнатия разполага с игрище за тенис и 

баскетбол, както и фитнес клуб, предлагащ на гостите развлекателни съоръжения и 

удобства като отопляем закрит басейн, джакузи, турска баня и сауна.  

 

За спокойната почивка на родителите, за децата има предвидени следните удобства: 

открити и закрити площадки за игра, забавления, два сладководни басейни според 

възрастта, мини бюфети предлагащи постоянно зареждане на прясни храни и напитки, 

столчета за хранене предлагат в ресторантите, гледане на деца (по заявка, срещу 

допълнително заплащане) и бебешки креватчета. 

 

 
ASTIR EGNATIA ALEXANDROUPOLIS 5* 

Сграда Egnatia 4* - Сграда Astir 
5* 
Цени на стая на база нощувка със 
закуска или полупансион 

Вид на стаята 3 нощувки 
(за периода 28/12 - 
02/01) 

Единична стая Egnatia 
Superior (max 1 възр.) 588,00 лв със закуска / 

764,00 лв полупансион 
Единична стая Egnatia 
Deluxe  (max 1 възр.) 659,00 лв със закуска / 

800,00 лв полупансион 
Единична стая Astir 
Executive (max 1 възр.) 663,00 лв със закуска / 

804,00 лв полупансион 
Единичен мезонет Astir 
Maisonette (max 1 възр.) 769,00 лв със закуска / 

950,00 лв полупансион 
Двойна стая Egnatia 
Superior 
(max 3 възр. + 1 дете до 
11.99 г) 

682,00 лв със закуска / 
1000,00 лв полупансион 

Двойна стая Egnatia 
Deluxe 
(max 3 възр.+ 1 дете до 
11.99 г) 
 
Двойна стая Astir 
Executive (max 3 възр.) 

 
753,00 лв със закуска / 
1035,00 лв полупансион 

Двоен мезонет Astir 
Maisonette 
(цена за двойна заетост 
- max 4 възр.) 

868,00 лв със закуска / 

1211,00 лв полупансион 
Доплащане за 3ти и 4ти 
възрастен 134,00 лв със закуска / 

205,00 лв полупансион 
Деца 0-11,99 г. (max 2) в 
двойна стая Безплатно 
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Гала вечеря за пакет със 
закуска (по желание) 99,00 лв на възр. / деца 

до 11,99 г. (max 2) - 
безплатно 

* Минимален престой 3 
нощи 

 Гала вечеря е включена за програма полупансион и замества 

стандартната вечеря на  31/12. 

 Гала вечерята включва: 

- Богата новогодишна шведска маса с жива музика.  

*Настаняването не включва данък за настаняване и се плаща на място от госта. 

 

 

 

 Хотел Ramada Plaza Thraki - Александруполис 
Хотел с 5 звезди  

Ramada Plaza Thraki е разположен на частен плаж в западния край на Александруполи. 

Известен с първокласните си конферентни съоръжения, 5-звездният хотел предлага 

също 2 открити басейна и луксозен СПА център, достъпен за гости над 16 години. 

Всички стаи с изискан интериор включват просторен балкон с изглед към плувните 

басейни и Егейско море. Удобствата в стаите се допълват от климатик, 32-инчов LED 

телевизор с видео по заявка и безплатен интернет достъп. При пристигане се 

предоставят 2 бутилки с вода и плодове. 

Хотелският СПА център Thalasso & Wellness предлага 4 хидротерапевтични басейна, 

14 зали за процедури и зона за релаксиране със здравен бар за гостите над 16 години. 

Гостите се радват на безплатен достъп до напълно оборудван фитнес център и могат да 

се забавляват с разнообразни спортни занимания на открито. 

Ресторант Allegro е с красива веранда и предоставя богата ежедневна закуска на 

шведска маса. През деня може да се насладите на традиционни тракийски и 

международни ястия. В бар Avra край басейна и в пиано бар Thalassa се сервират кафе 

и коктейли. 

Комплексът е на 4 километра от центъра на град Александруполис. Международно 

летище „Демокрит“ се намира на 9 километра, а пристанището и жп гарата на 

Александруполис са на 4 километра Паркингът в Romantzo е безплатен. 
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RAMADA PLAZA THRAKI 
5* 

Цени на стая на база нощувка със закуска   

Вид на стаята                                  2 нощувки                      3 нощувки  
                  (30/12-02/01)                (30/12-02/01)                                                                       

Единична стая 517,00 лв  722,00 лв  
Двойна стая 764,00 лв  1021,00 лв 

Двойна стая +1 дете 0-3.99 г 776,00 лв  1034,00 лв 
Двойна стая +2 деца 0-3.99 г.  776,00 лв  1034,00 лв 

Двойна стая +2 деца 0-3.99 г и 4-
14.99 г 

842,00 лв  1103,00 лв 

Двойна стая + 1 дете 4-14.99 г.  842,00 лв  1103,00 лв  
Двойна стая + 2 деца 4-14.99 г.  971,00 лв  1268,00 лв  

Тройна стая (3 възр.) 1023,00 л 1355,00 лв  
Доплащане за полупансион на възр. 

(обяд ли вечеря на шведска маса) 42,00 лв  85,00 лв  
Доплащане за полупансион за дете 

0-3.99 г. 
                                                          

Безплатно 
Доплащане за полупансион за дете 

4-14.99г.  21,00 лв 42,00 лв  
Доплащане за стая Executive 

upgrade 
15% от стойността на 

пакета 
Доплащане за апартамент Suite 

upgrade  60% от стойността на 
пакета 

                                                   *Минимален престой 2  

                                                   нощи за ограничен брой стаи 

 

RAMADA PLAZA THRAKI 5* 
Цени на стая на база нощувка със закуска 

Вид на стаята                     4 нощувки  
                (за периода 30/12-02/01) 

Единична стая 931,00 лв 
Двойна стая 1287,00 лв 

Двойна стая +1 дете 0-3.99 г 1305,00 лв 
Двойна стая +2 деца 0-3.99 г.  1305,00 лв 

Двойна стая +2 деца 0-3.99 г и 4-
14.99 г 

1379,00 лв 

Двойна стая + 1 дете 4-14.99 г.  1379,00 лв 
Двойна стая + 2 деца 4-14.99 г.  1590,00 лв 

Тройна стая (3 възр.) 17,00 лв 
Доплащане за полупансион на възр. 

(обяд ли вечеря на шведска маса) 
127,00 лв 

Доплащане за полупансион за дете 
0-3.99 г. 

Безплатно  

Доплащане за полупансион за дете 
4-14.99г.  

64,00 лв 
 

Доплащане за стая Executive 
upgrade 

15% от стойността на 
пакета 

Доплащане за апартамент Suite 
upgrade  60% от стойността на 

пакета 

                                  

*Настаняване в супериорни ремонтирани стаи.  

* Гала вечерята е включена в пакета със закуска.  

* Доплащане за вечеря за 31/12 не е предвидено, тъй като се замества от Гала вечеря. 

Доплащане за обед струва 42,00 лв за възрастен и 21,00 лв за дете от 4-14.99 г. 

 
*Гала вечерята включва : Новогодишно парти на 31/12 с отворен бар, DJ и музика. 
Отвореният бар включва : алкохолни питиета (водка, джин, уиски и др.), бяло и червено 
бутилирано вино, бира, узо, бутилирана вода и други освежителни напитки. 
 
*Безплатен фитнес център с опитен треньор.  

* Безплатно ползване на СПА : масажни душове, калдриум, био сауна, ароматна вана, 
леден фонтан, соли Kneipp.  

*Свободен достъп до закрит басейн за хидро и таласо терапия.  

* Ползване на шкафче в съблекалня, заедно с халат и кърпа.  

*15% отстъпка за ползване на продуктите за таласо терапия и спа процедури  
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*Настаняването не включва данък за настаняване и се плаща на място от госта. 
 

 

Условия:  

*Капаро :  50%  (най-късно до 08.11.2019) 

*Доплащане  : 30 дни преди отпътуване 

 

Отказване :  

*При анулиране на резервация ПРЕДИ 08.11.2019 се връща пълната заплатена 

сума.   

*От 08.11.2019 до 01.12.2019 се удържа 50% от пълната сума. 

*След 01.12.2019 се удържа пълната сума.  
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