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Пакети Нова година Гърция 

(със собствен транспорт) 
 

 

 

 

Olympus Riviera 
 

Хотел Mediterranean Village Hotel & Spa - Olympus 

Riviera с отстъпка 10 % за ранни записвания до 

15.11.2019 г. 
Хотел с 5 звезди  

Петзвездният хотелски комплекс Mediterranean Village Hotel & Spa има красиво 

местоположение на плажа в Пиерия. Хотелът разполага със СПА център, голяма зона с 

басейн и фитнес център. 

Хотелски комплекс Mediterranean Village Hotel & Spa предлага 176 стаи, включително 

апартаменти със собствени плувни басейни. Всички видове помещения за настаняване 

имат балкони с изглед към морето, разполагат и с LCD телевизори. 

В ресторанта на хотела гостите могат да опитат разнообразни средиземноморски ястия, 

приготвени с пресни продукти и подправени с местни билки. Напитки и кафе се 

предлагат в лоби бара. Минимаркетът е зареден с най-необходимите за ежедневието 

продукти. 

СПА център Venus може да се ползва от гостите на възраст над 16 години и разполага 

със закрит отопляем басейн с хидромасажни струи, сауна и турска баня без входна 

такса. На плажа и в зоната на открития басейн са предоставени безплатни шезлонги и 

чадъри. 

През по-топлите месеци на плажа функционира център за водни спортове с джетове, 

канута и други съоръжения. 

Районът предлага развлечения както през деня, така и през нощта. Гостите могат да се 

отдадат на релакс на плажа или на спокойна разходка до туристическите магазини през 

деня. По-късно разнообразието от барове и ресторанти гарантира задоволяването на 

всички вкусове. 
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MEDITERRANEAN VILLAGE  5* 
Цени на стая с полупансион  

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

4 нощувки  
        (за период 28/12-02/01) 

Единична стая (max 1 лице)   762,00 лв 922,00 лв 
Двойна стая с гледка към градина  

(max 3 възр.) 
1100,00 лв 1298,00 лв 

Семейна стая   
(3 възр. Или 2 възр.+ 2 деца до 

13.99 г.) 

1185,00 лв 1477,00 лв 

Suite Апартамент (max 2+2 лица) 1929,00 лв 2281,00 лв 
VIP Maisonette Suite  

ВИП мезонет (max лица 4+1) 
       3105,00 лв                    

3606,00 лв 
1 дете 0-5,99 в двойна стая  Безплатно                 

Безплатно 
Доплащане за 1 дете 6-13.99 г. в 

двойна стая  
285,00 лв 334,00 лв 

Две деца 0-5.99 г (в семейна стая) Безплатно                
Безплатно 

Доплащане за второ дете 6-13.99 
(в семейна  стая ) 

299,00 лв 369,00 лв 

3ти възрастен на диван в стая с 
градинска гледка  

394,00 лв 466,00 лв 

3ти възрастен на диван в семейна 
стая  

413,00 лв 515,00 лв 

 Минимален престой 3 нощи 

*Гала вечеря е включена в цената и замества вечерята на 31/12. Тя е бюфет и не включва напитки.  

*Ранни записвания – отстъпка 10% за резервации преди 15.11.2020  

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

 
MEDITERRANEAN VILLAGE  5* 

Цени на стая с полупансион 

Вид на стаята 5 нощувки  
    (за период 28/12-02/01)  

Единична стая (max 1 лице) 976,00 лв 
Двойна стая с гледка към градина (max 

3 възр.) 
1482,00 лв 

Семейна стая   
(3 възр. или  2 възр.+ 2 деца до 13.99 г. 

) 

1717,00 лв 

Suite Апартамент  (max 2+2 лица) 2446,00 лв  
VIP Maisonette Suite (max pax 4+1) 3890,00 лв  

1 дете 0-5,99 в двойна стая Безплатно  
Доплащане за 1 дете 6-13.99 г. в 

двойна стая  
 

 380,00 лв 

Две деца 0-5.99 г (в семейна стая) Безплатно 
Доплащане за второ дете 6-13.99 г 

(в семейна  стая ) 
181.50 € 

3ти възрастен на диван в стая с 
градинска гледка  

226.50 € 

3ти възрастен на диван в семейна стая  254.50 € 
 Минимален престой 3 нощи 

*Гала вечеря е включена в цената и замества вечерята на 31/12. Тя е бюфет и не включва напитки.  

*Ранни записвания – отстъпка 10% за резервации преди 15.11.2020  

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

 

 

 Хотел Olympus Thea - Olympus Riviera 
Хотел с 4 звезди  
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Бутиков хотел Olympus Thea се намира на фона на планината Олимп и има панорамен 

изглед към Егейко море. Той е построен до националния път Солун-Атина. Тук има 2 

открити басейна, градина и ресторант с открита тераса. 

Стаите за гости в Olympus Thea са в минималистичен стил, декорирани в земни нюанси 

и оборудвани с легла Cocomat. Всяка от тях е шумоизолирана и климатизирана, и 

разполага с балкон с морски или планински изглед. Удобствата в стаите включват 

сателитна телевизия, безплатен Wi-Fi достъп и минибар. Предлагат се и свързани стаи, 

както и стаи за гости с увреждания. 

Olympus Thea предлага ежедневна закуска на шведска маса от 07:30 до 10:00 часа. По-

късно през деня се предлагат гръцки и международни ястия, а барът на място предлага 

разнообразни напитки и коктейли. Освен това, хотелът предлага рум-сървиз. 

Olympus Thea е подходящ както за лятно, така и за зимно настаняване, и се намира само 

на 500 метра от брега на Пиерия и неговия плаж Син Флаг. Плажът Платамонас е на 

800 метра. На 50 км се намира ски курортът Елатохори. Популярните дейности в 

района включват туризъм, катерене, конна езда и планинско колоездене. 

През лятото бутиков хотел Olympus Thea предлага безплатен транспорт с минибус до 

плажа през деня. На разположение също има безплатен частен паркинг. 

 

OLYMPUS THEA 4* 

Цени на стая с полупансион 

Вид на стаята 3 нощувки 
(за периода 30/12-01/01)  

Единична стая (max 1 лице) 447,00 лв 

Двойна стая с гледка към планината  
(max 2 възр. +1 дете до 11.99 г) 

612,00 лв 

Двойна стая с гледка към морето  
(max 2 възр. +1 дете до 11.99 г) 

670,00 лв 

Стая Executive с гледка към морето  
(max 2 възр.+2 с доп.легло или 3+1 
сгъваемо легло) 

 
833,00 лв 

1 дете 0 -11,99 г. Безплатно 
Второ дете 0-1,99 г. Безплатно 

Второ дете 2-11,99 г. в  стая Executive с 
гледка към морето 

247,00 лв 

Трети възрастен в стая Executive с гледка 
към морето  

290,00 лв 

*Минимален престой 3 нощи 

* *Гала вечеря е включена в цената и замества вечерята на 31/12.  

* Напитки са включени в гала вечерята.  

 

*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 :  
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*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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