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Най - после!

BILLA TRAVEL е тук.
Време е за истинска почивка!
A
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За всички, които искат да почиват качествено, сигурно и изгодно.
BILLA Travel е марката, с която у нас стъпва REWE Austria Touristik – найдобрата туроператорска компания в Австрия, принадлежаща към голямото
европейско семейство на DER Touristik Group – туристическото подразделение
на концерна REWE Group, осигуряващо перфектната почивка на над 7 милиона
души годишно. Или с други думи: с BILLA Travel получавате внимателно
подбрани и винаги актуални предложения „от първа ръка“, без надценки „по
веригата“ и без риск от „непредвидени ситуации“.

Топ съотношение цена – качество с двойна гаранция
С една от най-големите туроператорски компании
и 20 години експертен опит зад гърба си, BILLA
Travel осигурява най-добрите цени в комбинация
с перфектна организация и безкомпромисно
качество. Освен това като клиенти на BILLA Travel
имате повече от 100% сигурност за парите си,
защото те са подсигурени с двойна гаранция:
Самолетни почивки с тръгване от София,
Варна или Букурещ
BILLA TRAVEL си партнира с престижни авиокомпании
и предлага самолетни почивки до най-желаните дестинации по целия свят. Цените на самолетните почивки
включват полет, трансфер и хотелско настаняване със
съответния тип изхранване – за Ваше удобство с възможност за тръгване от София, Варна или Букурещ.
Цени и места в реално време на сайта
www.billatravel.bg
На www.billatravel.bg можете да проверявате и да резервирате налични места и цени в реално време. Това
означава, че цените са динамични и се променят - било
то в низходяща или възходяща посока. Или с други думи
– посочените цени в настоящата брошура не са търговско предложение, а ориентировъчна стойност на Вашата
бъдеща резервация.
Гарантирано провеждане, без минимален
брой пътуващи
Нашето голямо предимство на българския пазар е, че
като марка на REWE GROUP и част от DER Touristik ние
разполагаме с изключително висок брой наличности, а
провеждането на резервираните от Вас самолетни почивки е гарантирано, без изискване на минимален брой
участници.

веднъж от австрийската държава чрез законово
утвърдената защита срещу несъстоятелност
и още веднъж от REWE Group – един от найголемите европейски концерни с годишен оборот
от близо 75 милиарда евро

Дати по Ваш избор – почивате
когато Вие решите
На www.billatravel.bg можете бързо и
.16
стр
лесно да сравните цените за желания
ж
ви
хотел или самолетна почивка и да изберете най-изгодния и удобния за Вас период,
при това без да се съобразявате с изискване за конкретен брой нощувки. Освен това можете да зададете
изключително широк времеви диапазон и да планирате
почивката си до година напред.
Голям избор от хотели и дестинации
Портфолиото на BILLA TRAVEL обхваща голям брой
хотели на най-интересните дестинации по целия свят,
в това число и собствените хотелски марки на DER
Touristik Hotels & Resorts, а предложенията в настоящата
брошура са само представителна извадка от невероятното разнообразие, което Ви очаква на www.billatravel.bg.
Лесна резервация – пълноценна почивка
Перфектният хотел, оптималният престой, идеалните
дати. Полети с реномирани авиокомпании, трансфери с
надеждни партньори на място. Всичко по Ваш вкус, комбинирано от нашата система – на момента и на най-добрата цена. Резервирайте Вашата пълноценна почивка
сега – бързо и лесно на www.billatravel.bg.
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КАК ДА РЕЗЕРВИРАМЕ
ПОЧИВКА СЪС СОБСТВЕН
ТРАНСПОРТ?

В

сяка година все повече българи избират да пътуват с личния си автомобил до мястото на мечтаната ваканция.
Това, разбира се, е заради многото предимства, които пътуването с кола носи – независимост от самолетни, автобусни
или влакови разписания, мобилност по всяко време, гъвкавост и, не
на последно място, комфорт. Без значение къде отивате, ако сте
избрали да пътувате с автомобил, ние от BILLA TRAVEL сме тук,
за да Ви помогнем да изберете най-добрия за Вас хотел и да резервирате на най-изгодна цена. По-долу можете да откриете стъпките
за Вашата перфектна почивка.

1. ИЗБОР НА ДЕСТИНАЦИЯ Ако все още не сте решили

къде да почивате това лято или просто искате да организирате
уикенд със семейството или приятелите, вижте предложенията
ни за супер хотели на Българското Черноморие, Халкидики и Тасос
на следващите страници. Вече знаете къде отивате? Тогава преминаваме към стъпка 2.

2. ИЗБОР НА ХОТЕЛ Избрахте дестинация? Време е за

избор на перфектния за Вас хотел. Ако сте избрали хотел от брошурата, може да сканирате QR кода до него, който ще ви изпрати
директно в нашия сайт. Ако хотелите от брошурата не са точно това, което търсите – отидете на www.billatravel.bg в секция
„Хотели“ и въведете избраната дестинация, за да видите всички
предлагани от нас хотели. Хотелите в брошурата са само една
малка част от асортимента на BILLA TRAVEL, на сайта може да
видите всички предлагани от нас хотели за желаната от Вас дестинация.

3. ИЗБОР НА ПЕРИОД Вече избрахте хотел – време е да

изберете най-подходящия период за Вашата почивка. Когато търсите в сайта www.billatravel.bg без да залагате конкретни дати,
офертите, които виждате, са сортирани от най-ниската цена,
за 180 дни напред. Нашият иновативен сайт е създаден така, че
да Ви помага да откриете най-добрите оферти за секунди. Ако не
сте ограничени относно конкретни дати за Вашата почивка, а
например искате да отидете на море през август или септември
– без значение точно кога, можете да заложите в календара период
от началото на август до средата на септември + броя желани нощувки и сайтът ще визуализира офертите, сортирани по цена за
зададения от Вас период. По този начин Вие ще откриете най-изгодното предложение за периода, в който искате да почивате. Ако
пък вече сте избрали конкретни дати за Вашата почивка, може4

те просто да ги въведете в календара + желания брой нощувки и
да резервирате с желания тип стая и изхранване. Моля, имайте
предвид, че посочените в брошурата цени са индикативни, те се
отнасят за най-ниския сезон – точните цени за Вашите дати може
да откриете на сайта www.billatravel.bg.

4. ИЗБОР НА ТИП СТАЯ И ТИП ИЗХРАНВАНЕ

Знаете къде и знаете кога ще бъде Вашата мечтана ваканция –
време е за малко детайли. Преди да преминем към резервацията,
проверете дали типът стая и типът изхранване са тези, които
Вие бихте предпочели. Може да използвате филтрите на сайта,
за да виждате само типа стая или типа изхранване, които Ви интересуват. Повечето хотели предлагат множество варианти за
изхранване и стаи, например само закуска, полупансион (закуска +
вечеря), пълен пансион (закуска, обяд и вечеря) или all inclusive, но
някои хотели може да предлагат само един или два от тези варианти. Типът стаи също може да е различен за всеки хотел, някои
предлагат настаняване в двойни или фамилни стаи, други предлагат и апартаменти или вили/бунгала. Подробна информация
за типовете изхранване и стаи, които избраният от Вас хотел
предлага, може да откриете на сайта в секция „Информация за хотела“. Разбира се, ако имате въпроси или нужда от съвет, ще се
радваме да ви помогнем – може да се свържете с нас по телефон на
0700 14004 или да ни пишете на имейл: sales@billatravel.bg.

5. РЕЗЕРВАЦИЯ Всичко е готово! Време е за резервация.

След натискане на бутона „Провери“, който проверява наличността на офертата в реално време, ще се появи бутон „Резервирай“. Внимавайте, ако чакате прекалено дълго, офертата може
вече да не е налична или цената да е по-висока. След натискане на
бутон „Резервирай“, сайтът ще Ви покаже цената за всеки един
пътуващ поотделно и общата цена, като по-долу трябва да въведете данните на пътуващите (Внимание: Данните трябва да
са попълнени на латиница, така както са в документите Ви за
пътуване – паспорт/лична карта.). След това изберете начин на
плащане и се запознайте с нашите общи условия за резервация. С
кликване на бутона „Резервирай“ и последващо успешно плащане
през сайта ни, Вашата резервация е автоматично направена и ние
от BILLA TRAVEL ще се свържем с Вас в работно време относно
документите за настаняване. В случай, че сте избрали уточняване
на плащането с BILLA TRAVEL, в първия работен ден след постъпването на заявката, ще Ви изпратим потвърждение за резервацията и информация за плащането.

БЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ • ЛЯТО • 2022

Sol Mari na Palace
Несебър

Местоположение: много комуникативно и с великолепна панорама, почти на входа на Стария град,
на около 500 метра от центъра на Несебър и на 200
метра от Южния плаж (шезлонги и чадъри срещу
заплащане).
Хотел: 128 стаи и апартаменти, 24-часова рецепция, лоби, асансьор, безплатен Wi-Fi в целия хотел,
ресторант с тераса, лоби бар, панорамен бар и открит басейн на покрива, подземен паркинг (срещу
заплащане). Спорт & развлечения (вкл. в цената): фитнес зала, тенис на маса, билярд, джаги.
Уелнес срещу заплащане: сауна, масажи.
Стаи: с изглед към морето, баня с душ кабина, сешоар, климатик, телевизор с кабелна телевизия, телефон, хладилник, сейф (срещу заплащане),
балкон.
Изхранване: all inclusive.
СКАНИРАЙ
и разгледай
хотела на сайта:

Избрани акценти:
•
•

Модерен хотел от световна верига
Топ отзиви и великолепна панорама

Дати/Изхранване

7 нощувки, all inclusive 

на човек от:

450,80 лв.

B or jana

на човек от:

245 лв.

Местоположение: до плажа в близост до резерват
Балтата и само на 300 метра от центъра на Албена.
Хотел: 176 стаи и апартаменти, 24-часова рецепция, асансьор, безплатен Wi-Fi в целия комплекс,
ресторант с тераса, бар на басейна, безплатни
шезлонги и чадъри на басейна и на плажа, паркинг
(срещу заплащане). За децата: детски басейн, детска площадка, дневна анимация за деца от 4-12
год. (няколко дни седмично), детска дискотека.
Стаи: с изглед към парка или морето, баня с душ
кабина/вана, сешоар, климатик, телевизор с кабелна телевизия, телефон, минибар (срещу заплащане), балкон.
Изхранване: all inclusive.

7 нощ. м/ду 10.06.2022 и 30.09.2022/
All Inclsuive

Може да видите цените в реално време на сайта www.billatravel.bg. Цените в тази брошура са
индикативни, не са обвързващи и не представляват търговско предложение.

Слънчев бряг

СКАНИРАЙ
и разгледай
хотела на сайта:

Дати/Изхранване

Цени 2022 на човек в лева/евро
Цени от 450,80 лв./230 € до 923,16 лв./471 €

Helena Park

Албена

7 нощувки, all inclusive 

7 нощ. м/ду 10.06.2022 и 30.09.2022/
All Inclsuive

Цени 2022 на човек в лева/евро
Цени от 245лв./125 € до 697,76 лв./356 €

Може да видите цените в реално време на сайта www.billatravel.bg. Цените в тази брошура са
индикативни, не са обвързващи и не представляват търговско предложение.

За информация и резервации:

0700 14004,

7 нощувки, all inclusive 

на човек от:

625,24 лв.

Местоположение: сред спокоен, обширен парк до
крайбрежната алея, само на 150 метра от плажa.
Хотел: 232 стаи и апартаменти, 24-часова рецепция, асансьор, безплатен Wi-Fi, 2 ресторанта, бар
на басейна, СПА център, голям открит басейн, безплатни шезлонги и чадъри на басейна и на плажа.
Спорт & развлечения (вкл. в цената): фитнес,
плажен волейбол, аеробика, аква гимнастика,
дневна и вечерна анимация. За децата: детски
басейн, площадка, надуваем замък, анимация за
деца, детска дискотека.
Стаи: с изглед към парка или към курорта, сешоар, климатик, сейф, телевизия, минибар (срещу заплащане), балкон.
Изхранване: all inclusive +
СКАНИРАЙ
и разгледай
хотела на сайта:

Дати/Изхранване
7 нощ. м/ду 10.06.2022 и 30.09.2022/
All Inclsuive

Цени 2022 на човек в лева/евро
Цени от 625,24 лв./319 € до 1142,68 лв/583 €

Може да видите цените в реално време на сайта www.billatravel.bg. Цените в тази брошура са
индикативни, не са обвързващи и не представляват търговско предложение.

sales@billatravel.bg или www.billatravel.bg
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Porfi Beach Hotel

Халкидики п-в Ситония Никити

Местоположение: в самото начало на
втория ръкав на п-в Халкидики – Ситония, до собствен пясъчен плаж с плитко
морско дъно, закътан сред борова горичка на 2,5 км след китното селце Метаморфоси и около 3 км преди оживения курорт
Никити. Солун е на приблизително 100 км
или малко повече от час път с кола.
Хотел: 90 стаи и апартаменти, 24-часова
рецепция, сейф (срещу заплащане), безплатен Wi-Fi в целия комплекс, минимаркет, основен бюфет ресторант с тераса, а-ла-карт таверна, снек
бар, бар на плажа, голям открит басейн, безплатни шезлонги и
чадъри на басейна и на плажа, безплатен паркинг.
Спорт & развлечения (вкл. в цената): плажен волейбол, аква
аеробика, вечерна развлекателна програма. Срещу заплащане: билярд, джаги, тенис корт, велосипеди под наем. За децата:
детски басейн, детска площадка, стая за игри.
Стаи: с изглед към градината или към морето, баня с душ кабина/вана, сешоар, климатик, телевизор, радио, телефон, хладилник, балкон или тераса.
Изхранване: само закуска или полупансион (закуска и вечеря
на бюфет).
СКАНИРАЙ
и разгледай
хотела на сайта:

Избрани акценти:
•
•
•

Малък комфортен хотел с традиции
Непосредствено до собствен пясъчен плаж
Добро съотношение цена-качество

Дати/Изхранване

7 нощувки, закуски 

на човек от:

433,16 лв.

Цени 2022 на човек в лева/евро

7 нощ. м/ду 10.06.2022 и 30.09.2022/
закуски

Цени от 433,16 лв./221 €
до 866,32 лв./442 €

7 нощ. м/ду 10.06.2022 и 30.09.2022/
закуски и вечери

Цени от 633,08 лв./323 €
до 1066,24 лв./544 €

Може да видите цените в реално време на сайта www.billatravel.bg. Цените в
тази брошура са индикативни, не са обвързващи и не представляват търговско
предложение.

Lagomandra Beach Hotel

Халкидики п-в Ситония Неос Мармарас
Местоположение: на изключително уединено и красиво място на западния бряг
на Ситония, само през една улица от отличения със син флаг плаж с едър пясък
Лагомандра. До центъра на космополитния курорт Неос Мармарас са около 6
км, Никити е на около 13 км, а Солун е
на приблизително 115 км или около час и
половина път с кола.
Хотел: 120 стаи и апартаменти (включително и апартаменти със собствен басейн), 24-часова рецепция, лоби, сейф (срещу заплащане), TV
лаундж, безплатен Wi-Fi в целия комплекс, минимаркет, основен
бюфет ресторант с тераса, а-ла-карт ресторант с тераса, снек
бар, бар на басейна, бар на плажа, открит басейн, безплатни
шезлонги и чадъри на басейна (на плажа срещу заплащане),
безплатен паркинг.
Спорт & развлечения (вкл. в цената): фитнес зала (в съседния хотел Lagomandra Hotel & Spa), дневна анимация и вечерна
развлекателна програма (няколко пъти седмично). Срещу заплащане: водни спортове, гмуркане. За децата: детски басейн,
мини клуб.
Стаи: с изглед към градината или към морето, баня с душ кабина, сешоар, климатик, телевизор (Sat-TV), телефон, хладилник,
балкон или тераса.
Изхранване: полупансион (закуска и вечеря на бюфет).
СКАНИРАЙ
и разгледай
хотела на сайта:

Избрани акценти:
•
•
•

Елегантен хотел с отлични отзиви
Прекрасен плаж със син флаг
Разнообразни опции за настаняване

Дати/Изхранване
7 нощ. м/ду 10.06.2022 и 30.09.2022/
закуски и вечери

7 нощувки, закуски и вечери
6



на човек от:

866,32 лв.

Цени 2022 на човек в лева/евро
Цени от 866,32 лв./442 €
до 1524,88 лв./778 €

Може да видите цените в реално време на сайта www.billatravel.bg. Цените в
тази брошура са индикативни, не са обвързващи и не представляват търговско
предложение.

ХАЛКИДИКИ & ТАСОС • ЛЯТО • 2022

Thassos Grand Resort
Гърция остров Тасос

Местоположение: до собствен пясъчен
плаж в тихия живописен залив Агиос
Йоанис Лукас в югоизточната част на
остров Тасос, заобиколен от красиви
гледки и абсолютното уединение на недокосната природа. От пристанището
Лименас до хотела са 30 км.
Хотел: 173 стаи и апартаменти в 14 терасовидно подредени сгради, 24-часова
рецепция, безплатен Wi-Fi в целия комплекс, основен бюфет ресторант с тераса, гръцки а-ла-карт ресторант с тераса, лоби бар, бар на плажа,
СПА център, голям открит басейн, безплатни чадъри и шезлонги
на басейна и на плажа, безплатен паркинг.
Спорт & развлечения (вкл. в цената): фитнес, плажен волейбол, вечерна развлекателна програма (няколко пъти в седмицата). Срещу заплащане: водни спортове на плажа. За децата: детски басейн, детска площадка, детска дискотека. Уелнес
(срещу заплащане): джакузи, сауна, парна баня, масажи и козметични процедури.
Стаи: изглед към градините, към вътрешността на острова или
към морето, баня с душ кабина и вана, сешоар, климатик, телевизор, телефон, сейф, минибар (срещу заплащане), балкон.
Изхранване: полупансион (закуска и вечеря на бюфет).
СКАНИРАЙ
и разгледай
хотела на сайта:

Избрани акценти:
•
•
•

Луксозен ризорт с елегантен дизайн
Уникална локация сред недокосната природа
Непосредствено до собствен пясъчен плаж

Дати/Изхранване

Цени 2022 на човек в лева/евро

7 нощ. м/ду 10.06.2022 и 30.09.2022/
закуски и вечери

7 нощувки, закуски и вечери 

на човек от:

740,88 лв.

Цени от 740,88 лв./378 €
до 1507,24 лв./769 €

Може да видите цените в реално време на сайта www.billatravel.bg. Цените в
тази брошура са индикативни, не са обвързващи и не представляват търговско
предложение.

Zoe Hotel

Гърция остров Тасос
Местоположение: на обграден от тишина и зеленина хълм с прекрасен изглед
над морето и залива Трипити в югозападната част на остров Тасос. Пясъчният плаж с плитък морски бряг е на около
150 метра, а курортът Лименария с множество магазини и заведения е на приблизително 3 км. Пристанището Лименас
е на около час път с кола.
Хотел: 97 стаи и апартаменти в 12
амфитеатрално разположени постройки,
24-часова рецепция, лоби, безплатен Wi-Fi в целия комплекс,
сейф (срещу заплащане), TV лаундж, основен бюфет ресторант, снек бар на басейна, открит басейн, безплатни чадъри и
шезлонги на басейна (на плажа срещу заплащане), безплатен
неохраняем паркинг.
Спорт & развлечения (вкл. в цената): плажен волейбол. Срещу заплащане: билярд, джаги, еър хокей, тенис на маса. За децата: детски басейн, детска площадка.
Стаи: с изглед към градината, баня с душ кабина, сешоар, климатик, телевизор, телефон, хладилник, балкон или тераса.
Изхранване: полупансион (закуска и вечеря на бюфет) или
all inclusive.
СКАНИРАЙ
и разгледай
хотела на сайта:

Избрани акценти:
•
•
•

Лайфстайл хотел с модерно излъчване
Великолепен изглед към морето
На минути от пясъчния плаж

Дати/Изхранване

7 нощувки, закуски и вечери

на човек от:

За информация и резервации:

482,16 лв.
0700 14004,

Цени 2022 на човек в лева/евро

7 нощ. м/ду 10.06.2022 и 30.09.2022/
закуски и вечери

Цени от 482,16 лв./246 €
до 985,88 лв./503 €

7 нощ. м/ду 10.06.2022 и 30.09.2022/
All Inclsuive

Цени от 684,04 лв./349 €
до 1185,80 лв./605 €

Може да видите цените в реално време на сайта www.billatravel.bg. Цените в
тази брошура са индикативни, не са обвързващи и не представляват търговско
предложение.

sales@billatravel.bg или www.billatravel.bg
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Самолетни почивки

САМОЛЕТНИ ПОЧИВКИ – КАК
ДА ПЪТУВАМЕ ИЗГОДНО?

В

сички сме се сблъсквали с едни или други трудности при резервиране на почивки със самолет, но с BILLA TRAVEL можете да кажете „Чао“ на всякакви затруднения. С какво сме
по-различни? За нас Вашето удобство е на първо място – летището от което ще пътувате, датите на Вашата почивка, хотелът,
типът стая и типът изхранване – при нас всичко е по Ваш избор.
Как да резервирате бързо и лесно? Просто следвайте описаните
по-долу стъпки и си подарете мечтаната почивка.

ИЗБОР НА ДЕСТИНАЦИЯ

Става ли въпрос за разнообразие на дестинации, BILLA TRAVEL
дава полет и на най-разпаленото въображение. Иска Ви се нещо
ново или пък добре забравено старо, нещо класическо или може би
нещо екзотично, нещо далечно или нещо по-близко? При нас ще откриете огромен брой предложения за самолетни почивки на най-интересните и желани места по целия свят. Например на слънчевия
остров Крит, на целунатия от майката-природа остров Кипър
или на златните плажове на Коста дел Сол. Ако сте решили къде,
нека видим и как.

ИЗБОР НА САМОЛЕТНА ПОЧИВКА

На сайта www.billatravel.bg, в секция „Самолетни почивки“ можете да въведете начално летище, като за Ваше удобство имате
възможност за избор измежду летищата София, Варна и Букурещ.
След това изберете желаната дестинация, Вашите дати и брой
нощувки. Внимание! На датите, които сте посочили, е възможно няма налични полети. Затова нашият съвет е: Не задавайте
конкретни дати, когато търсите самолетни почивки, а задайте
по-дълъг период около избраните от Вас дати.

ИЗБОР НА ПЕРИОД

Когато търсите в сайта www.billatravel.bg без да залагате конкретни дати, офертите, които виждате, са сортирани от
най-ниската цена, за 180 дни напред. Нашият иновативен сайт е
създаден така, че да Ви помага да откриете най-добрите оферти
за секунди. Ако не сте ограничени относно конкретни дати за
Вашата почивка, а например искате да пътувате до избраната
дестинация през август– без значение точно кога, можете да заложите в календара период от началото до края на август + броя
желани нощувки и сайтът ще визуализира офертите, сортирани
по цена за зададения от Вас период. По този начин Вие ще от8

криете най-изгодното предложение за периода, в който искате
да почивате

ИЗБОР НА ТИП СТАЯ И ТИП ИЗХРАНВАНЕ

Знаете къде и знаете кога ще бъде Вашата мечтана ваканция –
време е за малко детайли. Преди да преминем към резервацията,
проверете дали типът стая и типът изхранване са тези, които
Вие бихте предпочели. Може да използвате филтрите на сайта,
за да виждате само типа стая или типа изхранване, които Ви
интересуват. Повечето хотели предлагат множество варианти
за изхранване и стаи, например само закуска, полупансион (закуска
+ вечеря), пълен пансион (закуска, обяд и вечеря) или all inclusive,
но някои хотели може да предлагат само един или два от тези
варианти. Типът стаи също може да е различен за всеки хотел,
някои предлагат настаняване в двойни или фамилни стаи, други
предлагат и апартаменти или вили/бунгала. Подробна информация за типовете изхранване и стаи, които избраният от Вас хотел предлага, може да откриете на сайта в секция „Информация
за хотела“. Разбира се, ако имате въпроси или нужда от съвет, ще
се радваме да ви помогнем – може да се свържете с нас по телефон
на 0700 14004 или да ни пишете на имейл: sales@billatravel.bg. На
сайта може да откриете и подробна информация за полетите.

РЕЗЕРВАЦИЯ

Всичко е готово! Време е за резервация. След натискане на бутона
„Провери“, който проверява наличността на офертата в реално
време, ще се появи бутон „Резервирай“. Внимавайте, ако чакате
прекалено дълго, офертата може вече да не е налична или цената да
е по-висока. След натискане на бутон „Резервирай“, сайтът ще Ви
покаже цената за всеки един пътуващ поотделно и общата цена,
като по-долу трябва да въведете данните на пътуващите (Внимание: Данните трябва да са попълнени на латиница, така както
са в документите Ви за пътуване – паспорт/лична карта.). След
това изберете начин на плащане и се запознайте с нашите общи
условия за резервация. С кликване на бутона „Резервирай“ и последващо успешно плащане през сайта ни, Вашата резервация е автоматично направена и ние от BILLA TRAVEL ще се свържем с Вас в
работно време относно документите за настаняване. В случай, че
сте избрали уточняване на плащането с BILLA TRAVEL, в първия
работен ден след постъпването на заявката, ще Ви изпратим потвърждение за резервацията и информация за плащането.

ОСТРОВ КРИТ • ЛЯТО • 2022

Hersonissos Maris
остров Крит Херсонисос

Местоположение: спокойно, на първа линия до морето и на 50 метра от
най-близкия плаж в Херсонисос. Центърът на оживения курорт е на около 15
минути пеша, а летище Ираклион е на 27
км от хотела.
Хотел: 240 стаи и апартаменти в няколко
сгради, 24-часова рецепция, безплатен
Wi-Fi в целия хотел, основен бюфет ресторант с тераса, снек бар на плажа, лоби
бар, два открити басейна, безплатни чадъри и шезлонги на басейна (на плажа срещу заплащане).
Спорт & развлечения (срещу заплащане): фитнес, тенис корт,
тенис на маса, билярд. За децата: детски басейн. Уелнес (срещу
заплащане): джакузи, сауна, парна баня, масажи.
Стаи: с изглед към градината, към басейните или страничен изглед към морето, баня с душ кабина/вана, сешоар, климатик, телевизор, телефон, сейф (срещу заплащане), хладилник, балкон.
Изхранване: полупансион (закуска и вечеря на бюфет).
СКАНИРАЙ
и разгледай
хотела на сайта:

Избрани акценти:
•
•
•

На първа линия до морето
Внимателно обслужване
Много добра кухня

От летище:

Дати/Изхранване

Цени 2022 на човек в лева/евро

СОФИЯ

7 нощ. м/ду 10.06.2022
и 30.10.2022/закуски и
вечери

Цени, започващи от 1081,92 лв./552 €

БУКУРЕЩ

7 нощ. м/ду 10.06.2022
и 30.10.2022/закуски и
вечери

Цени, започващи от 1234,80 лв./630 €

Цените в тази брошура са индикативни и не представляват обвързващо търговско
предложение. Може да видите цените в реално време на сайта www.billatravel.bg.
*Цените на авиокомпаниите са динамични и е възможно да се появи по-ниска или
по-висока цена в сайта.

полет,трансфер, 7 нощувки, закуски и вечери на човек от: 1081,92 лв.

Ser ita Beach Hotel
остров Крит Анисарас

Местоположение: в спокоен район до
морския бряг в края на Анисарас, само
през една улица от плажа. До центъра на
курорта са около 3 км, а разстоянието от
летище Ираклион до хотела е 26 км.
Хотел: 276 стаи и апартаменти, 24-часова рецепция, безплатен Wi-Fi в лобито,
минимаркет, основен бюфет ресторант,
три а-ла-карт ресторанта, снек бар, лоби
бар, три открити басейна с морска вода,
единият от които с водни пързалки, безплатни чадъри и шезлонги на басейните и на плажа.
Спорт & развлечения (вкл. в цената): 2 тенис корта, аквафитнес, йога, зумба, дневна и вечерна развлекателна програма, музика на живо. За децата: детски басейн, детска площадка, анимация за деца и за юноши. Уелнес (срещу заплащане): масажи
и СПА процедури.
Стаи: с изглед към градината или към морето, баня с вана, сешоар, климатик, телевизор, телефон, сейф, хладилник, балкон/
тераса.
Изхранване: all inclusive.
СКАНИРАЙ
и разгледай
хотела на сайта:

Избрани акценти:
•
•
•

полет,трансфер, 7 нощувки, all inclusive  на човек от: 1417,08 лв.
За информация и резервации:

0700 14004,

Безплатни чадъри и шезлонги на плажа
Богата развлекателна програма
Голямо гастрономическо разнообразие

От летище:

Дати/Изхранване

Цени 2022 на човек в лева/евро

СОФИЯ

7 нощ. м/ду 10.06.2022
и 30.10.2022/All Inclsuive

Цени, започващи от 1417,08 лв./723 €

БУКУРЕЩ

7 нощ. м/ду 10.06.2022
и 30.10.2022/All Inclsuive

Цени, започващи от 1660,12 лв./847 €

Цените в тази брошура са индикативни и не представляват обвързващо търговско
предложение. Може да видите цените в реално време на сайта www.billatravel.bg.
*Цените на авиокомпаниите са динамични и е възможно да се появи по-ниска или
по-висока цена в сайта.

sales@billatravel.bg или www.billatravel.bg
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Самолетни почивки

КРИТ –

БЛАГОСЛОВЕНИЯТ
ОСТРОВ

О

бграден от три морета във всички възможни нюанси на
синьото, гален от топли слънчеви лъчи почти целогодишно и покрит от високи планини, пълноводни реки
и плодородни долини, Крит несъмнено е място, благословено от
природата. Нищо чудно, че именно тук е възникнала най-древната европейска цивилизация. Не е учудващ и фактът, че на Крит
живеят най-много столетници на глава от населението. Или с
други думи, Крит определено е добро място за живеене. И със сигурност едно от най-добрите места за почивка.

НАЙ-ГОЛЕМИЯТ, НАЙ-СЛЪНЧЕВИЯТ,
НАЙ-ЖЕЛАНИЯТ

може би описват острова най-добре: “Мистерията на Крит е
дълбоко вкоренена. Който стъпи на този остров, усеща загадъчна
сила, разливаща се топло и благотворно през вените му, усеща, че
душата му започва да расте.”
След всичко казано дотук, едва ли е ще е изненада за някого, че
Крит е най-посещаваният гръцки остров. Активният туристически период е от април до средата на октомври, а високият
сезон е от края на юни до края на август. Средните дневни температури на въздуха варират от 20 °C през април и октомври
до 30 °C през юли и август, а тези на водата пък не падат под 20
°C между юни и октомври, като достигат до 25 °C през август.

Става ли въпрос за гръцки острови, за Крит обикновено се говоКУРОРТИ И ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ
ри в превъзходна степен. С площ от близо 8400 км2 и население
Като Гувес / Анисарас / Херсонисос /
от над 600 000 души той е най-големият. Намира се на около 110
Сталис / Малиа
км от континенталната част на Европа и на около 300 км от
Нa около 20 κм изтοчнo οт cтoлицaтa нa Крит – Ирaклиοн се
Африка, което пък го прави най-южният. С това си географско
простира най-популярният курортен регион на острова, обхваразположение в идеалния център на Източното Средиземноморие
щащ крайбрежните селища Като Гувес, Анисарас, Херсонисос,
– между Йонийско, Егейско и Либийско море, Крит логично е и
Сталис и Малиа. Всяко от тях предлага прекрасни пясъчни плажонай-слънчевият гръцки остров – жителите и гостите му могат
ве с кристално чисти води и голям избор от хотели за всеки вкус,
да се радват на изобилие от слънчеви лъчи повече от 300 дни в
но ако сте любители на нощния живот правилното място е Хергодината.
сонисос. Задължителната забележителност в района,
Мекият средиземноморски климат в съчетание с веразбира се, е Дворецът в Кносос – архитектурният
ликолепните природни дадености дават на Крит
апогей на минойска цивилизация.
НАКРАТКО
основание да се нарече и най-плодородният. А проМеждународни
дуктите – от плодовете и зеленчуците, през зехКaтo Стaлοc / Агия Марина / Плaтaлетища: Ираклион
тина и меда, до сиренето и колбасите – са с такова
ниac / Гeрaни
(HER), Ханя (CHQ)
качество, че неслучайно според мнозина критската
Също на северното критско крайбрежие, само че в
Продължителност
кухня засенчва гръцката. Същото може да се каже и
западната му част, се намира другата най-посещавана полета от
за виното и ракията, както и, разбира се, за ненадмина курортна зона на острова. Тя започва от Кaтo
София: 1,5 часа
натото гостоприемството на критяните.
Стaлοc само на няколко километра западно от
Часова разлика с
Като казахме критяни, първите такива всъщност
втoрия пο гoлeминa грaд нa οcтрoв Крит – Ханя
България: 0 часа
са основателите на най-древната европейска цивии включва дузина крайбрежни селища с великолепни
лизация – минойската, съществувала от средата на
плажни ивици, най-големите от които са Агия Мари3-то до средата на 2-то хилядолетие пр. Хр. Следна, Плaтaниac и Гeрaни. Самият Ханя пък е eдин οт
ващият исторически пласт на Крит сложили микенците, след
нaй-привлeκaтeлнитe грaдoвe
което островът бил последователно владян от Рим, Византия,
в цяла Гърция, впечатляващ
Венеция и Османската империя. А добре запазените архитектурс изключителна атмосфера и
ни паметници от всички тези различни епохи и цивилизации працял куп забележителности на- РАЗГЛЕДАЙТЕ
вят острова истинско Елдорадо за любителите историята и
чело със старото венецианско ВСИЧКИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
културата.
пристанище, джамията „Кю- ЗА КРИТ:
И още един интересен факт в графата „най“. На Крит е роден
чук Хасан“ и църквата „Агиос
най-прочутият гръцки писател – Никос Казандзакис, чийто думи
Николаос“.
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Royal Belvedere Hotel
остров Крит Херсонисос

Местоположение: на уединен хълм с
гледка към залива на Херсонисос и на 10
минути от центъра на курорта. От летище
Ираклион до хотела са 26 км, а известният плаж Стар бийч е на около 500 м.
Хотел: 729 стаи и апартаменти, 24-часова рецепция, асансьори, безплатен Wi-Fi,
2 бюфет ресторанта, 2 снек бара, 2 лаундж бара, 2 открити бара, СПА център,
6 открити басейна, безплатни чадъри и
шезлонги на басейните (на плажа срещу
заплащане).
Спорт & развлечения (вкл. в цената): фитнес, плажен волейбол, тенис, миниголф, стрелба с лък, аеробика, аквафитнес,
йога, дневна и вечерна анимация. За децата: детски басейн,
площадка, детска дискотека, дневна, вечерна и спортна анимация за деца.
Стаи: с изглед към градината или към морето, баня с вана, сешоар, климатик, телевизор, сейф (срещу заплащане), хладилник, балкон/тераса.
Изхранване: all inclusive.
СКАНИРАЙ
и разгледай
хотела на сайта:

Избрани акценти:
•
•
•

Голям ризорт с много удобства
Огромен избор от възможности за забавление
Безплатен вход в Star Beach Water Park

От летище:

Дати/ Изхранване

Цени 2022 на човек в лева/евро

СОФИЯ

7 нощ. м/ду 10.06.2022
и 30.10.2022/All Inclsuive

Цени, започващи от 1268,12 лв./647 €

БУКУРЕЩ

7 нощ. м/ду 10.06.2022
и 30.10.2022/All Inclsuive

Цени, започващи от 1462,16 лв./746 €

Цените в тази брошура са индикативни и не представляват обвързващо търговско
предложение. Може да видите цените в реално време на сайта www.billatravel.bg.
*Цените на авиокомпаниите са динамични и е възможно да се появи по-ниска или
по-висока цена в сайта.

полет,трансфер, 7 нощувки, all inclusive  на човек от: 1268,12 лв.

Blue Bay Resort & Spa Hotel
остров Крит Агия Пелагия

Местоположение: спокойно, на склон
в края на курорта Агия Пелагия. Пясъчно-каменистият плаж е на около 250 м от
хотела, центърът на селището – на около
2 км, а от летище Ираклион до хотела са
25 км.
Хотел: 209 стаи и апартаменти в 5 сгради, 24-часова рецепция, асансьор, безплатен Wi-Fi в целия комплекс, бюфет
ресторант, а-ла-карт ресторант, снек бар,
лоби бар, бар на басейна, СПА център, 4
открити басейна с морска вода, безплатни чадъри и шезлонги на
басейните (на плажа срещу заплащане).
Спорт & развлечения (вкл. в цената): фитнес, футбол, тенис
корт, тенис на маса, миниголф, аеробика, аквафитнес, дневна
анимация, вечерна развлекателна програма. За децата: два
детски басейна с пързалка, детска дискотека. Уелнес (срещу
заплащане): различни видове сауни, масажи и процедури.
Стаи: с изглед към градината или към морето, баня с душ кабина/вана, сешоар, климатик, телевизор, сейф (срещу заплащане),
хладилник, балкон/тераса.
Изхранване: all inclusive.
СКАНИРАЙ
и разгледай
хотела на сайта:

Избрани акценти:
•
•
•

полет,трансфер, 7 нощувки, all inclusive  на човек от: 1281,84 лв.
За информация и резервации:

0700 14004,

Модерен ризорт с елегантен дизайн
Топ локация с великолепна гледка
Пълноценна почивка за цялото семейство

От летище:

Дати/ Изхранване

Цени 2022 на човек в лева/евро

СОФИЯ

7 нощ. м/ду 10.06.2022
и 30.10.2022/All Inclsuive

Цени, започващи от 1281,84 лв./654 €

БУКУРЕЩ

7 нощ. м/ду 10.06.2022
и 30.10.2022/All Inclsuive

Цени, започващи от 1393,56 лв./711 €

Цените в тази брошура са индикативни и не представляват обвързващо търговско
предложение. Може да видите цените в реално време на сайта www.billatravel.bg.
*Цените на авиокомпаниите са динамични и е възможно да се появи по-ниска или
по-висока цена в сайта.

sales@billatravel.bg или www.billatravel.bg
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Самолетни почивки

КОСТА ДЕЛ СОЛ –
ПЛАЖ И ФИЕСТА БЕЗКРАЙ

Н

ад 150 километра брегова ивица и повече от 320 слънчеви
дни в годината. Коста дел Сол, или в превод „Слънчевият
бряг“, напълно отговаря на гръмкото си име. Всяка година милиони слънцепоклонници от близо и далеч се отправят към
плажната Мекка на Испания, а тя ги посреща подобаващо: с десетки
вълнуващи градове и курорти, стотици интригуващи забележителности и атракции, и разбира се, всевъзможни андалуски изкушения
– от гаспачо и паеля до корида и фламенко. Плаж и фиеста безкрай!

СЛЪНЧЕВИЯТ БРЯГ

или по-тихи, по-луксозни или по-масови, но винаги чисти и спретнати, с перфектна инфраструктура и всички удобства, гарантиращи
безгрижна морска почивка.

КУРОРТИ И ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ
Торемолинос

Намира се на 12 км южно от главния крайбрежен град Малага и само
на 6 км от международното летище. Макар и първият, Торемолинос е един от най-незасегнатите от недостатъците на масовия
туризъм курорти на Коста дел Сол. Разполага с цели 6 плажа с обща
дължина над 7 км, няколко прекрасни парка, добре запазен стар град с
хубава шопинг улица и множество заведения, сред които и една от
най-известните фламенко-таверни в Андалусия. Курортът е доста
популярен сред младите хора, тъй като в разгара на лятото предлага изключително разнообразен нощен живот.

Коста дел Сол се появява на туристическата карта на Европа в
края на 50-те години на миналия век – приблизително по същото
време като българския си съименник Слънчев бряг. Идеята на тогавашния тоталитарен режим в Испания била сходна с тази на
нашенския такъв – да създаде ексклузивна курортна зона, с която
да промотира страната си сред чуждестранните туристи. А
Беналмадена
едновременно с това и да открие нови потенциали за строителНепосредствено след плажовете на Торемолинос започват тези
ството – основният двигател на икономическия бум по време на
на Беналмадена – следващата най-близка до Малага
късния период от управлението на Франсиско Франперла на Коста дел Сол. Селището е едно от най-гоко, наричан „Испанското чудо“. За целта била избрана
лемите в района и е разделено на три части. Беналнай-хубавата част от средиземноморското крайбреНАКРАТКО
мадена Пуебло е най-старата част, намираща се на
жие на Испания – Андалуската ривиера в провинция
Международно
около 3 км нагоре по планинския склон и очароваща
Малага. Някога славният, но изостанал икономически
летище: Малага
с типично андалуската си архитектура. Аройо де ла
регион в югозападната част на страната предлагал
(AGP)
Миел е същинската градска част, където се намират
перфектните условия за това – дълги естествени
Продължителност
жп гарата, популярният увеселителен парк Тиволи
плажове, уединени романтични заливи, спиращи дъха
на полета от
Уърлд и долната станция на кабинковия лифт, отгледки и живописни рибарски градчета. Като ТоремоСофия: 3,5 часа
веждащ за около 15 минути на близо 800 метра надлинос, което се превърнало в първия модерен курорт
Часова разлика с
морска височина, откъдето се разкриват прекрасни
на Коста дел Сол. И нещата потръгнали, не без поБългария: - 1 час
гледки не само към Коста дел Сол, но и към планинамощта на принц Алфонсо Хоенлое-Лангенбург – мадта Сиера Невада, а в ясни дни и чак до Гибралтар и
ридски аристократ и бизнесмен, приближен на Франбреговете на Африка. Беналмадена Коста е курортко. През 1954 г. въпросният принц Алфонсо открил
ната част – с над 8 км пясъчни плажове, голям избор от хотели,
легендарния Marbella Club Hotel, докарвайки в Марбея – тогава все
заведения и магазини, а също така казино, яхтено пристанище и
още неизвестно крайбрежно градче на петдесетина километра на
интересни забележителности
юг от Малага – цял куп аристократи, бизнесмени и филмови звезди.
и атракции като кулата КебраСкоро след това близкият Торемолинос също започнал да посреща
да, замъкът Коломарес, паркът
световни знаменитости от ранга на Марлон Брандо и Бриджит
Палома, аквариумът SeaLife и РАЗГЛЕДАЙТЕ
Бардо, което бързо разнесло името Коста дел Сол по целия свят. А
делфинариумът Selwo Marina, ВСИЧКИ
успехът на Торемолинос имал ефекта на доминото. Днес летището
където освен делфини на живо ПРЕДЛОЖЕНИЯ
в Малага е третото най-натоварено в Испания след Мадрид и БарЗА КОСТА ДЕЛ
могат де се видят пингвини и СОЛ:
селона, посрещайки ежегодно милиони туристи, отправящи се към
тюлени.
курортите на Коста дел Сол – по-големи или по-малки, по-шумни
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Meliá Costa del Sol

Коста дел Сол Торемолинос

Местоположение: само на крачки от
фантастичния пясъчен плаж Ел Бахондийо на дългата крайбрежна алея на популярния курорт Торемолинос. От летище Малага до хотела са 6 км, а центърът
на Торемолинос е на 5 минути пеша.
Хотел: 540 стаи и апартаменти, 24-часова рецепция, асансьор, безплатен Wi-Fi в
целия хотел, основен бюфет ресторант,
а-ла-карт бар-ресторант на плажа, лоби
бар, панорамен бар на покривната тераса на хотела, открит басейн с безплатни чадъри и шезлонги,
панорамен басейн на покривната тераса на хотела.
Спорт & развлечения (вкл. в цената): фитнес зала. Уелнес
(срещу заплащане): СПА център само за гости над 16 год. с вътрешен басейн, различни сауни, масажи и процедури.
Стаи: с изглед към морето, баня с душ/вана, сешоар, климатик,
телевизор, телефон, сейф (срещу заплащане), минибар (срещу
заплащане), балкон.
Изхранване: закуска на бюфет.
СКАНИРАЙ
и разгледай
хотела на сайта:

Избрани акценти:
•
•
•

полет,трансфер, 7 нощувки, закуски 

на човек от:

На първа линия море
Наскоро цялостно реновиран
Предпочитан от гости без деца

От летище:

Дати/ Изхранване

Цени 2022 на човек в лева/евро

СОФИЯ

7 нощ. м/ду 10.06.2022
и 30.10.2022/закуски

Цени, започващи от 1758,12 лв./897 €

БУКУРЕЩ

7 нощ. м/ду 10.06.2022
и 30.10.2022/закуски

Цени, започващи от 1756,16 лв./896 €

Цените в тази брошура са индикативни и не представляват обвързващо търговско
предложение. Може да видите цените в реално време на сайта www.billatravel.bg.
*Цените на авиокомпаниите са динамични и е възможно да се появи по-ниска или
по-висока цена в сайта.

1756,16 лв.

Best Benalmádena

Коста дел Сол Беналмадена
Местоположение: централно и на първа
линия до километричната плажна ивица на известния курорт Беналмадена.
На 100 м от хотела има малък каменист
плаж, а по-големите пясъчни плажове са
на неголямо пешеходно разстояние. От
летище Малага до хотела са около 9 км.
Хотел: 280 стаи, 24-часова рецепция,
асансьор, безплатен Wi-Fi, сувенирен
магазин, бюфет ресторант, снек бар, бар
на басейна, СПА център, открит басейн,
безплатни чадъри и шезлонги на басейна (на плажа срещу заплащане).
Спорт & развлечения (вкл. в цената): фитнес, тенис на маса,
аеробика, дневна анимация (няколко дни в седмицата). Срещу
заплащане: билярд, велосипеди под наем. За децата: детски
басейн, детска площадка, мини клуб. Уелнес срещу заплащане: джакузи, сауна, хамам, парна баня, масажи и процедури.
Стаи: с изглед към морето, баня с вана, сешоар, климатик, телевизор, телефон, сейф, минибар (срещу заплащане), балкон.
СКАНИРАЙ
и разгледай
хотела на сайта:

Избрани акценти:
•
•
•

полет, трансфер, 7 нощувки



на човек от:

1391,60 лв.

За информация и резервации:

0700 14004,

На крачки от плажа
Морска гледка от всички стаи
Подходящ за семейства с деца

От летище:

Дати/ Изхранване

Цени 2022 на човек в лева/евро

СОФИЯ

7 нощ. м/ду 10.06.2022
и 30.10.2022/БЕЗ
ИЗХРАНВАНЕ

Цени, започващи от 1407,28 лв./718 €

БУКУРЕЩ

7 нощ. м/ду 10.06.2022
и 30.10.2022/БЕЗ
ИЗХРАНВАНЕ

Цени, започващи от 1391,60 лв./710 €

Цените в тази брошура са индикативни и не представляват обвързващо търговско
предложение. Може да видите цените в реално време на сайта www.billatravel.bg.
*Цените на авиокомпаниите са динамични и е възможно да се появи по-ниска или
по-висока цена в сайта.

sales@billatravel.bg или www.billatravel.bg
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Самолетни почивки

КИПЪР –

СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЯТ
РАЙ

Н

ай-чистите плажове и най-дългият летен сезон в Европа,
великолепна природа, хилядолетна история, богата култура, прекрасни курорти, уникална кухня… Това в едно изречение е Кипър – перфектната дестинация за всеки, който си мечтае
за качествена и разнообразна морска почивка.

ОСТРОВЪТ НА АФРОДИТА

те месеци в столицата Никозия са около 37 °C, като достигат до
пикови 47°C! Далеч по-поносимо е край морския бряг – около 30-35
°C през деня и 20-23 °C през нощта.

КУРОРТИ И ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ
Агия Напа

Един от най-големите и със сигурност най-известният курортен
център на острова. Кипърският еквивалент на Миконос и Ибиса се
Километрични плажни ивици, очарователни пясъчни заливчета или
намира в югоизточния край на страната и примамва с кристално
романтични скалисти плажове, закътани в подножието на величисти води и поредица от великолепни плажове за всеки вкус, като
чествено извисяващи се брегове – на Кипър изборът за любителите
най-прочутият от тях, разбира се, е купонджийският Ниси Бийч.
на безгрижното плажуване е повече от изчерпателен. Що се отнаВ Агия Напа се намира и най-големият аквапарк в Кипър, както и
ся до морето, средиземноморският остров от години заема първо
най-големият център за подводно плуване.
място в докладите на Европейската комисия за най-чистите води
за къпане, постигайки 100% съответствие с изискваЛарнака
нията за „отлично качество”. Нищо чудно, че според
Третият по големина град в Кипър блести с уникално
НАКРАТКО
древните гърци именно тук – край лазурния бряг на
съчетание от възможности за класическа морска поПафос – от морската пяна била родена Афродита, боМеждународни
чивка и културен туризъм. Разположен в широк залив
гинята на любовта и красотата. Затова и до днес Килетища: Ларнака
в югоизточната част на страната, Ларнака предлага
(LCA), Пафос (PFO)
пър е наричан „Островът на Афродита“. А родното
няколко прекрасни плажа, възхитителна крайбрежна
място на най-красивата измежду богините е една от
Часова разлика с
алея и цял куп исторически забележителности като
стотиците забележителности от всевъзможни епохи,
България: 0 часа
внушителната църква „Свети Лазар“ със саркофага
свидетелстващи за хилядолетната му история.
Особености: ляво
на светеца, комплексът Хала Султан Теке – третото
Преминал през влиянието на асирийци и перси,на гърци
движение
най-свято място за мюсюлманите след Мека и Медии египтяни, на римляни и византийци, на венецианци и
Продължителност
на, едноименната средновековна крепост, археологикръстоносци, на османци и англичани, исторически Кина полета от
ческите разкопки на древния град-държава Китион и
пър винаги е бил територия, в и за която са се сблъскСофия: 2 часа
прочие.
вали много интереси. Причина за това несъмнено е географското му положение между 3 континента – Азия
Пафос
(на 68 км от Турция) , Африка (на 325 км от Египет) и
Пафос е най-западната перла в огърлицата от курорти, украсяваща
Европа (на 394 км от о-в Родос).
южното крайбрежие на Кипър. Столица на острова от гръко-римТериторията на целия остров е 9 250 кв. км – третият по големина
ската епоха, Европейска столица на културата през 2017, град-музей
в Средиземно море след Сицилия и Сардиния. Общата дължина на
под открито небе в списъка на ЮНЕСКО за световното културно
бреговата ивица е 780 км, като на север тя е изрязана и скалиста, а
наследство – само тези 3 факта
на юг е покрита с дълги пясъчни плажове. Това е причината, най-изописват достатъчно красновестните морски курорти да са разположени от южната страна на
речиво богатствата на Пафос.
острова.
Разбира се, наред с множество- РАЗГЛЕДАЙТЕ
Що се отнася до климатичните условия, Кипър попада в зоната с
то забележителности, родно- ВСИЧКИ
т.нар. горещ летен средиземноморски климат. Водата в СредиземПРЕДЛОЖЕНИЯ
то място на Афродита пред- ЗА КИПЪР:
но море е най-топла именно край Кипър. Температурата й достига
лага и фантастични условия за
до 28 °C през август. От април до септември времето е сухо и гореразвлечение и почивка.
що. Средните максимални стойности на термометъра през летни14
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Cavo Maris Beach Hotel
Кипър Протарас

Местоположение: до прекрасен плаж в
малък залив на около 1,5 км от центъра
на Протарас. Агия Напа е на около 9 км,
а летище Ларнака на 60 км.
Хотел: 277 стаи и апартаменти, 24-часова рецепция, асансьор, безплатен Wi-Fi,
бюфет ресторант, 4 а-ла-карт ресторанта, снек бар, бар на басейна, СПА център, вътрешен басейн, открит басейн с
безплатни чадъри и шезлонги (на плажа
срещу заплащане).
Спорт & развлечения (вкл. в цената): фитнес, тенис, баскетбол, спортна, дневна и вечерна анимация, музика на живо. За
децата: детски басейн, детска площадка, мини клуб за деца от
4-12 год.
Стаи: с изглед към градината или към морето, баня с душ кабина/вана, сешоар, климатик, телевизор, сейф, минибар (срещу
заплащане), ел. кана, кафе и чай, балкон.
Изхранване: закуска на бюфет.
СКАНИРАЙ
и разгледай
хотела на сайта:

Избрани акценти:
•
•
•

полет,трансфер, 7 нощувки, закуски 

на човек от:

Непосредствено до пясъчния плаж
Отлично обслужване и топ кулинария
Идеален за семейства с деца

От летище:

Дати/ Изхранване

СОФИЯ

7 нощ. м/ду 10.06.2022
и 30.10.2022/закуски

Цени 2022 на човек в лева/евро
Цени, започващи от 1519 лв./775 €

ВАРНА

7 нощ. м/ду 10.06.2022
и 30.10.2022/закуски

Цени, започващи от 1595,44 лв./814 €

БУКУРЕЩ

7 нощ. м/ду 10.06.2022
и 30.10.2022/закуски

Цени, започващи от 1542,52 лв./787 €

Цените в тази брошура са индикативни и не представляват обвързващо търговско
предложение. Може да видите цените в реално време на сайта www.billatravel.bg.
*Цените на авиокомпаниите са динамични и е възможно да се появи по-ниска или
по-висока цена в сайта.

1519 лв.

Adams Beach Hotel
Кипър Агия Напа

Местоположение: до фантастично пясъчно заливче недалеч от прочутия Ниси
Бийч и на около 2,5 км от центъра на
Агия Напа. Летище Ларнака е на 41 км.
Хотел: 435 стаи и апартаменти, 24-часова рецепция, асансьор, безплатен Wi-Fi
в целия хотел, минимаркет, бюфет ресторант с тераса, 3 а-ла-карт ресторанта,
снек бар, бар на басейна, бар на плажа,
СПА център, 4 открити басейна, 1 с водни пързалки и атракции, безплатни чадъри и шезлонги на басейните и на плажа.
Спорт & развлечения (вкл. в цената): фитнес, тенис, плажен
волейбол, аеробика, дневна и вечерна анимация, музика на
живо. За децата: детски басейн, детска площадка, мини клуб,
детска дискотека.
Стаи: с изглед към вътрешността или към морето, баня с душ кабина/вана, сешоар, климатик, телевизор, сейф, минибар (срещу
заплащане), балкон.
Изхранване: закуска на бюфет
СКАНИРАЙ
и разгледай
хотела на сайта:

Избрани акценти:
•
•
•

полет,трансфер, 7 нощувки, закуски 

на човек от:

1479,80

За информация и резервации:

0700 14004,

лв.

Собствен плаж с безплатни чадъри и шезлонги
Разнообразна развлекателна програма
Пълноценна почивка за цялото семейство

От летище:

Дати/ Изхранване

Цени 2022 на човек в лева/евро

СОФИЯ

7 нощ. м/ду 10.06.2022
и 30.10.2022/закуски

Цени, започващи от 1479,80 лв./755 €

ВАРНА

7 нощ. м/ду 10.06.2022
и 30.10.2022/закуски

Цени, започващи от 1562,12 лв./797 €

БУКУРЕЩ

7 нощ. м/ду 10.06.2022
и 30.10.2022/закуски

Цени, започващи от 1511,16 лв./771 €

Цените в тази брошура са индикативни и не представляват обвързващо търговско
предложение. Може да видите цените в реално време на сайта www.billatravel.bg.
*Цените на авиокомпаниите са динамични и е възможно да се появи по-ниска или
по-висока цена в сайта.

sales@billatravel.bg или www.billatravel.bg
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МАКСИМАЛНА
ГЪВКАВОСТ

С нашите
„Флекс пакети“
резервирате
безгрижно
и презаверявате
или анулирате
безплатно

Започнете да планирате почивката си с усещане
за сигурност и максимална гъвкавост!
Започнете да планирате почивката си с
усещане за сигурност и максимална гъвкавост!
Просто добавете подходящия пакет към своята
резервация и можете да се възползвате от
безплатна анулация или презаверка до 14 дни
преди отпътуване.
Флекс пакетите са валидни за резервации
на хотелско настаняване с последна дата на
отпътуване 30.04.2023

Можете да избирате измежду следните варианти:
+ 9 евро за цена на резервацията до 500 евро
+ 19 евро за цена на резервацията
до EUR 1000 евро
+ 39 евро за цена на резервацията
до EUR 2000 евро
+ 59 евро за цена на резервацията
над EUR 2000 евро

