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Пакети Нова година Гърция 

(със собствен транспорт) 
 

.  

Кавала 

Хотел Lucy   - Кавала  
Хотел с 5 звезди  

Почувствайте се като звезда с обслужване на световно ниво в Lucy Hotel. 

Lucy е 5-звезден хотел, който се помещава във внушителна 8-етажна сграда, 

разположена на самия плаж в Кавала и само на 5 минути път с кола от центъра на 

града. Той предлага два ресторанта и открит басейн. 

От модерно обзаведените стаи и суити се открива гледка към морето или град Кавала. 

Те предлагат съвременни удобства като телевизор с плосък екран и сателитни канали, 

безплатен кабелен интернет и собствена баня с козметично огледало и сешоар.  

Основният ресторант на хотела - Anatoli - предлага изглед към морето и закуска на 

шведска маса, която включва традиционни гръцки банички, домашно приготвени 

сладкиши, конфитюри и мед от местни производители. Гостите могат да вечерят в а -ла-

карт ресторанта, който разполага с тераса с изглед към морето. Напитки и леки закуски  

се предлагат в кафе-бар Gran Turismo и в бара до басейна. 

Lucy се намира на два километра от главното пристанище на Кавала и на 30 минути път 

с кола от летище Мегас Александрос. Персоналът владее различни езици и с 

удоволствие ще ви помогне с уреждането на автомобил под наем и с информация за 

района. Наблизо ще откриете безплатен обществен паркинг. 
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LUCY 
HOTEL  

5* 

Цени на стая на база нощувка със закуска или полупансион  

Вид на стаята  3 нощувки  
(28/12-08/01) 

4 нощувки 
(28/12-08/01) 

Стая Superior с гледка 

към града без 

балкон  

(max 3 възр.+1 дете до 

11.99 г) 

 
734,00 лв със 
закуска /  
917,00 лв 
полупансион 

 
978,00 лв със закуска 
/  
1223,00 лв 
полупансион 

Стая Superior с морска 
гледка  

(max 2 възр + бебе до 
1.99 г.  ) 

 
804,00 лв със 
закуска / 
988,00 лв 
полупансион 

1073,00 лв със 
закуска / 

1317,00 лв 
полупансион 

Апартамент Junior suite 
с морска 
гледка  

(max 3 възр +1 дете до 
11.99 г.) 

 
976,00 лв със 
закуска /  
1117,00 лв 
полупансион 

 
1305,00 лв със 
закуска / 
1494,00 лв 
полупансион 

Доплащане за 3ти 
възрастен в стая 
Superior с морска 

гледка  

266,00 лв със 
закуска /  

330,00 лв 
полупансион 

354,00 лв със закуска /  

440,00 лв полупансион 

Доплащане за 3ти 
възрастен в апартамент 

Junior Suite 

349,00 лв със закуска /  

399,00 лв полупансион 

532,00 лв със закуска 
/  

532,00 лв 
полупансион 

1 дете 0-11,99 г. Безплатно 

Второ дете 2-11,99 г. в 
стая Superior с гледка 

към града  

193,00 лв със 
закуска /  

239,00 лв 
полупансион 

259,00 лв със закуска 
/  

320,00лв 
полупансион 

Второ дете 2-11,99 г. в 
апартамент Junior Suite  

253,00 лв със закуска /  

288,00 лв полупансион 

339,00 лв със закуска 
/  

386,00 лв 
полупансион 

Единична стая 80 % от 
стойността 
на двойна 

стая 



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 

Гала вечеря за пакет 
Нощувка със закуска 

(задължителна) 

94,00 лв на възр. / 47,00 лв за деца (3-11,99 г ) / безплатно за 
деца 0-2,99 г. 

Гала вечеря за пакет 
Полупансион 

(задължителна) 

59,00 лв на възр. / 35,00 лв (3-11,99 г. )/ безплатно за деца 0-
2,99 г. 

*Минимален престой 3 нощи 

*Гала вечерята включва: 

-  Вечеря на шведска маса, която замества вечерята на полупансиона за 31/12  

- Свободна консумация на вода, напитки и вино (червено и бяло) 

 

*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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