Уикенд в Атина

4 дни / 3 нощувки
19 – 22 септември 2020 година
Полет
София – Атина
Атина – София

Полети
Излита / час
Каца / час
06:30
07:45
08:25
09:40

Авиокомпания
Ryanair
Ryanair

НАСТАНЯВАНЕ
Хотел

Двойна
стая

Единична
стая

Трети
възрастен

Дете до 12
години

хотел
"Odeon" 3*

599 лева

729 лева

549 лева

499 лева

хотел
"Pythagorion"
4*

693 лева

1092 лева

689 лева

637 лева

хотел
"Stanley" 4*

773 лева

1257 лева

`633 лева

523 лева

Туристическа програма
1-ви ден : София – Атина
Явяване на летище София (терминал 2) в 05:00 ч. Отпътуване за Атина в 06:30 ч. с
полет на авиокомпания "Ryanair". Кацане на летище Атина в 07:45 ч. Посрещане от
представител на агенцията. Трансфер до хотела (около 30 мин.). Багажът на
туристите се оставя за съхранение на рецепцията на хотела. Свободно време в Атина
или по желание и предварителна заявка: панорамна обиколка на Атина (около 2
ч.): Арката на Адриан - триумфална aрка, построена през 131 г. пр. Хр. и наречена
на римския император Адриан; Храмът на Зевс, който с размерите си е
превъзхождал Партенона на Акропола; старият Олимпийски стадион, изграден
през 1895 г. на същото място, където се е намирал античният стадион от 4 век пр.
Хр. и е използван за първите съвременни Олимпийски игри; Парламентът някогашният дворец на първия гръцки крал Ото; площад "Синтагма"; възможност за
самостоятелно разглеждане на Акропола и на новия Музей на Акропола, събрал
всички артефакти, открити на хълма и около него от бронзовата епоха до римския и
византийския период. Настаняване в хотела след 14 ч. Следобед свободно време.
Нощувка.
2-ри ден : Атина
Закуска. Свободно време или туристическа програма по желание и
предварителна заявка: екскурзия до Храма на Посейдон (около 3 ½ ч.), построен
върху крайморска скала на нос Сунион с прекрасна гледка към Егейско море.
Връщане в хотела. Нощувка.

3-ти ден : Микена
Закуска. Свободно време в Атина или по желание целодневна екскурзия с местен
екскурзовод до п-в Пелопонес: фотопауза при Коринтският канал; посещение
на Епидаврос - известен с най-добре запазения античен театър в Гърция, построен
през 3 в. пр. Хр., където и днес се провеждат представления; Нафплион - древен град
с богата култура и традиции; Микена - най-известният град в Гърция, царството на
Агамемнон, град, който 400 години е доминирал в гръцката история. Връщане в
хотела привечер. Нощувка.
4-ти ден : Завръщане в България
Ранна закуска или сух пакет. 6:00 ч. - трансфер до летище Атина (около 30 мин.) за
директен полет до София в 8:25 ч. Кацане на летище София (Терминал 2) в 9:40 ч.

Цената включва:
* Самолетен билет София - Атина - София на авиокомпания "Ryanair" с включени
летищни такси и малък салонен багаж с размери 40/20/25 см;
* 3 нощувки със закуски на блок маса в избрания от Вас хотел в Атина;
* Трансфер летище - хотел – летище;
* Застраховка "Помощ при пътуване в чужбина" на застрахователна компания
"Армеец" с асистанс и лимит на отговорност 10 000 EUR;
* Водач от България.

Цената не включва:
* Такса престой в Гърция (заплаща се задължително от туристите на рецепцията на
всеки хотел!): 1,5 EUR / 3 лева на стая на нощувка в хотел 3*; 3 EUR /6 лева на стая
на нощувка в хотел 4*м
* Чекиран багаж до 10 кг – 90 лева;
* Чекиран багаж до 20 кг – 170 лева;

* Допълнителните екскурзии и входните такси за обектите;
* Входни такси за Акропола (20 EUR / 39 лева ), новия Музей на Акропола (5 EUR /
10 лева), Археологическия музей (10 EUR / 20 лева), Византийския музей (8 EUR /
16 лева ) и музея "Бенаки" (7 EUR/ 14 лева) в Атина; за Храма на Посейдон на нос
Сунион (8 EUR / 16 лева);
* Градски транспорт;
* 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:
• Панорамна обиколка на Атина (без включена входни такса за Акропола - 20 EUR) при минимум 10 туристи
• Възрастен - 50лв.
• Дете до 11 г. - 25лв.
• Полудневна екскурзия до нос Сунион (без включена входна такса за Храма на
Посейдон на нос Сунион - 8 EUR / 16 лева ) - при минимум 15 туристи
• Вэзрастен - 50лв.
• Дете до 11 г. - 25лв.
• Целодневна екскурзия с местен екскурзовод до п-в Пелопонес (без включени
входни такси за Епидаврос - 12 EUR / 23 лева , и Микена - 12 EUR / 23 лева ) - при
минимум 15 туристи
• Възрастен - 100лв.
• Дете до 11г. - 50лв.

Описание на хотелите:

Хотел "Odeon" 3*
Местоположение: намира се на улица "Пиреос", на 250 м от площад "Омония",
в непосредствена близост до метростанция "Omonia". Площад "Монастираки" е на
около 1 км от хотела. В близост има множество нощни заведения.
В хотела: сутрин гостите на хотела могат да се насладят на закуска на шведска маса,
а вечер на питие в бар "Odeon".
В стаите: декорирани са в топли цветове и имат обзавеждане от тъмно дърво.
Климатик, сателитна телевизия, баня със сешоар, малък хладилник, шумоизолиращи
прозорци.

Хотел "Stanley" 4*
Местоположение: Хотел "Stanley" 4* е удобно разположен на 600 м от центъра на
Атина, в непосредствена близост до метростанция Metaxourgeio и извън зоната с
ограничен трафик на Атина. Предлага много лесен достъп до националната пътна
мрежа. Международно летище Атина е на 36 км. Гостите на хотела имат достъп до
много плажове, разположени на 30 минути път с автомобил.
В хотела: басейн на покрива, чисто нов напълно оборудван фитнес център, 2
ресторанта и 3 бара, включително и открит бар на покрива. На разположение на
гостите в хотела има изцяло реновирани и климатизирани стаи за настаняване с
безплатен неограничен Wi-Fi достъп и денонощна рецепция. Ресторантите са
специализирани в гръцка кухня, средиземноморски ястия и прясна риба.
В стаите: сателитна телевизия, балкон/тераса, самостоятелен санитарен възел с
тоалетни принадлежности и сешоар, климатик, хладилник, сейф и беплатен Wi-Fi
интернет.

Хотел "Pythagorion" 4*
Местоположение: намира се на 300 м от площад "Омония", в непосредствена
близост до метростанция "Omonia". Предлага много лесен достъп до националната
пътна мрежа. Международно летище Атина е на 36 км.
В хотела: разположен е в 7 етажна сграда. Хотелът разполага с много услужлив
персонал, който е готов да помогне по всяко време. 24 часова рецепция е на
разположение на всички гости на хотела. От рецепцията може да се получи полезна
информация и карти на града.
В стаите: сателитна телевизия, балкон/тераса, самостоятелен санитарен възел с
тоалетни принадлежности и сешоар, климатик, хладилник, сейф и беплатен Wi-Fi
интернет.

