Перлите на Мароко и Андалусия
Една екскурзия на два континента. Потопете се в атмосферата на арабските
приказки в Мароко с включено посещение на Шефшауен и Танжер и се наслади на
красивата и страстна Андалусия.
Директни полети София – Малага и София – Танжер

Цените в таблицата по-долу са в ЛЕВА на човек, в стандартна стая, на база закуска
и вечеря и летищни такси.
Цените са за нови резервации по ранни записвания до 31.01.2020 г.
Брой
3-ти
Човек в
Единична
ДАТИ
Нощу
възрасте Дете 2 – 12 г.
двойна стая
стая
вки
н
ПРОЛЕТ
18.04 –
24.04

6

1037

1217

937

887

24.04 –
03.05

8

1172

1352

1072

1032

02.05 –
08.05

6

1076

1256

976

926

08.05 –
17.05

8

1215

1395

1115

1065

ЕСЕН
26.09 –
02.10

6

1051

1231

951

901

02.10 –
11.10

8

1192

1372

1092

1042

10.10 –
16.10

6

1041

1221

941

891

16.10 –
25.10

8

1183

1363

1083

1033

18.04 / 02.05 / 26.09 / 10.10 цената е на човек в ЛЕВА и включва:
- Самолетен билет София – Малага с авиокомпания Bulgaria Air с включени
летищни такси и багаж 20 кг чекиран и 10 кг / 7 кг ръчен багаж;
- Самолетен билет Танжер – София с авиокомпания Bulgarian Air Charter с
включени летищни такси и багаж 20 кг чекиран и 10 кг / 7 кг ръчен багаж;
- 4 нощувки със закуски и вечери в района на Коста Дел Сол в хотел Las
Palmeras 4* или подобен;
- 2 нощувки в хотел 4* в Танжер на закуска и вечеря;
- Трансфер летище – хотел – летище с луксозен автобус;
- Панорамна обиколка на Малага с екскурзовод на български;
- Панорамна обиколка на Танжер с екскурзовод на български;
- Полудневна екскурзия до Шефшауен с екскурзовод на български;
- Медицинска застраховка с асистънс и покритие 10 000 евро;
- Водач от България за целия престой.
за дати 18.04 / 02.05 / 26.09 / 10.10 цената не включва:
 Целодневна екскурзия до Севиля – Перлата на Испания с вкл. входна такса за
Катедралата – 128 лева за възрастен/ 59 лева за дете до 11,99 г.;
 Целодневна екскурзия до Кордоба – 118 лева за възрастен/ 59 лева за дете до
11,99 г.;
 Полудневна екскурзия до Марбея – 42 лева за възрастен/ 21 лева за дете до
11,99 г.;
 Застраховка 'Отмяна на пътуване';





Такса гориво и вредни емисии – обявява се 21 дни преди полета;
Цените са калкулирани с параметри 650 USD/тон;
В общата цена на туристическия пакет не са включени такси, плащания и
други допълнителни разходи, които не могат да се изчислят в разумна степен
преди сключването на договора и може да се наложи да бъдат заплатени от
пътуващия като напр. туристически такси, градски такси, такси за кацане или
такси за отвеждане към или за слизане от борда на пристанища и летища,
цената на входните билети за туристическите обекти, музеи, корабчета,
фериботи, използването на обществен превоз за някои градове, консумираните
напитки в автобусите или самолетите и др.

24.04 / 08.05 / 02.10 / 16.10 цената е на човек в ЛЕВА и включва:
 Самолетен билет Танжер – София с авиокомпания Bulgarian Air Charter с
включени летищни такси и багаж 20 кг чекиран и 10 кг / 7 кг ръчен багаж;
 Самолетен билет Малага - София с авиокомпания България air с включени
летищни такси и багаж 20 кг чекиран и 10 кг / 7 кг ръчен багаж;
 6 нощувки със закуски и вечери в района на Коста Дел Сол в хотел Las
Palmeras 4* или подобен;
 2 нощувки в хотел 4* в Танжер на закуска и вечеря;
 Трансфер летище – хотел – летище с луксозен автобус;
 Панорамна обиколка на Малага с екскурзовод на български;
 Панорамна обиколка на Танжер с екскурзовод на български;
 Полудневна екскурзия до Шефшауен с екскурзовод на български;
 Медицинска застраховка с асистънс и покритие 10 000 евро;
 Водач от България за целия престой.
24.04 / 08.05 / 02.10 / 16.10 цената не включва:




Целодневна екскурзия до двореца Алхамбра в Гранада – Арабска
приказка – 148 лева за възрастен / 74 лева за дете до 11,99 г. с вкл. входна
такса за двореца Алхамбра;
Целодневна екскурзия до Кордоба – 118 лева за възрастен / 59 лева за дете
до 11,99 г.;









Полудневна екскурзия до Нерха – 98 лева за възрастен / 49 лева за дете до
11,99 г.;
Целодневна екскурзия до Ронда – 98 за възрастен / 49 за дете до 11,99 г.;
Целодневана екскурзия до Гибралтар и пристанището Puerto Banus в
Марбея - 50 лева за възрастен / 25 лева за дете до 11,99 г.;
Застраховка 'Отмяна на пътуване';
Такса гориво и вредни емисии – обявява се 21 дни преди полета;
Цените са калкулирани с параметри 650 USD/ тон;
В общата цена на туристическия пакет не са включени такси, плащания и
други допълнителни разходи, които не могат да се изчислят в разумна
степен преди сключването на договора и може да се наложи да бъдат
заплатени от пътуващия като напр. туристически такси, градски такси,
такси за кацане или такси за отвеждане към или за слизане от борда на
пристанища и летища, цената на входните билети за туристическите
обекти, музеи, корабчета, фериботи, използването на обществен превоз за
някои градове, консумираните напитки в автобусите или самолетите и др.

Дати с пристигане в Испания и отпътуване от Мароко:
18.04 / 02.05 / 26.09 / 10.10
Полетно разписание:
Превозвач: Bulgaria Air (часовете са на препотвърждение)
София – Малага: 18:05 ч. – 21:05 ч.
Превозвач: Bulgarian Air Charter (часовете са на препотвърждение)
Танжер – София: 13:25 ч. – 20:50 ч.
Дати с пристигане в Мароко и отпътуване от Испания:
24.04 / 08.05 / 02.10 / 16.10
Полетно разписание:
Превозвач: Bulgarian Air Charter (часовете са на препотвърждение)
София – Танжер: 11:00 ч. – 12:30 ч.
Превозвач: Bulgaria Air (часовете са на препотвърждение)
Малага – София: 21:55 ч. – 02:25 (+1 ) ч.

Трансфер летище – хотел – летище:
Продължителност : около 40 минути в посока с 3*/4* автобус.
Резервации:
Първоначална вноска: 350 лв. при подписване на договор.
Краен срок за пълно плащане: 31 дни преди датата на пътуване.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕКСКУРЗИИ
Предварителното записване и заплащане е препоръчително за всички екскурзии.
Екскурзиите се провеждат с беседа на български език при минимум 20 туриста.
Всички екскурзии могат да се заявяват и заплатят на място, при налични свободни
места. Провеждането на екскурзии не се гарантира без минимум събрани туристи.
Екскурзия

Вид

Цена за
възрастен

Цена дете
2 – 12 г.

в лева

в лева

Малага

Полуднев Включена в Включена в
цената
цената
на

Танжер

Полуднев Включена в Включена в
цената
цената
на

Шефшауен

Целодневн Включена в Включена в
цената
цената
а

Двореца Алхамбра в Гранада – Арабска
приказка

Целодневн
а

148

74

Севиля– Перлата на Испания

Целодневн
а

128

64

Кордоба

Целодневн
а

118

59

Нерха

Полуднев
на

98

49

Ронда

Целодневн
а

98

49

Марбея – на лов за знаменитости

Полуднев
на

42

21

Гибралтар и пристанището Puerto Banus в Целодневн
а
Марбея

50

25

Панорамна обиколка на Малага
Включена в цената
Туристическа програма в Малага – едно докоснато съвършенство! Гореща,
омайваща, неповторима, просто-градът на слънцето.
Малага се намира на брега на Средиземно море, част от Коста дел Сол, заобиколена
от планини. Малага е известна като родното място на художника Пабло Пикасо. И
както казва самият художник – за да станеш кубист, трябва да се родиш в Малага.
Градът възниква през Х век пр.н.е., основан от финикийци под името Малака.
Предполага се, че това име произлиза от финикийската дума за сол, тъй като около
пристанището се осолявало риба. Седем века по-късно римляните завладяват града
заедно с останалите испански владения на Картаген. През VIII век, Испания е
завладяна от маврите и Малага се превръща във важен търговски център. По това
време градът е бил в границите на халифата на Кордоба. През 1487 г. градът е завзет
от кастилските войски и с това се слага край на мюсюлманското присъствие. По
време на гражданската война през 1936 г. градът е бомбардиран от италианските
войски и привържениците на Франко. След 1960 г. Малага се превръща в голям
туристически център. Панорамна обиколка на Малага: Разглеждане на родната къща
на Пабло Пикасо, Катедралата на Малага, крепоста Кастило де Гибралфаро и
Алкасаба.
Цената включва: екскурзоводско обслужване на български език.
Цената не включва: разходи от личен характер.
Танжер
Включена в
цената

Наричат Танжер „Вратата на Африка“ – привлекателен марокански град, който
предлага всичко, което туристите търсят – екзотика, история, красиви пейзажи,
плажове.
Наричан Тингис в миналото, градът е играл важна историческа роля в обединението
на днешно Мароко. С население от 600 хил. души, той е важен икономически и
културен център на страната.
Според берберските предания, градът е построен от сина на Тинджис – Суфакс,
съпруга на берберския герой Антаиос. Друга гръцка легенда описва, че градът е
създаден от Софакс, син на Херкулес и на вдовицата на Антей.
Обзорна обиколка на града с автобус. Преминаване покрай крепостните
стени на медината и крайбрежния булеврад, възможност за снимки
на панорамната площадка, от която се разкрива невероятна гледкa – гледка към
два свята.
Цената включва: екскурзоводско обслужване на български език.
Цената не включва: разходи от личен характер
Шефшауен
Включена в цената
Шафшауен – Синият град на Мароко. Казват, че не си заслужава да отидеш в
Мароко, ако не видиш Шефшауен. Градчето е сгушено в склоновете
на планинската верига Риф. Възникнало е още през 15 век от преселници от
Гранада, днешна Испания. Обликът му е смесица от арабска, берберска и
средиземноморска архитектура, но най- впечатляващото е, че градчето е изцяло
синьо.
Обиколката включва разходка из медината, минаване през занаятчийски дюкянчета
за занаяти, които са характерни само за Шафшауен. Голямата Джамия и
посещение на старата касба (възможна е входна такса). Свободно време.
Цената включва: екскурзоводско обслужване на български език.
Цената не включва: разходи от личен характер

Целодневна екскурзия до двореца Алхамбра в Гранада – Арабска приказка
148 лева за възрастен / 74 лева за дете до 11,99 г.
Алхамбра в Гранада – последният бастион на маврите в Испания е едно от
най-изумителните места, което може да се посети в Андалусия – неземно
красив, изрисуван, избродиран и изписан. Малко места по света са оставят
своите посетители без дъх и без думи.
Градът носи белезите на вековно преплитане на култури и исторически
събития. Дворецът на Насридите, последната мавърска династия,
управлявала в Испания е истински шедьовър на архитектурата и неслучайно
е сред новите Чудеса на света под егидата на ЮНЕСКО.
С тази екскурзия ще можете да надникнете в света на гранадските емири с
посещението в Двореца и Градините на Алхамбра. Връщане в хотела.
Вечеря. Нощувка.

Цената включва: двупосочен трансфер, екскурзоводско обслужване,

входна такса за двореца Алхамбра.

Цената не включва: разходи от личен характер.
Важно: задължително доплащане на слушалки на място – 2 eвро на човек.
Целодневна екскурзия до Севиля – Перлата на Испания
128 лева за възрастен/ 64 лева за дете до 11,99 г.
Наричат Севиля перлата на Испания, където под палещите лъчи на слънцето се
ражда страстното фламенко. Несравнимият чар на Севиля я превръща в сцена на
световно известната Кармен и на пламенният Дон Жуан.
Град, съчетаващ в себе си минало и настояще. Севиля е четвъртият по големина град
в Испания и столицата на Андалусия. Тук живеят над 700 000 души. Тук времето е
спряло. По улиците още можете да видите хора в традиционни носии, а някои от
сградите, облицовани с фаянс, са сред найкрасивите в

Европа. След пристигане в Севиля: Панорамна обиколка с автобус – постройките на
Испано-Американската изложба от 1929 г., красивите мостове Аламио и Баркета,
Булеварда на палмите, Площад Испания и паркът Мария Луиса. Следва пешеходна
обиколка с посещение на известния квартал Санта Круз, забележителната Катедрала
на Севиля. Катедралата е най-голямата готическа катедрала в света. Построена е
през XV век. с прочутата камбанария Хиралда, свободно време при двореца Алказар
на Испанския площад с красивия фонтан – сцена за много улични музиканти и
актьори. Свободно време за разходки и обяд. Следобед отпътуване за хотела.
Цената включва: двупосочен трансфер, екскурзоводско обслужване, входна такса
за Катедралата на Севиля.
Цената не включва: разходи от личен характер.
Важно: задължително доплащане на слушалки на място – 2 eвро на човек.

Целодневна екскурзия до Кордоба
118 лева за възрастен/ 59 лева за дете до 11,99 г.
В своето стихотворение „Песен на ездача” Федерико Гарсия Лорка се възхищава на
„кулите възвисени” на този емблематичен, световно известен андалуски град, в
старата част на който човек се губи из мъдростта на вековете.
Град Кордоба се намира в централната част на Южна Испания и лежи на бреговете
на река Гуадалкивир. Населението му наброява около 320 000 души. Местността
около Кордоба била населявана още от праисторически времена. През годините
градът бил под управление на различни народи, като най-голям възход отбелязва
при кордобския халифат, по времето на маврите. Днес Кордоба има добре развит
туризъм, като радва своите посетители с разнообразни културни и исторически
паметници, множество църкви, красиви калдъръмени улици и други. Подобно на
други градове в Испания, в Кордоба може да бъде видяна християнска,
мюсюлманска и еврейска архитектура. Забележителен е историческият център на
града, който е включен в списъка за Световно културно наследство на ЮНЕСКО.
Тук се намира известната католическа катедрала „Меските де Кордоба“, която е
построена като джамия по времето на маврите и била втората по големина в
тогавашния свят. Посещение на старата част на града, включена в световното
наследство на ЮНЕСКО, известната джамия
Мескита,

превърната по-късно в катедрала - едно невероятно съчетание на стилове и религии.
Разходката продължава с разглеждане на Синагогата, еврейския квартал, римския
мост над р. Гуадалкивир. Свободно време. Отпътуване за хотела.
Цената включва: двупосочен трансфер, екскурзоводско обслужване, входна такса
за Катедралата на Кордоба.
Цената не включва: разходи от личен характер.
Полудневна екскурзия до Нерха
98 лева за възрастен/ 49 лева за дете до 11,99 г.
Нерха е град в испанската провинция Малага, Андалусия, разположен на брега на
Средиземно море. Градът е известен като лятна туристическа дестинация, а също и с
пещерите в околността, в които през 1959 година са открити пещерни рисунки.
В древността римляните дават на селището името „Detunda“, което след
нашествието на арабите било променено на „Narixa“, което означава „благодатна
пролет“ и от което произлиза днешното име на града. В централната част на Нерха е
разположен така наречения Балкон на Европа, площадка разкриваща поразителен с
красотата си изглед към морето.Тук е сниман любимия на няколко поколения детски
филм "Синьо лято".
Цената включва: двупосочен трансфер и екскурзоводско обслужване.
Цената не включва: разходи от личен характер.
Полудневна екскурзия до Марбея- на Лов за знаменитости
42 лева за възрастен/ 21 лева за дете до 11,99 г.
Ако отдавна сте мислили или спонтанно решили да влезете в ролята на папараци,
грабвайте камерите и направете един тур на Марбея, където почти сигурно ще
срещтнете някоя знаменитост от политиката, спорта или шоу бизнеса.
Ако все пак лова на знаменитости е неуспешен, то ще се насладите на красиви
плажове, елегантни заведения и приятното обкръжение на щастливи хора.
Полудневна разходка до изисканият курорт Марбея – мястото, което избира за своя
лятна резиденция Саудитският крал, където прекарват свободното си време Антонио
Бандерас и Хулио Иглесиас и др.
Цената включва: двупосочен трансфер и екскурзоводско обслужване.

Цената не включва: разходи от личен характер.
Целодневна екскурзия до Ронда
68 лева за възрастен/ 34 лева за дете до 11,99 г.
„Душата на Андалусия“ – така наричат Ронда, разположена на ръба на каньона Тахо
над река Гуадалевин в Испания. Изключително живописно място, изключителна
природа и гледка, бял град с неповторимо очарование,който не оставя никой
равнодушен, там – на ръба на каньона.
Макар и малко по размери, градчето Ронда се слави с много неща. На първо място
трябва да се отбележи, че градът се счита за люлка на бикоборството в Испания. Тук
е била издигната първата арена за борба с бикове през 18-ти век. Пред самата арена
може да бъде видяна статуята на Педро Ромеро, считан за родоначалник на
модерното бикоборство, при което тореадорът се изправя срещу бика, стоейки на
земята, а не както е било в началото- възседнал кон. В Ронда има и Музей на
тореадорството. Ронда е известна като мястото, където е изработена известната в
Испания шест-струнна китара. Този вид китара се счита за най-важният музикален
инструмент за фламенко музика. Разглеждане на първата арена за борба, старата
част на града наречена Сан Франциако, Ла Сиедад и съвременната част на града Ел
Меркадийо. Свободно време за разходки. Отпътуване за хотела.
Цената включва: двупосочен трансфер и екскурзоводско обслужване.
Цената не включва: разходи от личен характер.
Целодневна екскурзия до Гибралтар и пристанището Puerto Banus в Марбея
50 лева за възрастен/ 25 лева за дете до 11,99 г.
Гибралтар е задморска територия на Великобритания, която се намира в
най-южната част на Пиренейския полуостров. Владението включва
Гибралтарската скала и пясъчен провлак, който съединява скалата със
сушата. Единственото селище е град Гибралтар, което има 28 000 жители.
Макар малката територия на Гибралтар, мястото винаги е заемало важна
стратегическа роля за преминаващите между Европа и Африка. Това е
единственото място в Европа, където живеят диви маймуни Макак.

По време на екскурзията по ваш избор ще имате възможност да обиколите
миниатюрната територия с местен микробус, да се опитате да надхитрите
макаците на Скалата скривайки от тях нещо за хапване, да посетите
пещерата „Сан Мигел” и обхванете с поглед или запечатате в кадър
панорами от Европа и Африка, да се възползвате от възможностите на
свободната безмитна зона, каквато е цялата територия на Гибралтар.
Кратка спирка в Марбея, с възможност за посещение на известното
пристанище Пуерто Банус
Цената включва: двупосочен трансфер, екскурзоводско обслужване.
Цената не включва: разходи от личен характер.Билет за минибус с аудио

гид на български език около 30 евро – заплаща се на място.

ПРОГРАМА – 6 нощувки
18.04 / 02.05 / 26.09 / 10.10
Ден 1
София – Малага
Среща на летище София, Терминал 2, около 2 часа преди полета. Директен полет
София- Малага с авиокомпания Bulgaria Air. Кацане на летище Малага.
Трансфер до хотела. Продължителност на трансфер – около 40 минути. Настаняване
в хотела. Вечеря. Нощувка.
Ден 2
Закуска. Информационна среща. Свободно време или по желание допълнителна
екскурзия:
 Полудневна екскурзия до Марбея – Най-луксозния курорт в Испания (около
33.6 км - 30 мин. в една посока).
Ден 3
Закуска. Свободно време или по желание допълнителна екскурзия:
 Целодневна екскурзия до Севиля – Перлата на Испания (около 218 км - 2:38
часа в една посока).

Прибиране в хотела. Вечеря. Нощувка.
Ден 4
Закуска. Свободно време или по желание допълнителна екскурзия:
 Целодневна екскурзия до Кордоба (около 186 км - 2:00 часа в една посока).
Прибиране в хотела. Вечеря. Нощувка.
Ден 5
Закуска. Освобождаване на хотела:
Полудневна екскурзия.


Панорамна обиколка на Малага.

/около 42.8 км- 00:40 часа в една посока/

Фериботно преминаване Тарифа – Танжер


Панорамна обиколка на Танжер – Вратата на Африка. Привлекателен
марокански град, който предлага всичко, което туристите търсят – екзотика,
история, красиви пейзажи, плажове.

Наричан Тингис в миналото, градът е играл важна историческа роля в обединението
на днешно Мароко. Обзорна обиколка на града с автобус. Преминаване
покрай крепостните стени на медината и крайбрежния булевард, възможност за
снимки на панорамната площадка, от която се разкрива невероятна гледка- гледка
към два свята.
Настаняване в хотела във Танжер. Вечеря. Свободно време. Нощувка.

Ден 6
Закуска. Свободно време или по желание допълнителна екскурзия:



Целодневна екскурзия до най-синият град в Мароко – Шефшауен –
Името Chef Chaouen идва от формата на планинските върхове над града,
които изглеждат като два рога (chaoua) на коза (chef). Казват, че не си
заслужава да отидеш в Мароко, ако не видиш Шефшауен. Градчето е
сгушено в склоновете на планинската верига Риф. По-интересно е, че
всичко наоколо е синьо. Облечете нещо подходящо за да изпъквате на
приказния фон.

Прибиране в хотела. Вечеря. Нощувка.
Ден 7
Закуска. Освобождаване на хотела. Свободно време.
Трансфер до летището за директен чартърен полет в направление Танжер-София.
Продължителност на трансфер – около 30 минути.
Кацане в България.

ПРОГРАМА – 8 нощувки
24.04 / 08.05 / 02.10 / 16.10

Ден 1
София – Танжер
Среща на Летище София за директен чартърен полет до Мароко.
Кацане на летището в Танжер. Продължителност на трансфер – около 30 минути.


Панорамна обиколка на Танжер – Наричан Тингис в миналото, градът е
играл важна историческа роля в обединението на днешно Мароко.

Обзорна обиколка на
града с автобус.

Преминаване покрай крепостните стени на медината и крайбрежния булевард,
възможност за снимки на панорамната площадка, от която се разкрива невероятна
гледка – гледка към два свята.
Настаняване в хотела. Вечеря. Нощувка.
Ден 2
Закуска. Свободно време или по желание допълнителна екскурзия:


Целодневна екскурзия до най-синият град в Мароко – Шефшауен –
Името Chef Chaouen идва от формата на планинските върхове над града,
които изглеждат като два рога (chaoua) на коза (chef). Казват, че не си
заслужава да отидеш в Мароко, ако не видиш Шефшауен. Градчето е
сгушено в склоновете на планинската верига Риф. По-интересно е, че
всичко наоколо е синьо. Облечете нещо подходящо за да изпъквате на
приказния фон.

Прибиране в хотела. Вечеря. Нощувка.
Ден 3
Закуска. Освобождаване на хотела.
Фериботно преминаване Танжер – Тарифа
 Панорамна обиколка на Малага.
Настаняване в хотела. Вечеря. Нощувка.
Ден 4
Закуска. Свободно време или по желание допълнителна екскурзия:


Целодневна екскурзия до Кордоба.

/ около 186 км - 2:00 часа в една посока.
Прибиране в хотела. Вечеря. Нощувка.

Ден 5
Закуска. Свободно време или по желание допълнителна екскурзия:


Целодневна екскурзия до двореца Алхамбра в Гранада – Арабска приказка/
около 160 км - 1:46 часа.

Прибиране в хотела. Вечеря. Нощувка.
Ден 6
Закуска. Свободно време или по желание допълнителна екскурзия:
 Целодневна екскурзия Бялата Андалусия – Посещение на изумителната

Ронда, селцето на смърфовете Хускар и ферма за бикове за корида.
/ около 109 км- 1:42 часа в една посока
Прибиране в хотела. Вечеря. Нощувка.
или
Полудневна екскурзия до Нерха – романтиката на Коста дел Сол.
/ около 127 км - 1:45 часа в една посока.
Прибиране в хотела. Вечеря. Нощувка.


Ден 7
Закуска. Свободно време или по желание допълнителна екскурзия:
Гибралтар и пристанището Puerto Banus в Марбея
/ около 109 км - 1:38 часа в една посока.
Прибиране в хотела. Вечеря. Нощувка.
Ден 8
Закуска. Полудневна екскурзия.



Панорамна обиколка на Малага.

/ около 42.8 км- 00:40 часа в една посока.
Ден 9
Малага – София
Закуска. Освобождаване на хотела. Свободно време.
Отпътуване за летище Малага. Директен полет Малага-София.

LAS PALMERAS 4*, Premium, Коста дел Сол
http://www.hotel-laspalmeras.com/en/
Местоположение
Хотелът се намира в сърцето на курорта Коста дел Сол. Плажът се намира на около
200 метра от хотела, стига се за 4-5 минути. Има изглед към пристанището в град
Фуенхирола.
Удобства на хотела
 Тенис корт;
 Wi-Fi;
 Открит плувен басейн с изглед към пристанището;
 Детски плувен басейн;
 Ресторант;
 Обслужване по стаите (срещу доплащане);
 Кафене и 3 бара;
 Зала за игри;
 Анимация във висок сезон;
 Денонощна рецепция.
Стаите

Хотелът разполага с 381 двойни стаи, 11 малки апартамента, 6 стаи приспособени за
хора с трудна подвижност. Стаите са уютни, комфортни и с приятна атмосфера.
Стаите разполагат с:
 Бебешка кошарка – при възможност;
 Гледка към плажа или града;
 Баня със сешоар;
 Климатик;
 Сейф – срещу доплащане;
 ТВ.

