
 

 

 

IKOS OLIVIA 5* 

www.ikosresorts.com  

Минимален престой 

5 нощувки  

GPS: Дължина 23.457200; Ширина 40.265600 

Най-новият луксозен хотел, разположен на брега на прекрасен пясъчен плаж. 

Обширна, отлично поддържана зелена територия, широк избор от комфортни стаи, 

ресторанти, барове, басейни, детски клуб, разнообразни занимания за най-малките 

гости, модерен СПА център, различни видове спорт и развлечения, висококачествено 

обслужване. 

Новата концепция "Ikos" се отличава с елегантност, спокойствие и удоволствие от 

почивката с най-близките в уютна и луксозна обстановка, в която всички Ваши желания 

ще бъдат удовлетворени. Наименованието на курортите произлиза от гръцката дума 

"Икос", означаваща "Дом" и символизираща гостоприемство и грижа. Курортите Икос 

са разположени в идилични кътчета с кристално чисто море, златни плажове, 

прохладен бриз и неповторими природни пейзажи.  

Местоположение: п-в Ситония, курортно селище Геракини, на 10 км от селище 

Ормилия, на 14 км от град Неа Мудания, на 14 км от селище Полигирос и на 70 км от 

летище "Македония" в град Солун. 

Хранене: Ultra All Inclusive 

В стаите са на разположение: Хотелът разполага с 291 стаи. Те са оборудвани с 

баня с душ или с вана и душ, козметично огледало, луксозни халати, пухени одеяла, 

допълнителни възглавници; плазмен телевизор, сателитна телевизия, CD/DVD 

плейър, безплатен Wi-Fi интернет, телефон с директна линия, климатик с 

индивидуален пулт за управление на температурата, електронен сейф, мини 

бар/хладилник, кафе машина Nespresso. 

Junior Bungalows Suite SV/BF Всекидневна зона, двойно легло, баня с душ. 

Family Junior Suites SV Всекидневна зона и спалня с открита планировка, баня с вана 

и душ, изглед към морето. 

Panorama Junior Suite SV Панорамен изглед към морето, всекидневна зона, двойно 

легло, баня с вана и душ или само с душ. 

One Bedroom Bungalow Suite SV/BF/GV Всекидневна, спалня с двойно легло, баня с 

вана и душ. 

София 1000, ул. Раковски № 113  
тел. 02/ 980 46 46, 988 09 08, 989 84 38, факс 02/ 988 84 50 

Пловдив 4000, ул. Авксентий Велешки к-с „Симфония”, тел. 032/ 652 271 
E-mail: rual@rual-travel.com; www.rual-travel.com 
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Deluxe One Bedroom Bungalow Suite PV/BF Всекидневна, отделна спалня, комплект 

луксозни козметични принадлежности, баня с вана и душ, достъп до ексклузивния 

басейн Deluxe Collection. 

Deluxe Two Bedroom Bungalow Suite SV/PV/Pr. Garden Всекидневна, 2 отделни 

спални, комплект луксозни козметични принадлежности, балкон или частна градина, 

достъп до ексклузивния басейн Deluxe Collection. 

Deluxe Collection привилегии 

Специален мениджър, отговарящ за комфорта на гостите, настанени в стаи Deluxe 

Collection, ексклузивен check in/check out, консиерж, безплатни услуги в СПА центъра 

(масаж на врата и гърба - безплатно еднократно за периода на престой, на възрастен), 

отделен ексклузивен басейн за гости на deluxe Collection, ексклузивна зона на плажа, 

VIP обслужване на плажа и край басейна (включващо закуски и коктейли), бутилка 

шампанско – при настаняване, премиум напитки в мини бара, комплект луксозни 

козметични принадлежности, специално меню (room service), избор от възглавници, 

DVD библиотека за деца, Xbox/Playstation (по заявка). 

Ежедневно почистване на стаите и смяна на спално бельо. 

УСЛОВИЯ ЗА ПРОМЕНИ И АНУЛАЦИИ НА РЕЗЕРВАЦИИ: 

ПРОМЕНИ ПО РЕЗЕРВАЦИИТЕ БЕЗ НЕУСТОЙКИ СЕ ПРИЕМАТ ДО 7 ДНИ СЛЕД 

ПОТВЪРЖДЕНИЕ. 

От 40 до 21 дни преди датата на пристигане по резервация, заплаща се стойността на 

първата нощувка от целия престой. 

От 20 до 8 дни преди датата на пристигане по резервация, заплаща се 40% от 

стойността на целия престой. 

От 7 до 0 дни преди датата на пристигане по резервация, заплаща се 80% от 

стойността на целия престой. 

ЦЕНИТЕ СА В ЕВРО НА СТАЯ ЗА ЕДНА НОЩУВКА 

Плащането се извършва в лева по курс 1.95583 BGN за 1 EUR 

Accommodations 

Ultra All 

Inclusive 

EUR 

05.04.2019 

- 

24.04.2019 

15.10.2019 

- 

27.10.2019 

EUR 

25.04.2019 

- 

25.05.2019 

27.09.2019 

- 

14.10.2019 

EUR 

26.05.2019 

- 

06.06.2019 

17.09.2019 

- 

26.09.2019 

EUR 

07.06.2019 

- 

29.06.2019 

03.09.2019 

- 

16.09.2019 

EUR 

30.06.2019 

- 

21.07.2019 

28.08.2019 

- 

02.09.2019 

EUR 

22.07.2019 

- 

27.08.2019 

Промо двойна 

стая/Promo 

double room 2 

възрастни  

 

238 291 353 437 515 623 

 



На Стая 

Промо двойна 

стая с изглед 

море/Promo 

double room 

sea view 2 

възрастни  

 

На Стая 

252 307 371 463 543 657 

Двойна стая 

супериор с 

вътрешен 

изглед/Twin 

room inside 

view 2 

възрастни  

 

На Стая 

252 307 371 463 543 657 

Двойна стая 

супериор с 

вътрешен 

изглед/Twin 

room inside 

view 2 

възрастни, 1 

дете (2 - 12 г.)  

 

На Стая 

252 307 371 463 543 657 

Двойна стая 

супериор с 

изглед 

море/Double 

room superior 

sea view 2 

възрастни   

277 341 408 504 614 753 

 

 

 

IKOS OCEANIA 5* 
www.oceaniaclub.gr 

 

Хотелът се намира на п-в Касандра, 60 км от Солун, в селището Неа Мудания, на 
брега на морето. Открит през 2005 г. Разполага с 297 стаи, от които 66 стандартни, 147 
малки апартамента, 46 делукс малки апартамента, 30 апартамента и 8 делукс 
апартамента, разположени в една основна 7 етажна сграда и 5 триетажни малки 
корпуса. Намира се на 500 м от центъра на Неа Муданиa. 
 

http://www.oceaniaclub.gr/


В стаите: всички стаи са с изглед към морето, балкон или тераса, вана, халати за 
баня, климатик, телевизор, DVD система, CD плеър, минибар, сейф. 
 
В хотела: три ресторанта - а ла карт - италиански, азиатски и гръцки, пиано бар, бар 
ресторант при басейна, бар на плажа, минимаркет, ювелирен магазин, открит басейн, 
открит басейн с гореща минерална вода, закрит басейн, конферентна зала. 
 
Отдих и развлечения: билярд, фитнес, театър, нощен клуб, уроци по сиртаки, уроци - 
гръцка кухня, уроци - гръцки език и митология, волейбол, воден баскетбол, аеробика 
във вода, дартс, викторини, тенис на маса, вечерни представления и мюзикъли, бар 
при басейна, музика на живо, лоби бар, кино шоу, скуош. 
 
Системата ULTRA ALL INCLUSIVE включва: Закуска, обяд и вечеря в главния 
ресторант, един път седмично вечеря в Гръцка таверна, Италиански ресторант, 
Азиатски ресторант (изисква предварителна резервация). Следобедна закуска, 
следобедно кафе, сладки и сладолед, национални и вносни напитки в няколко бара 
(поне един отворен от 10:00 до 02:00 ч.). Мини бар във всички стаи, безплатни 
шезлонги и чадъри на басейна и на плажа, сейф в стаите без доплащане, тенис корт 
маунтин байк и водни спортове (с предварителна резервация) 
 
Допълнително се заплащат: Спа - център, хамам, обучение на водни спортове, уроци 
- гмуркане, велосипеди - под наем, водни - моторни спортове, уроци по сърф. 
 
Шезлонгите и чадърите са безплатни при басейна и на плажа. 

Клиентите настанени в Малък апартамент Делукс или в Апартамент Делукс 
получават следните услуги: 

Експресно настаняване/напускане, бутилка вино и плодове при настаняване, шезлонги 
на балкона или на терасата в частна градина или покрай басейна, безплатни шезлонги 
на плажа  
 
УСЛОВИЯ ЗА ПРОМЕНИ И АНУЛАЦИИ НА РЕЗЕРВАЦИИ: 

ПРОМЕНИ ПО РЕЗЕРВАЦИИТЕ БЕЗ НЕУСТОЙКИ СЕ ПРИЕМАТ ДО 7 ДНИ СЛЕД 
ПОТВЪРЖДЕНИЕ. 
От 40 до 21 дни преди датата на пристигане по резервация, заплаща се стойността на 
първата нощувка от целия престой. 
От 20 до 8 дни преди датата на пристигане по резервация, заплаща се 40% от 
стойността на целия престой. 
От 7 до 0 дни преди датата на пристигане по резервация, заплаща се 80% от 
стойността на целия престой. 

 

Минимален престой  

5 нощувки 

 

ЦЕНИТЕ СА В ЕВРО НА СТАЯ ЗА ЕДНА НОЩУВКА 

Плащането се извършва в лева по курс 1.95583 BGN за 1 EUR 

 

Accommodations 



Ultra All Inclusive 

EUR 

22.03.2019 

- 

24.04.2019 

15.10.2019 

- 

02.11.2019 

EUR 

25.04.2019 

- 

25.05.2019 

27.09.2019 

- 

14.10.2019 

EUR 

26.05.2019 

- 

06.06.2019 

17.09.2019 

- 

26.09.2019 

EUR 

07.06.2019 

- 

29.06.2019 

03.09.2019 

- 

16.09.2019 

EUR 

30.06.2019 

- 

21.07.2019 

28.08.2019 

- 

02.09.2019 

EUR 

22.07.2019 

- 

27.08.2019 

Двойна стая 

супериор с 

частичен изглед 

море/Double 

Superior Side 

Sea View 2 

възрастни  

 

На Стая 

234 286 355 417 490 570 

Двойна стая 

супериор с 

изглед 

море/Double 

Superior Sea 

View 2 

възрастни  

 

На Стая 

252 307 364 426 502 584 

Малък 

апартамент с 

изглед 

море/Junior 

Suite Sea View 2 

възрастни  

 

На Стая 

261 334 435 495 577 671 

Малък 

апартамент с 

изглед 

море/Junior 

Suite Sea View 2 

възрастни, 1 

дете (2 - 12 г.)  

 

На Стая 

261 334 435 495 577 671 

Малък 326 418 544 618 721 839 



Ultra All Inclusive 

EUR 

22.03.2019 

- 

24.04.2019 

15.10.2019 

- 

02.11.2019 

EUR 

25.04.2019 

- 

25.05.2019 

27.09.2019 

- 

14.10.2019 

EUR 

26.05.2019 

- 

06.06.2019 

17.09.2019 

- 

26.09.2019 

EUR 

07.06.2019 

- 

29.06.2019 

03.09.2019 

- 

16.09.2019 

EUR 

30.06.2019 

- 

21.07.2019 

28.08.2019 

- 

02.09.2019 

EUR 

22.07.2019 

- 

27.08.2019 

апартамент с 

изглед 

море/Junior 

Suite Sea View 3 

възрастни  

 

На Стая 

Малък 

апартамент със 

собствена 

градина изглед 

море/Junior 

Suite Private 

Garden Sea View 

2 възрастни  

 

На Стая 

268 341 451 518 621 724 

Малък 

апартамент със 

собствена 

градина изглед 

море/Junior 

Suite Private 

Garden Sea View 

2 възрастни, 1 

дете (2 - 12 г.)  

 

На Стая 

268 341 451 518 621 724 

Малък 

апартамент със 

собствена 

градина изглед 

море/Junior 

Suite Private 

Garden Sea View 

3 възрастни  

 

335 427 564 647 776 905 



Ultra All Inclusive 

EUR 

22.03.2019 

- 

24.04.2019 

15.10.2019 

- 

02.11.2019 

EUR 

25.04.2019 

- 

25.05.2019 

27.09.2019 

- 

14.10.2019 

EUR 

26.05.2019 

- 

06.06.2019 

17.09.2019 

- 

26.09.2019 

EUR 

07.06.2019 

- 

29.06.2019 

03.09.2019 

- 

16.09.2019 

EUR 

30.06.2019 

- 

21.07.2019 

28.08.2019 

- 

02.09.2019 

EUR 

22.07.2019 

- 

27.08.2019 

На Стая 

 

SANI BEACH 5* 
www.saniresort.gr  

 
Местоположение: Полуостров Касандра, Sani Resort, на 80 км от международно 
летище "Македония" в град Солун, на 45 минути път с кола. Хотелът се състои от два 
корпуса. Последната реновация е направена през зимата на 2014. Разположен е сред 
великолепната природа на природния парк Sani, предлага комфортно настаняване и 
разнообразни забавления за всеки вкус. 

Стаите:  балкон/тераса, френски прозорци, баня (отделна душ кабина с функция 
"тропически дъжд"или вана), сешоар, луксозни халати, чехли, комплект козметични 
принадлежности от луксозната френска марка Anne Semonin; двойно легло с размер 
Queen-size или 2 единични легла, улракомфортни матраци Dream Bed, луксозно 
спално бельо, пухени одеала, допълнителни възглавници (само в в стаите категория 
Junior Suite & Suite); плазмен телевизор, сателитна ТВ, CD/DVD-плейър, безплатен Wi-
Fi интернет, телефон с директна връзка, климатик с индивидуален пулт за контрол на 
температурата, електронен сейф (безплатно), мини бар, набор за приготвяне на чай и 
кафе, кафе машина Nespresso. Във всички стаи категория Junior Suites & Suites е на 
разположение комплект козметични принадлежности на луксозната марка Anne 
Semonin.  
Вечерно почистване на стаите и подготвяне на леглата за сън.  
При настаняване: бутилка гръцко вино и бутилка вода в стаите. 

Услуги: басейн с прясна вода с форма на лагуна, безплатни шезлонги с удобни 
матраци, чадъри - безплатно, спасители при басейна, конферентни зали от 20 до 600 
места, бизнес център, мини-маркет, бижутерия, козметичен бутик, масаж, обмен на 
валута, паркинг, сауна, сейф електронен в стаята, СПА, трансфер , шатъл бус на 
територията на Sani Resort. Хотелът предлага електрически автомобили на свтоите 
гости, услуга "Събуждане", фитнес зала, фризьорски салон, химическо чистене / 
пералня 

Пясъчен плаж: в хотела има два пясъчни плажа, награждавани всяка година със Син 
Флаг от ЕС. Чадъри, шезлонги и плажни кърпи - безплатно, душове и съблекални. Има 
обслужващ персонал, който помага при избора на шезлонг, предлагат вестници и 
списания. Павилионите за плажни кърпи, работят през целия ден. Има спасители на 
плажа и на басейна. Хотел Sani Beach Hotel & Spa, разполага с два плажа. Един 
разположен пред основната сграда с палми и дървета, които правят естествена сянка. 
Има център за водни спортове и детски пързалки. Другият плаж е Bousoulas, основен 
за хотела, този плаж се води за един от най-добрите в курорта Халкидики, с дължина 
повече от 5 км и бял пясък. Предлагат се различни видове шезлонги, също близо и до 
най-модерния бар на Халкидики, където се организират плажни партита и гостуват 
известни диджеи. На всеки плаж се предоставят по заявка и детегледачки. 

http://www.saniresort.gr/


Заведения: бар ресторант до басейна Grill by the pool, лоби бар, ресторант бар на 
плажа Ammos, бар на плажа Bousoula, основен ресторант Poseidon, ресторант The 
Verandа, ресторант-бар на плажа Ammos 

 
УСЛОВИЯ ЗА ПРОМЕНИ И АНУЛАЦИИ НА РЕЗЕРВАЦИИ: 
 
ПРОМЕНИ ПО РЕЗЕРВАЦИИТЕ БЕЗ НЕУСТОЙКИ СЕ ПРИЕМАТ ДО 7 ДНИ СЛЕД 
ПОТВЪРЖДЕНИЕ. 
От 40 до 21 дни преди датата на пристигане по резервация, заплаща се стойността на 
първата нощувка от целия престой. 
От 20 до 8 дни преди датата на пристигане по резервация, заплаща се 40% от 
стойността на целия престой. 
От 7 до 0 дни преди датата на пристигане по резервация, заплаща се 80% от 
стойността на целия престой. 

 
Доплащане за пълен пансион 

Възрастен: 30 EUR на вечер 

Дете до 12 год.: 15 EUR на вечер 

Минимален престой  

5 нощувки 

 

ЦЕНИТЕ СА В ЕВРО НА СТАЯ ЗА ЕДНА НОЩУВКА 

Плащането се извършва в лева по курс 1.95583 BGN за 1 EUR 

Accommodations 

Закуска и вечеря 

EUR 

05.04.2019 

- 

24.04.2019 

15.10.2019 

- 

02.11.2019 

EUR 

25.04.2019 

- 

25.05.2019 

27.09.2019 

- 

14.10.2019 

EUR 

26.05.2019 

- 

06.06.2019 

17.09.2019 

- 

26.09.2019 

EUR 

07.06.2019 

- 

29.06.2019 

03.09.2019 

- 

16.09.2019 

EUR 

30.06.2019 

- 

21.07.2019 

28.08.2019 

- 

02.09.2019 

EUR 

22.07.2019 

- 

27.08.2019 

Еко стая/Eco 

Room 2 възрастни  

 

На Стая 

142 197 247 309 385 479 

Двойна стая за 

единично 

ползване с изглед 

градина/Double 

Room for Single 

Use garden view 1 

възрастен  

 

На Стая 

134 187 235 307 378 472 

http://www.saniresort.gr/
http://www.saniresort.gr/


Закуска и вечеря 

EUR 

05.04.2019 

- 

24.04.2019 

15.10.2019 

- 

02.11.2019 

EUR 

25.04.2019 

- 

25.05.2019 

27.09.2019 

- 

14.10.2019 

EUR 

26.05.2019 

- 

06.06.2019 

17.09.2019 

- 

26.09.2019 

EUR 

07.06.2019 

- 

29.06.2019 

03.09.2019 

- 

16.09.2019 

EUR 

30.06.2019 

- 

21.07.2019 

28.08.2019 

- 

02.09.2019 

EUR 

22.07.2019 

- 

27.08.2019 

Двойна стая за 

единично 

ползване с изглед 

градина/Double 

Room for Single 

Use garden view 1 

възрастен, 1 дете 

(2 - 12 г.)  

 

На Стая 

134 187 235 307 378 472 

Двойна стая за 

единично 

ползване с изглед 

море/Double room 

for single use - sea 

view 1 възрастен  

 

На Стая 

160 224 277 350 428 540 

Двойна стая за 

единично 

ползване с изглед 

море/Double room 

for single use - sea 

view 1 възрастен, 

1 дете (2 - 12 г.)  

 

На Стая 

160 224 277 350 428 540 

Двойна стая с 

изглед 

градина/Double 

room garden view 

2 възрастни  

 

На Стая 

151 208 261 323 398 497 

Двойна стая с 

изглед 
179 250 307 369 451 568 



Закуска и вечеря 

EUR 

05.04.2019 

- 

24.04.2019 

15.10.2019 

- 

02.11.2019 

EUR 

25.04.2019 

- 

25.05.2019 

27.09.2019 

- 

14.10.2019 

EUR 

26.05.2019 

- 

06.06.2019 

17.09.2019 

- 

26.09.2019 

EUR 

07.06.2019 

- 

29.06.2019 

03.09.2019 

- 

16.09.2019 

EUR 

30.06.2019 

- 

21.07.2019 

28.08.2019 

- 

02.09.2019 

EUR 

22.07.2019 

- 

27.08.2019 

море/Double Sea 

View 2 възрастни  

 

На Стая 

Фамилна стая с 

изглед 

градина/Family 

Room Garden 

View 3 възрастни  

 

На Стая 

330 453 575 701 860 1072 

Фамилна стая с 

изглед 

градина/Family 

Room Garden 

View 4 възрастни  

 

На Стая 

366 504 638 779 956 1191 

Фамилна стая с 

изглед 

градина/Family 

Room Garden 

View 2 възрастни, 

1 дете (2 - 12 г.)  

 

На Стая 

293 403 511 623 765 953 

Фамилна стая с 

изглед 

градина/Family 

Room Garden 

View 2 възрастни, 

2 деца (2 - 12 г.)  

 

На Стая 

293 403 511 623 765 953 

Фамилна стая с 330 453 575 701 860 1072 



Закуска и вечеря 

EUR 

05.04.2019 

- 

24.04.2019 

15.10.2019 

- 

02.11.2019 

EUR 

25.04.2019 

- 

25.05.2019 

27.09.2019 

- 

14.10.2019 

EUR 

26.05.2019 

- 

06.06.2019 

17.09.2019 

- 

26.09.2019 

EUR 

07.06.2019 

- 

29.06.2019 

03.09.2019 

- 

16.09.2019 

EUR 

30.06.2019 

- 

21.07.2019 

28.08.2019 

- 

02.09.2019 

EUR 

22.07.2019 

- 

27.08.2019 

изглед 

градина/Family 

Room Garden 

View 3 възрастни, 

1 дете (2 - 12 г.)  

 

На Стая 

 

SANI CLUB 5* 
www.saniresort.gr 

 
Хотелът е разположен на полуостров Касандра, на 70км от летището в Солун, на 15 км 
от селищата Неа Мудания и Калитея и на 200м от брега на морето. Разполага с 205 
стаи с гледка към морето, басейна или градината: двойни бунгала ( макс. 3 човека), 
двойни бунгала ( 2 възрастни и 2 деца), малки апартаменти ( 2 възрастни и 2 деца) и 
малък апартамент със собствен басейн ( 2 възрастни и 2 деца). 
 
В хотела: 4 ресторантa, 3 бара, таверна, сейф на рецепцията, мини маркет, открит 
плувен басейн, паркинг, амфитеатър, сувенирен магазин, пералня, фризьорски салон, 
паркинг, рум сървиз. 
 
В стаите: двойна стая - сателитна телевизия, DVD/CD, директен телефон, сешоар, 
мини бар, сейф, климатик, баня с вана, тераса с мебели от бамбук, около 34 кв.м. е 
площта на стаята. 
- малък апартамент - бутилка вино, кошница с плодове като комплимент при 
пристигането, сателитна телевизия, машина за чай и кафе, директен телефон, сешоар, 
мини бар, DVD/CD, сейф, климатик, баня с хидромасажна вана и отделна душ кабина, 
тераса с мебели от ратан, около 37 кв.м. - малък апратамент с басейн - бутилка вино, 
кошница с плодове като комплимент при пристигането, сателитна телевизия, машина 
за чай и кафе, директен телефон, сешоар, мини бар, DVD/CD, сейф, климатик, баня с 
хидромасажна вана и отделна душ кабина, басейн, тераса с мебели от ратан 
включително шезлонги, около 37 кв.м. - Семейна стая делукс - около 68 кв.м.; двойна 
стая делукс - около 34 кв.м. 
 
Спорт и Развлечения: развлекателна програма, дартс, волейболно игрище, слот-
машина, мини голф, нощен клуб, тенис на маса, стрелба с лък, аеробика, водни ски, 
банан, ветроходство, водно колело, кану, гмуркане, фитнес, сауна. 
 
Шезлонгите и чадърите на басейна са безплатни. 
 
За децата: детски басейн, площадка за игра, бавачка ( по заявка), мини клуб. 

УСЛОВИЯ ЗА ПРОМЕНИ И АНУЛАЦИИ НА РЕЗЕРВАЦИИ: 
ПРОМЕНИ ПО РЕЗЕРВАЦИИТЕ БЕЗ НЕУСТОЙКИ СЕ ПРИЕМАТ ДО 7 ДНИ СЛЕД 

http://www.saniresort.gr/


ПОТВЪРЖДЕНИЕ. 
От 40 до 21 дни преди датата на пристигане по резервация, заплаща се стойността на 
първата нощувка от целия престой. 
От 20 до 8 дни преди датата на пристигане по резервация, заплаща се 40% от 
стойността на целия престой. 
От 7 до 0 дни преди датата на пристигане по резервация, заплаща се 80% от 
стойността на целия престой. 

Доплащане за обяд: 

30 EUR на възрастен на ден 

15 EUR за дете от 2 до 12 г. 

Минимален престой 

5 нощувки 

От 01.01.2018 ще бъде наложен  държавен данък, който се заплаща на място в хотела 

при пристигане, в размер на 4 EUR на вечер на стая, за хотели от категория 5*. 

ЦЕНИТЕ СА В ЕВРО НА СТАЯ ЗА ЕДНА НОЩУВКА 

Плащането се извършва в лева по курс 1.95583 BGN за 1 EUR 

Accommodations 

Закуска и вечеря 

EUR 

25.04.2019 

- 

25.05.2019 

27.09.2019 

- 

14.10.2019 

EUR 

26.05.2019 

- 

06.06.2019 

17.09.2019 

- 

26.09.2019 

EUR 

07.06.2019 

- 

29.06.2019 

03.09.2019 

- 

16.09.2019 

EUR 

30.06.2019 

- 

21.07.2019 

28.08.2019 

- 

02.09.2019 

EUR 

22.07.2019 

- 

27.08.2019 

EUR 

15.10.2019 

- 

27.10.2019 

Двойна стая за 

единично 

ползване с изглед 

градина/Double 

Room for Single 

Use garden view 1 

възрастен  

 

На Стая 

208 345 403 570 655 155 

Двойна стая за 

единично 

ползване с изглед 

градина/Double 

Room for Single 

208 345 403 570 655 155 



Закуска и вечеря 

EUR 

25.04.2019 

- 

25.05.2019 

27.09.2019 

- 

14.10.2019 

EUR 

26.05.2019 

- 

06.06.2019 

17.09.2019 

- 

26.09.2019 

EUR 

07.06.2019 

- 

29.06.2019 

03.09.2019 

- 

16.09.2019 

EUR 

30.06.2019 

- 

21.07.2019 

28.08.2019 

- 

02.09.2019 

EUR 

22.07.2019 

- 

27.08.2019 

EUR 

15.10.2019 

- 

27.10.2019 

Use garden view 1 

възрастен, 1 дете 

(2 - 12 г.)  

 

На Стая 

Двойна стая за 

единично 

ползване с изглед 

море/Double room 

for single use - sea 

view 1 възрастен  

 

На Стая 

244 382 474 670 771 182 

Двойна стая за 

единично 

ползване с изглед 

море/Double room 

for single use - sea 

view 1 възрастен, 

1 дете (2 - 12 г.)  

 

На Стая 

244 382 474 670 771 182 

Двойна стая с 

изглед 

градина/Double 

room garden view 

2 възрастни  

 

На Стая 

231 385 449 600 689 172 

Двойна стая с 

изглед 

градина/Double 

room garden view 

2 възрастни, 1 

дете (2 - 12 г.)  

 

231 385 449 600 689 172 



Закуска и вечеря 

EUR 

25.04.2019 

- 

25.05.2019 

27.09.2019 

- 

14.10.2019 

EUR 

26.05.2019 

- 

06.06.2019 

17.09.2019 

- 

26.09.2019 

EUR 

07.06.2019 

- 

29.06.2019 

03.09.2019 

- 

16.09.2019 

EUR 

30.06.2019 

- 

21.07.2019 

28.08.2019 

- 

02.09.2019 

EUR 

22.07.2019 

- 

27.08.2019 

EUR 

15.10.2019 

- 

27.10.2019 

На Стая 

Двойна стая с 

изглед 

градина/Double 

room garden view 

3 възрастни  

 

На Стая 

289 481 561 750 862 215 

 

PORTO SANI VILLAGE & SPA 5* 
www.saniresort.gr  

 

Хотелът е разположен на п-в Касандра, на 70 км от летището в Солун, на 15 км от 
селищата Неа Мудания и Калитея и на 300м от плажа. Разполага с 130 апартамента с 
гледка към морето, басейна или градината: малки апартаменти, обикновени, семейни, 
луксозни, включително и стаи за инвалиди. 
 
В хотела: ресторант, 4 бара, сейф, конферентна зала, мини маркет, открит басейн, 
фризьор, пералня, рум сървиз, барбекю, паркинг. 
 
В стаите: В хотела има общо 109 стаи: обикновенни апартаменти - около 55 кв.м., 
мини бар, машина за еспресо, 2 телевизора с плосък екран и сателитни канали, 
DVD/CD, директен телефон, интернет, сешоар, климатик, мраморна баня с джакузи и 
душ кабина, тераса; луксозни апратаменти - около 60 кв.м., мини бар, машина за 
еспресо, 2 телевизора с плосък екран и сателитни канали, DVD/CD, директен телефон, 
интернет, сешоар, климатик, мраморна баня с джакузи и душ кабина, тераса; малки 
апартаменти - около 40 кв.м., напълно оборудван кухненски бокс, мини бар, машина за 
еспресо, 2 телевизора с плосък екран и сателитни канали, DVD/CD, директен телефон, 
интернет, сешоар, климатик, мраморна баня с вана, тераса; семеен апартамент - около 
90 кв.м., мини бар, голям гардероб, машина за еспресо, 3 телевизора с плосък екран и 
сателитни канали, DVD/CD, директен телефон, интернет, сешоар, климатик, 2 
мраморни бани едната с джакузи, а другата с душ кабина, тераса с градина и мебели 
от ратан. 
 
Спорт и Развлечения: развлекателна програма, билярд, волейбол на плажа, тенис 
корт, мини голф, тенис на маса, стрелба със стрели, дартс, аеробика, водни ски, лодки, 
банан, уиндсърфинг, водно колело, кану, гмуркане, фитнес, сауна. 
 
За децата: бавачка ( по заявка) , детски басейн, бебешки креватчета. 
Шезлонгите и чадърите се заплащат на плажа, а на басейна са безплатни. 

УСЛОВИЯ ЗА ПРОМЕНИ И АНУЛАЦИИ НА РЕЗЕРВАЦИИ: 

http://www.saniresort.gr/


ПРОМЕНИ ПО РЕЗЕРВАЦИИТЕ БЕЗ НЕУСТОЙКИ СЕ ПРИЕМАТ ДО 7 ДНИ СЛЕД 
ПОТВЪРЖДЕНИЕ. 
От 40 до 21 дни преди датата на пристигане по резервация, заплаща се стойността на 
първата нощувка от целия престой. 
От 20 до 8 дни преди датата на пристигане по резервация, заплаща се 40% от 
стойността на целия престой. 
От 7 до 0 дни преди датата на пристигане по резервация, заплаща се 80% от 
стойността на целия престой. 

 
Минимален престой: 5 нощувки 

Доплащане за Пълен пансион 

Възрастен: 30 EUR на вечер 

Дете до 12 год: 15 EUR на вечер 

 

ЦЕНИТЕ СА В ЕВРО НА СТАЯ ЗА ЕДНА НОЩУВКА 

Плащането се извършва в лева по курс 1.95583 BGN за 1 EUR 

Accommodations 

Закуска и вечеря 

EUR 

25.04.2019 

- 

25.05.2019 

27.09.2019 

- 

14.10.2019 

EUR 

26.05.2019 

- 

06.06.2019 

17.09.2019 

- 

26.09.2019 

EUR 

07.06.2019 

- 

29.06.2019 

03.09.2019 

- 

16.09.2019 

EUR 

30.06.2019 

- 

21.07.2019 

28.08.2019 

- 

02.09.2019 

EUR 

22.07.2019 

- 

27.08.2019 

EUR 

15.10.2019 

- 

27.10.2019 

Апартамент 

стандарт с 

изглед градина - 

горен 

етаж/Standard 

Suite upper floor 

GV 2 възрастни  

 

На Стая 

325 518 561 875 987 247 

Апартамент 

стандарт с 

изглед градина - 

горен 

етаж/Standard 

Suite upper floor 

GV 2 възрастни, 

1 дете (2 - 12 г.)  

 

На Стая 

325 518 561 875 987 247 

http://www.saniresort.gr/
http://www.saniresort.gr/


Закуска и вечеря 

EUR 

25.04.2019 

- 

25.05.2019 

27.09.2019 

- 

14.10.2019 

EUR 

26.05.2019 

- 

06.06.2019 

17.09.2019 

- 

26.09.2019 

EUR 

07.06.2019 

- 

29.06.2019 

03.09.2019 

- 

16.09.2019 

EUR 

30.06.2019 

- 

21.07.2019 

28.08.2019 

- 

02.09.2019 

EUR 

22.07.2019 

- 

27.08.2019 

EUR 

15.10.2019 

- 

27.10.2019 

Апартамент 

стандарт с 

изглед градина - 

горен 

етаж/Standard 

Suite upper floor 

GV 2 възрастни, 

2 деца (2 - 12 г.)  

 

На Стая 

325 518 561 875 987 247 

Апартамент 

стандарт с 

изглед градина - 

горен 

етаж/Standard 

Suite upper floor 

GV 3 възрастни  

 

На Стая 

406 647 701 1093 1234 309 

Апартамент 

стандарт с 

изглед басейн - 

горен 

етаж/Standard 

Suite upper floor 

PV 2 възрастни  

 

На Стая 

344 552 616 960 1040 270 

Апартамент 

стандарт с 

изглед басейн - 

горен 

етаж/Standard 

Suite upper floor 

PV 2 възрастни, 

1 дете (2 - 12 г.)  

 

344 552 616 960 1040 270 



Закуска и вечеря 

EUR 

25.04.2019 

- 

25.05.2019 

27.09.2019 

- 

14.10.2019 

EUR 

26.05.2019 

- 

06.06.2019 

17.09.2019 

- 

26.09.2019 

EUR 

07.06.2019 

- 

29.06.2019 

03.09.2019 

- 

16.09.2019 

EUR 

30.06.2019 

- 

21.07.2019 

28.08.2019 

- 

02.09.2019 

EUR 

22.07.2019 

- 

27.08.2019 

EUR 

15.10.2019 

- 

27.10.2019 

На Стая 

Апартамент 

стандарт с 

изглед басейн - 

горен 

етаж/Standard 

Suite upper floor 

PV 2 възрастни, 

2 деца (2 - 12 г.)  

 

На Стая 

344 552 616 960 1040 270 

 

SANI DUNES 5* 
www.sani-resort.com 

 

SANI DUNES е най-новият луксозен хотел от Sani Resort. Комплексът са намира на п-в 
Касандра и отвори врати на 30.06.2017. 

Sani Dunes ще има собствен плаж, вътрешен отопляем басейн, няколко външни 
басейна достъпни от всички стаи. 

Стаи: хотела разполага с 136 стаи, всяка от които е обзаведена с ръчно изработени 
мебели. Осемдесетте апартамента и петдесет и шестте стаи предлагат луксозно 
настаняване и висококачествен комфорт. В стаите има 24 часов рум сървиз и 
безплатен безжичен интернет, кафе машина, телевизор, DVD плейър, климатик, мини 
бар, сешоар. 

Ресторанти: в хотела има 2 ресторанта и барове, където може да опитате традиционна 
гръцка или международна кухня. 

В хотела има СПА център с 6 стаи за масаж, стая за двойки, която позволява на 
двойките да използват предоставяните терапии по едно и също време. 

*ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА ДА СЕ НАПРАВИ ПРЕДВАРИТЕЛНА РЕЗЕРВАЦИЯ ЗА 
ВЕЧЕРЯ В НЯКОЙ ОТ РЕСТОРАНТИТЕ НА КОМПЛЕКСА. 

Започнете деня си с разнообразна селекция от закуска, която се сервира между 7:30 и 
11:00 часа в нашия основен ресторант Dunes. Обядът се сервира от 13:00 до 16:00 
часа, а за вечеря менюто му предоставя някои изненади в луксозна, но спокойна 
атмосфера от 10:00 до 20:00 часа. The Beach house както името подсказва, този 
изключително приятен бар и ресторант е разположен точно на плажа. Отваря за 
закуска от 08:30- до 10:30 часа (необходима е резервация), за обяд отваря от 12:30 до 
16:00 часа и за вечеря отваря от 19:00 до 22:30 часа, с приятна за възрастни 
атмосфера, топла и приветлива. Иновативното меню на обикновената 

http://www.sani-resort.com/


средиземноморска храна се фокусира върху свежестта и качеството на вкуса. Закуски 
и сандвичи, ястия, сокове и освежаващи коктейли са на разположение през целия ден 
в откритата атмосфера на нашия Oсновен лоби бар. Всяка вечер от 19:00 до 22:30 
часа може да се пренесете в един свят на елегантна италианска кухня в Fresco, 
съвременния италиански ресторант в Sani Dunes. Великолепните гледки към спиращия 
дъха басейн на лагуната са перфектният фон за менютата на главния готвач, който 
притежава Мишелин звезди -  Еттор Ботрини. 
Чрез уникалната програма Dine Around нашите гости с полупансион могат да се 
насладят на ястията  в ресторантите в комплекса Sani или без допълнително 
заплащане, или използвайки доплащане за полупансион. 
Полупансионът не важи за рум - сервиз, или ресторанти и барове, които не са част от 
програмата Dine Around, и важи само при предварителна резервация. За резервации 
за вечеря позвънете на 8700 - отдел резервации на основния ресторант. 
Възползвайте се максимално от вашата почивка, наслаждавайки се на яхтен круиз или 
семейно рибарско пътешествие в кристално чистата вода на Халкидики, или да се 
насладите на великолепния изглед на пейзажа с частна обиколка с хеликоптер! 
Нашите VIP услуги  предлагат богат избор от специализирани екскурзии, дегустации на 
вино, посещения в Sani Wetlands и убежище за птици. Освен това, ако искате да 
прекарате целия ден близо до плажа, готвачът на нашия хотел може да подготви 
ексклузивна кошница за пикник или частно барбекю за вас и вашето семейство. 
Освен това нашата бъги услуга, достъпна от рецепцията, ще ви преведе в целия 
комплекс. 
Отпуснете се в стилната и спокойна атмосфера на The  D SPA, намиращ се в 
подножието на основната ни сграда, където можете да се отпуснете, съживите и 
подмладите с уникалната парижка марка Anne Semonin. Нашият СПА център е отворен 
ежедневно от 08:00 до 20:00 часа и предлага  кабина за двойки, тайландска кабина, 
фитнес зала, кът за красота и открит плувен басейн. 

Доплащане за Пълен пансион 

30 EUR на възрастен на ден 

15 EUR на дете на ден 

Минимален престой  

5 нощувки 

От 01.01.2018 ще бъде наложен  държавен данък, който се заплаща на място в хотела 

при пристигане, в размер на 4 EUR на вечер на стая, за хотели от категория 5*. 

ЦЕНИТЕ СА В ЕВРО НА СТАЯ ЗА ЕДНА НОЩУВКА 

Плащането се извършва в лева по курс 1.95583 BGN за 1 EUR 

Accommodations 



Закуска и вечеря 

EUR 

05.04.2019 

- 

24.04.2019 

15.10.2019 

- 

02.11.2019 

EUR 

25.04.2019 

- 

25.05.2019 

27.09.2019 

- 

14.10.2019 

EUR 

26.05.2019 

- 

06.06.2019 

17.09.2019 

- 

26.09.2019 

EUR 

07.06.2019 

- 

29.06.2019 

03.09.2019 

- 

16.09.2019 

EUR 

30.06.2019 

- 

21.07.2019 

28.08.2019 

- 

02.09.2019 

EUR 

22.07.2019 

- 

27.08.2019 

Промо двойна 

стая/Promo 

double room 2 

възрастни  

 

На Стая 

188 254 376 488 721 872 

Двойна стая със 

собствена 

градина изглед 

басейн/Double 

room private 

garden pool view 

2 възрастни  

 

На Стая 

208 282 417 543 802 969 

Фамилна стая 

със собствена 

градина изглед 

басейн/Family 

room private 

garden pool view 

3 възрастни  

 

На Стая 

443 600 891 1159 1711 2069 

Фамилна стая 

със собствена 

градина изглед 

басейн/Family 

room private 

garden pool view 

4 възрастни  

 

На Стая 

443 600 990 1288 1711 2299 

Фамилна стая 

със собствена 

градина изглед 

394 534 792 1031 1521 1839 



Закуска и вечеря 

EUR 

05.04.2019 

- 

24.04.2019 

15.10.2019 

- 

02.11.2019 

EUR 

25.04.2019 

- 

25.05.2019 

27.09.2019 

- 

14.10.2019 

EUR 

26.05.2019 

- 

06.06.2019 

17.09.2019 

- 

26.09.2019 

EUR 

07.06.2019 

- 

29.06.2019 

03.09.2019 

- 

16.09.2019 

EUR 

30.06.2019 

- 

21.07.2019 

28.08.2019 

- 

02.09.2019 

EUR 

22.07.2019 

- 

27.08.2019 

басейн/Family 

room private 

garden pool view 

2 възрастни, 1 

дете (2 - 12 г.)  

 

На Стая 

Фамилна стая 

със собствена 

градина изглед 

басейн/Family 

room private 

garden pool view 

2 възрастни, 2 

деца (2 - 12 г.)  

 

На Стая 

394 534 792 1031 1521 1839 

 

SANI ASTERIAS SUITES 5* 
www.saniresort.gr 

 

Хотелът е разположен на крайбрежието Сани, на полуостров Касандра, на 70 км от 
летището в Солун. Комплексът е разположен на живописно място и разполага с 50 
стаи, обзаведени в модерен стил: малки, луксозни и стандартни апартаменти с гледка 
към морето, луксозни и обикновени апартаменти с гледка към пристанището. 
 
В хотела: 57 апартамента, ресторант, 3 бара, таверна, мини маркет, пицария, 
фризьор, химическо чистене, интернет, салон за красота, SPA Center. 
 
Малки апартаменти: 50 кв.м., сателитна телевизия, DVD/CD, директен телефон, 
интернет връзка, сешоар, мини бар, сейф, удобства за приготвяне на чай и кафе, 
кафе-машина "Nespresso", климатик, баня с вана тип джакузи, отделен душ, луксозна 
козметика за баня "Anne Semonin", балкон (около 30 кв.м.) с мебели. 
 
Стандартни апартаменти: 60-65 кв.м., сателитна телевизия, DVD/CD, директен 
телефон, интернет връзка, сешоар, мини бар, сейф, удобства за приготвяне на чай и 
кафе, кафе-машина "Nespresso", климатик, баня с вана тип джакузи, отделен душ, 
луксозна козметика за баня "Anne Semonin", тераса с градина (около 80 кв.м.) с 
мебели. 

http://www.saniresort.gr/


 
Луксозни апартаменти: 90 кв.м., сателитна телевизия, DVD/CD, директен телефон, 
интернет връзка, сешоар, мини бар, сейф, удобства за приготвяне на чай и кафе, 
кафе-машина "Nespresso", климатик, баня с вана тип джакузи, отделна баня за гости, 
луксозна козметика за баня "Anne Semonin", градина (около 100 кв.м.) с мебели, 
резервирани шезлонги и чадъри. 
 
Плаж: собствен плаж, с чадъри и шезлонги, резервирани за гостите на Sani Asterias 
Suites и Porto Sani Village, с кабини за преобличане и душове. Хавлии за басейна и 
плажа - в стаите. 
 
Спорт и Развлечения: развлекателна програма, плажен волейбол, тенис корт, тенис 
на маса, водни спортове, фитнес. 
 
За децата: детски басейн, площадка за игра, бавачка (по заявка) 

УСЛОВИЯ ЗА ПРОМЕНИ И АНУЛАЦИИ НА РЕЗЕРВАЦИИ: 

Повече от 61 дни преди настаняване без неустойка 

от 41 до 60 дни преди настаняване - 20% от стойността на резервацията 

от 8 до 40 дни преди настаняване - 40% от стойността на резервацията 

от 7 до 0 дни преди настаняване - 80% от стойността на резервацията 
 

 

Минимален престой: 5 нощувки 

От 01.01.2018 ще бъде наложен  държавен данък, който се заплаща на място в хотела 

при пристигане, в размер на 4 EUR на вечер на стая, за хотели от категория 5*. 

ЦЕНИТЕ СА В ЕВРО НА СТАЯ ЗА ЕДНА НОЩУВКА 

Плащането се извършвав лева по курс 1.95583 BGN за 1 EUR 

Accommodations 

Закуска 

EUR 

25.04.2019 

- 

25.05.2019 

27.09.2019 

- 

14.10.2019 

EUR 

26.05.2019 

- 

06.06.2019 

17.09.2019 

- 

26.09.2019 

EUR 

07.06.2019 

- 

29.06.2019 

03.09.2019 

- 

16.09.2019 

EUR 

30.06.2019 

- 

21.07.2019 

28.08.2019 

- 

02.09.2019 

EUR 

22.07.2019 

- 

27.08.2019 

EUR 

15.10.2019 

- 

27.10.2019 

Малък 

апартамент 

Marina 

Front/Junior 

Suite Marina 

Front 2 

възрастни  

 

325 563 779 1072 1163 252 



Закуска 

EUR 

25.04.2019 

- 

25.05.2019 

27.09.2019 

- 

14.10.2019 

EUR 

26.05.2019 

- 

06.06.2019 

17.09.2019 

- 

26.09.2019 

EUR 

07.06.2019 

- 

29.06.2019 

03.09.2019 

- 

16.09.2019 

EUR 

30.06.2019 

- 

21.07.2019 

28.08.2019 

- 

02.09.2019 

EUR 

22.07.2019 

- 

27.08.2019 

EUR 

15.10.2019 

- 

27.10.2019 

На Стая 

Малък 

апартамент 

Marina 

Front/Junior 

Suite Marina 

Front 2 

възрастни, 1 

дете (2 - 12 г.)  

 

На Стая 

366 634 876 1206 1309 283 

Малък 

апартамент 

Beach 

Front/Junior 

Suite Beach 

Front 2 

възрастни  

 

На Стая 

373 641 925 1324 1450 277 

Апартамент 

Marina 

Front/Suite 

Marina Front 2 

възрастни  

 

На Стая 

373 717 948 1358 1507 277 

Апартамент 

Marina 

Front/Suite 

Marina Front 3 

възрастни  

 

На Стая 

467 896 1185 1697 1884 346 

Апартамент 

Marina 
420 806 1067 1528 1695 312 



Закуска 

EUR 

25.04.2019 

- 

25.05.2019 

27.09.2019 

- 

14.10.2019 

EUR 

26.05.2019 

- 

06.06.2019 

17.09.2019 

- 

26.09.2019 

EUR 

07.06.2019 

- 

29.06.2019 

03.09.2019 

- 

16.09.2019 

EUR 

30.06.2019 

- 

21.07.2019 

28.08.2019 

- 

02.09.2019 

EUR 

22.07.2019 

- 

27.08.2019 

EUR 

15.10.2019 

- 

27.10.2019 

Front/Suite 

Marina Front 2 

възрастни, 1 

дете (2 - 12 г.)  

 

На Стая 

Апартамент 

Marina 

Front/Suite 

Marina Front 2 

възрастни, 2 

деца (2 - 12 г.)  

 

На Стая 

420 806 1067 1528 1695 312 

 


