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Пакети Нова година Гърция 

(със собствен транспорт) 
 

остров Тасос 

 Хотел Blue Dream Palace – остров Тасос 
Хотел с 4 звезди  

Скрит между зелени хълмове и заобиколен от добре поддържани градини, хотел Blue 

Dream Palace е разположен край плажа в курорта Трипити. Съоръженията включват 2 

открити басейна и 1 закрит отопляем басейн с прилежаща към него хидромасажна вана. 

На разположение е СПА център. 

Стаите в Blue Dream Palace са с модерно обзавеждане. Оборудвани са с плоскоекранен 

телевизор със сателитни канали и минибар. Самостоятелните бани са с вана и сешоар. 

Повечето от стаите имат гледка към морето. 

Гостите могат да релаксират край хотелските басейни, заобиколени с безплатни 

шезлонги и чадъри. Осигурени са и плажни хавлии. Хотел Palace има тенис корт, 

фитнес зала, сауна и турска баня. Другите съоръжения за отдих на Blue Dream 

включват стая за игри и детска площадка. Хотелът организира гръцки вечери. Няколко 

вида масажи се предлагат в СПА центъра. 

Blue Dream има основен ресторант, сервиращ ястия на шведска маса, както и 

крайбрежна таверна. Хотелът предлага също 2 бара, един от които е до басейна. 

Напълно климатизираният Blue Dream разполага с 24-часова рецепция с многоезичен 

персонал. В цялата сграда на хотела е осигурен безплатен Wi-Fi достъп до интернет. 

 

BLUE DREAM PALACE 4* 
Цени на стая на база нощувка с полупансион  

Вид на стаята 3 нощувки  
 (29/12-01/01) 

4 нощувки  
 (29/12-01/01) 

Двойна стая Superior 753,00 лв  1002,00 лв  

Двойна стая Superior + дете 6-
11.99 г. 

948,00 лв  1261,00 лв  

Тройна стая Superior  1023,00 лв  1362,00 лв  

Единична стая Single  517,00 лв  689,00 лв  

Дете 0-5,99 Безплатно Безплатно  

Апартамент Junior Suite  

(max 2 възр +2 деца до 11.99 г.) 

 
1023,00 лв  

 
1362,00 лв  

* Минимален престой 3 нощи 



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 вечерята на 31/12 е включена в цените.  
. 

*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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