Санторини

4 дни / 3 нощувки
Полет
София Сантарини
Сантарини –
София

Полети
Излита / час
Каца / час
06:30
07:55
08:40

10:55

Авиокомпания
Bulgaria Air
Bulgaria Air

Остров Санторини е рай за туристите, удивителната комбинация от древна
история, дълго слънчево лято, кристалночисто море, страхотни плажове,
прекрасен климат, уникална архитектура и гостоприемни жители. Всичко това
превръща острова в мечтана туристическа дестинация и едно от найпосещаваните места в Средиземноморието.

Ранни записвания до 31 януари 2020 година.

Настаняване:
Anthea Villas 3 *
Локация: остров Санторини, Гърция.
Хотелът се намира на 30 м от красивия плаж с черен пясък на курортно селище
Периса, в югоизточната част на остров Санторини. На 7 км от хотела е
пристанището, а на 16 км. – летището. На 70 м от хотела има автобусна спирка.
Хотелът разполага с 9 стаи и 15 студия, открит басейн, бар на басейна, безжичен
интернет в общите части, рецепция.
В стаите: Всички стаи са оборудвани с климатик, сателитна телевизия, баня, сешоар.
Студията разполагат с малък кухненски кът.

Дата
06.09.2020
г.
13.09.2020
г.
20.09.2020
г.
27.09.2020
г.

Възрастен на
Възрастен в
База
допълнително
двойна стая
легло

Дете (2-11.99) на
допълнително
легло

Единична
стая

BB

819 лв.

809 лв.

719 лв.

1059 лв.

BB

779 лв.

765 лв.

679 лв.

935 лв.

BB

709 лв.

695 лв.

609 лв.

829 лв.

BB

699 лв.

685 лв.

599 лв.

819 лв.

THE BEST 3 *
Локация: остров Санторини, Гърция

Местоположение: хотел „THE BEST“, реновиран през 2013 г., е разположен до найизвестния черен пясъчен плаж „Периса” на остров Санторини. На 50 метра от хотела
има автобусна спирка, където автобусите пътуват редовно до късно през нощта.
В хотела: басейн с чадъри и шезлонги, детски басейн и джакузи, бар до басейна,
ресторант, лятна градина, детски кът, детска площадка, безплатен Wi-Fi достъп,
частен паркинг. При запитване се предлагат и други услуги като масаж, фризьор,
педикюр,
маникюр
или
лекар.
В стаите: звукоизолиращи прозорци, мраморни подове, климатик, работно бюро,
хладилник, телевизор, сейф, сешоар, тоалетни принадлежности, самостоятелен
балкон/тераса, телефон, безплатен Wi-Fi интернет.
Дата
06.09.2020 г.
13.09.2020 г.
20.09.2020 г.
27.09.2020 г.

База
BB
BB
BB
BB

Възрастен в двойна стая
825 лв.
795 лв.
755 лв.
709 лв.

Единична стая
1089 лв.
1029 лв.
949 лв.
879 лв.

Gardenia 3 *
Дата
06.09.2020
г.
13.09.2020
г.
20.09.2020
г.
27.09.2020
г.

Възрастен на
Възрастен в
База
допълнително
двойна стая
легло

Дете (2-11.99) на
допълнително
легло

Единична
стая

BB

835 лв.

810 лв.

719 лв.

1099 лв.

BB

825 лв.

800 лв.

709 лв.

1089 лв.

BB

745 лв.

719 лв.

625 лв.

925 лв.

BB

725 лв.

705 лв.

609 лв.

909 лв.

Туристическа програма
Ден 1: София - Санторини
Събиране на летище София (терминал 2) в 04:50 ч. Отпътуване с директен чартърен
полет на авиокомпания "Bulgaria Air" в 06:30 ч. Кацане на летището на остров
Санторини в 07:55 ч. (Авиокомпанията си запазва правото да прави промени в
полетното разписание). Трансфер до хотела. Настаняване след 14:00 ч. Свободно
време за плаж. Нощувка.
Ден 2: Санторини
Закуска. Свободно време за плаж. По желание и предварителна заявка обиколка на
остров Санторини (около 6 ч.): посещение на Пиргос - селище, изградено по склона
на планината Пророк Илия, с къщи, подредени около останките от венецианска
крепост; пешеходна разходка във Фира - столицата на Санторини, която отразява
влиянието както на цикладската, така и на венецианската култура: търговската
улица, двете катедрали (православна и католическа); свободно време с възможност
за посещение на Археологическия музей, Музея на праисторическа Тира или Музея
на фолклора; посещение на Имеровигли - традиционно цикладско селище,
изградено по ръба на вулканичния кратер, наричано „терасата на Егейско море”
поради прекрасната гледка, която се разкрива към калдерата. Привечер по желание и
предварителна заявка трансфер до град Иа за наблюдаване на най-красивия залез в
света (около 4 ч.). Връщане в хотела. Нощувка.
Ден 3: Санторини - 70 km
Закуска. Свободно време за плаж. По желание и предварителна заявка екскурзия с
корабче (около 6 ч.): посещение на остров Неа Камени, където може да се изкачите
до кратера на все още действащия вулкан; пауза за плуване в залив около остров
Палеа Камени; посещение на Тирасия - красив остров с традиционната цикладска
атмосфера, където има възможност за плаж или посещение на главния град
Манолас, който може да бъде достигнат пеш или на магаре - традиционен начин на
придвижване на Санторини. Връщане в хотела. Нощувка.

Ден 4: Санторини - София
Ранна закуска или сух пакет. Освобождаване стаите и напускане на хотела.
Трансфер до летището. Отпътуване за България с директен чартърен полет на
авиокомпания "Bulgaria Air" в 08:40 ч. Пристигане на летище София (терминал 2) в
10:05 ч. (Авиокомпанията си запазва правото да прави промени в полетното
разписание).

Цената включва

* Самолетен билет София - остров Санторини - София за директен чартърен
полет с авиокомпания "Bulgarian Air Charter" включени летищни такси;
* Ръчен багаж до 10 кг. и чекиран багаж до 20кг.;
* Трансфер летище - хотел - летище;
* 3 нощувки със закуски в избрания хотел
* Застраховка "Помощ при пътуване в чужбина" с асистанс и лимит на
отговорност 10 000 EUR на застрахователна компания "Армеец";
* Водач от България.

Цената не включва
* Такса престой в Гърция (заплаща се задължително и индивидуално на
рецепцията на всеки хотел!): 0.50 EUR / 1 лев на стая на ден в хотел 2*; 1.50
EUR / 3 лева на стая на ден в хотел 3*; 3.00 EUR / 6 лева на стая на ден в
хотел 4* и 4.00 EUR / 8 лева на стая на ден в хотел 5*;
* Бакшиш за местните представители (водач и шофьор): 2-3 EUR / 4 – 6 лева
на турист за целия престой (заплаща се задължително на място);
* Такса гориво и вредни емисии - обявява се 21 дни преди полета (доплаща се
задължително, в случай че бъде обявена такава);
* Екскурзия с корабче до вулкана и островите Неа Камени, Палеа Камени и
Тирасия (при подходящо време);
* Входна такса за кратера на вулкана на о-в Неа Камени (2,5 EUR) / 5 лева ;
* Обиколка на остров Санторини с посещение на Пиргос, столицата Фира и
Имеровигли;
* Входна такса за Праисторическия музей (6 EUR / 12 лева ) и
Археологическия музей (6 EUR) в столицата Фира;
* Градски транспорт;
* Входни такси за други музеи, обекти и прояви, посещавани по желание;
* Разходи от личен характер;
* Застраховка "Отмяна на пътуване" (Препоръчваме Ви сключването на тази
застраховка!);
* За лица над 69 г. автоматично се добавя доплащане за завишена
застрахователна премия.

Допълнителни екскурзии:


Екскурзия с корабче до вулкана и островите Неа Камени, Палеа Камени и
Тирасиа (без включена входна такса за кратера) - при подходящо време - при
минимум 10 туристи : от 38.00 лв. до 76.00 лв.



Обиколка на остров Санторини с посещение на Пиргос, столицата Фира и
Имеровигли (около 6 ч.) - при минимум 12 туристи: от 25.00 лв. до 50.00 лв.



Посещение на град Иа за наблюдение на най-красивия залез в света (около 4
ч.) - при минимум 14 туристи: от 22.00 лв. до 44.00 лв.

