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Пакети Нова година Гърция 

(със собствен транспорт) 
 

 

Халкидики 

 Хотел Secret Paradise Hotel & Spa - Халкидики 
Хотел с 4 звезди  

Спа хотел Secret Paradise се намира на около 35 километра от центъра на Солун и само 

на 25 километра от летище Македония. От хотела се стига лесно до всички важни 

археологически паметници на Македония. Плажът Неа Каликратия е на 50 метра. 

Спа хотел Secret Paradise предлага открит басейн с мокър бар, градина на покрива с 

великолепна гледка към залива Термайкос, фитнес зала и спа център. Хотелът е 

разположен между зеления хълм Неа Каликратия и плажа. 

Всички стаи в спа хотел Secret Paradise предлагат великолепен изглед към Егейско 

море и планината Олимп. Удобствата в стаите включват отопление/климатик, минибар 

и плазмен телевизор със сателитни канали. 

Спа център Amfitriti, оформен в древногръцки стил, разполага с отопляем закрит 

басейн, сауна, хидромасажна вана и турска баня. Тук се предлагат и различни 

процедури за лице и тяло. Всички спа удобства и процедури се ползват срещу 

допълнително заплащане. 

Всяка сутрин в трапезарията се сервира богата закуска на шведска маса. Гостите могат 

да се насладят на а-ла-карт обяд и вкусна вечеря на шведска маса в основния ресторант. 

Основният бар и барът край басейна работят от сутрин до късно през нощта и сервират 

кафе, напитки и леки питиета. 

SECRET PARADISE HOTEL & SPA 4* 
Цени на стая на база нощувка със закуска 
Без връщане на суми при отказ! 

 
Вид на стаята 

3 нощувки  

       (29/12-01/01) 

3 нощувки  

          (29/12-01/01) 

Единична стая Standard с 
гледка към планината  

454,00 лв  426,00 лв  

Двойна стая Standard с 
гледка към планината  
(max 2 възр. +1 дете) 

555,00 лв  527,00 лв  

Двойна стая с гледка към 
морето ( max 2 възр.)  

612,00 лв  583,00 лв  

Тройна стая Standard с 
гледка към планината- 3 

възрастни 

748,00 лв  720,00 лв  

1 дете 2-11.99 г. в двойна 
стая  

89,00 лв  89,00 лв  

Доплащане за вечеря за 
възрастен  

61,00 лв  61,00 лв  

Доплащане за вечеря за 
дете  

47,00 лв  47,00 лв  
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2-11.99 г.  
Гала вечеря за възрастен 59,00 лв  

Гала вечеря за дете 2-
11.99 г.  

47,00 лв  

                                                  *Минимален престой 3 нощи 

 

SECRET PARADISE HOTEL & SPA 4* 
Цени на стая на база нощувка със закуска 

Без връщане на суми при отказ! 
 

Вид на 
стаята 

4 нощувки  

            (29/12-01/01) 

4 
нощувки               

              (29/12-01/01) 

Единична стая Standard с 
гледка към планината  

604,00 лв  567,00 лв  

Двойна стая Standard с гледка 
към планината  

(max 2 възр. +1 дете) 

739,00 лв  701,00 лв  

Двойна стая с гледка към 
морето ( max 2 възр.)  

814,00 лв  776,00 лв  

Тройна стая Standard с 
гледка към планината- 3 
възрастни 

995,00 лв  957,00 лв  

1 дете 2-11.99 г. в двойна 
стая  

117,00 лв  117,00 лв  

Доплащане за вечеря за 
възрастен  

92,00 лв  92,00 лв  

Доплащане за вечеря за 
дете  

2-11.99 г.  

71,00 лв  71,00 лв  

Гала вечеря за възрастен 59,00 лв  
Гала вечеря за дете 2-

11.99 г.  
45,00 лв  

                                                          *Минимален престой 3 
нощи 

* Гала вечеря 31/12/19- ще се проведе в ресторанта на хотел Secret Paradise, ще има празнична шведска 

маса с жива гръцка музика и шампанско.  

  * Доплащане за полупансион не е предвидено за 31/12, тъй като е замесено от гала вечеря.  

* Питиета не са включени в цената.  

 

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

 

 Хотел Alkyonis Hotel - Халкидики 
Хотел с 2 звезди  

Хотел Alkyonis се намира на красивия полуостров Халкидикѝ. Разположен е в известния 

туристически курорт Неа Каликратия. Във всички части е осигурен безплатен Wi-Fi 

достъп до интернет. 

Този хотел осигурява комфортни и модерни помещения за настаняване с удобно 

местоположение. Градът се намира в непосредствена близост, а плажът е само на 100 м. 

Гостите могат да се насладят на релаксиращ престой в уютната по домашному 

обстановка. 
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Стаите в хотела са добре обзаведени и включват самостоятелни бани и различни 

модерни удобства. Всички стаи за гости имат балкон или веранда. 

Хотел Alkyonis разполага с открит басейн и бар до басейна. 

Гостите имат безплатен достъп до закрит басейн и фитнес център в близък хотел. 

Хотелът е на 35 км от Солун и на 25 км от летище Македония. 

 

 

ALKYONIS  HOTEL 2* 

                                        Цени на стая на база нощувка със закуска 
 
                                                                                                                             

Вид на стаята 
3 нощувки  

 (29/12-01/01) 

Без връщане 
на суми при 

отказ!                                                                                          
3 нощувки  

 (29/12-01/01) 

Единична стая Standard  
(с гледка към града) 

372,00 лв  343,00 лв 

Двойна стая Standard (с 
гледка към града) –  
max 2 възр. +1 дете 

447,00 лв  419,00 лв  

Двойна стая с изглед към  
морето  

(max 2 възр.)  

475,00 лв  447,00 лв  

Двойна стая superior с 
изглед към  морето (max 

2 възр) 

517,00 лв  498,00 лв  

Тройна стая Standard (с 
гледка към града) - 3 

възр. 

607,00 лв  579,00 лв  

1 дете 2-11.99 г. 82,00 лв  82,00 лв  

Доплащане за вечеря на 
възрастен  

61,00 лв  61,00 лв  

Доплащане за дете 2-
11.99 г.  

47,00 лв 47,00 лв  

Гала вечеря за възрастен 59,00 лв  

Гала вечеря за дете 2-
11.99 г. 

45,00 лв  

*Минимален престой 3 нощи 

 

ALKYONIS  HOTEL 2* 
                                        Цени на стая на база нощувка със закуска 

 

Вид на стаята 4 нощувки  
(29/12-01/01) 

Без връщане на суми при 
отказ! 

 

4 нощувки 
(29/12-01/01) 

Единична стая Standard  
(с гледка към града) 

495,00 лв  457,00 лв  

Двойна стая Standard (с 
гледка към града) –  
max 2 възр. +1 дете 

595,00 лв  557,00 лв  
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Двойна стая с изглед към  
морето  

(max 2 възр.)  

633,00 лв  595,00 лв  

Двойна стая superior с 
изглед към  морето (max 

2 възр) 

689,00 лв  651,00 лв  

Тройна стая Standard (с 
гледка към града) - 3 

възр. 

808,00 лв  770,00 лв  

1 дете 2-11.99 г. 111,00 лв  111,00 лв  

Доплащане за вечеря на 
възрастен  

92,00 лв  92,00 лв  

Доплащане за дете 2-11.99 г.  71,00 лв  71,00 лв  

Гала вечеря за възрастен 59,00 лв  

Гала вечеря за дете 2-11.99 г. 45,00 лв  

*Минимален престой 3 нощи 

* Гала вечеря 31/12/19- ще се проведе в ресторанта на хотел Secret Paradise, ще има празнична шведска 

маса с жива гръцка музика и шампанско.  

  * Доплащане за полупансион не е предвидено за 31/12, тъй като е замесено от гала вечеря.  

* Питиета не са включени в цената.  

 

*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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