Българско
Черноморие
Халкидики и
Олимпийската
Ривиера

Валидност на предложенията: 25.07.2022 – 30.11.2022

Тасос
Крит
Малдиви

За информация и резервации:

0700 14004,

sales@billatravel.bg или www.billatravel.bg
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Съдържание:

Почивки със собствен транспорт

Българско Черноморие
от стр. 4

Гърция – Халкидики и
Олимпийската Ривиера
от стр. 6

Гърция – остров Тасос
от стр. 7

За информация и резервации:
0700 14004
sales@billatravel.bg или www.billatravel.bg

Самолетни почивки

Гърция – остров Крит
от стр. 8
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Малдиви
от стр. 10

Най - после!

BILLA TRAVEL е тук.
Време е за истинска почивка!
A
L
L
I
B VEL
TRAКА НА

МАР ROUP
EG
REW

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
тр.
лесно да сравните цените за желания
жс
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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Почивки със собствен транспорт

Borjana
Албена

Местоположение: непосредствено до
плажа в близост до природен резерват
„Балтата“ и само на 300 м от центъра на
Албена.
Хотел: 176 стаи и апартаменти, 24-часова рецепция, лоби, безплатен Wi-Fi,
телевизионен лаундж, ресторант с тераса, лоби бар, бар на басейна, безплатни
шезлонги и чадъри на басейна и на плажа, минимаркет, платен паркинг.
Спорт & развлечения (вкл. в цената): плажен волейбол, футбол, тенис на маса, дартс, дневна и
спортна анимация (6 дни в седмицата), вечерна програма (няколко дни седмично). Срещу заплащане: водни колела, уиндсърф, джетове, водни ски и др. водни спортове, конна езда,
тенис, велосипеди под наем. За децата: детски басейн, детска
площадка, мини клуб, дневна анимация за деца от 4-12 год.,
детска дискотека. Уелнес (срещу заплащане): масажи.
Стаи: с изглед към парка или към морето, баня с душ кабина
или вана, сешоар, климатик, телевизор, телефон, минибар (срещу заплащане), балкон.
Изхранване: all inclusive.
СКАНИРАЙ
и разгледай
хотела на сайта:

Избрани акценти:
•
•
•

Непосредствено до морския бряг
Безплатни шезлонги и чадъри на плажа
Разнообразна програма за малки и големи

Дати/Изхранване
7 нощ. м/ду 30.07.2022 и 30.09.2022/
All Inclsuive

7 нощувки, all inclusive 

на човек от:

276,36 лв.

Цени 2022 на човек в лева/евро
Цени от 276,36 лв./141 €
до 782,04 лв./399 €

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.

Premier Fort Beach
Свети Влас

Местоположение: само на 20 метра от
плажа, на 2 км от центъра на Свети Влас
и на 6 км от центъра на Слънчев бряг.
Хотел: 536 стаи, студиа и апартаменти,
24-часова рецепция, безплатен Wi-Fi,
бюфет ресторант с тераса, а-ла-карт
ресторант с тераса, 3 бара, 2 открити
басейна, водни пързалки, безплатни
шезлонги и чадъри на басейните, на
плажа срещу заплащане, супермаркет,
паркинг.
Спорт & развлечения (вкл. в цената): фитнес зала, тай-чи,
танци. Срещу заплащане: тенис на маса, тенис, водни спортове. За децата: детски басейн, детска площадка, мини клуб,
дневна анимация за деца от 3-10 год.
Стаи: комбинирана дневна/спалня, баня с вана, сешоар, климатик, сейф, телевизор, телефон, хладилник, балкон.
Изхранване: без изхранване; закуска; полупансион; пълен пансион.
СКАНИРАЙ
и разгледай
хотела на сайта:

Избрани акценти:
•
•
•

На първа линия до плажа
Удобства и развлечения за цялото семейство
Разнообразни опции за изхранване и настаняване

Дати/Изхранване

7 нощувки, без изхранване
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на човек от:

311,64 лв.

Цени 2022 на човек в лева/евро

7 нощ. м/ду 30.07.2022 и 30.09.2022/
без изхранване

Цени от 311,64 лв./159 €
до 580,16 лв./296 €

7 нощ. м/ду 30.07.2022 и 30.09.2022/
закуски

Цени от 429,24 лв./219 €
до 719,32 лв./367 €

7 нощ. м/ду 30.07.2022 и 30.09.2022/
полупансион

Цени от 597,80 лв./305 €
до 1089,76 лв./556 €

7 нощ. м/ду 30.07.2022 и 30.09.2022/
пълен пансион

Цени от 703,64 лв./359 €
до 1040,76 лв./531 €

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.

БЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ • LAST MINUTE ЛЯТО • 2022

Blue Orange Beach Resort
Созопол

Местоположение: сред спокойствието
на красива градина само на 50 метрa от
великолепния пясъчен плаж на Златна
рибка. До центъра на Созопол са 3 км, а
Старият град е на около 4 км.
Хотел: 81 стаи, студиа и апартаменти,
24-часова рецепция, лаундж, безплатен
Wi-Fi в целия комплекс, бюфет ресторант с тераса, лоби бар, бар на басейна,
СПА център, вътрешен басейн, открит
басейн, безплатни шезлонги и чадъри на
басейна, на плажа срещу заплащане, безплатен паркинг.
Спорт & развлечения (вкл. в цената): дартс, дневна и вечерна
анимация (няколко дни в седмицата). Срещу заплащане: фитнес зала, тенис на маса, волейбол, бадминтон, водни спортове,
тенис корт, велосипеди под наем. За децата: дневна анимация
за деца от 3-12 год. и 13-16 год., спортна анимация за деца от
11-12 год. и 13-16 год. (няколко дни в седмицата), стая за игри.
Уелнес (срещу заплащане): СПА център с вътрешен басейн,
турска баня, масажи.
Стаи: комбинирана дневна/спалня, баня с душ кабина, сешоар, климатик, телевизор, сейф (срещу заплащане), хладилник,
балкон.
Изхранване: all inclusive.
СКАНИРАЙ
и разгледай
хотела на сайта:

Избрани акценти:
•
•
•

Сред много зеленина на крачки от плажа
Идеален за семейна почивка
Много добро съотношение цена-качество

Дати/Изхранване

Цени 2022 на човек в лева/евро

7 нощ. м/ду 30.07.2022 и 30.09.2022/
All Inclsuive

7 нощувки, all inclusive 

на човек от:

497,84 лв.

Цени от 497,84 лв./254 €
до 1430,80 лв./730 €

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.

Sunset Resort
Поморие

Местоположение: едва на 15 метра от
южния плаж на Поморие.
Хотел: 770 студиа и апартаменти,
24-часова рецепция, безплатен Wi-Fi, 4
бюфет ресторанта, 4 а-ла-карт ресторанта, 4 бара, СПА център, аква парк с
32 пързалки и атракции (безплатен при
all inklusive), закрит басейн, 4 открити басейна, безплатни шезлонги и чадъри на
басейните, на плажа срещу заплащане,
паркинг.
Спорт & развлечения (вкл. в цената): фитнес зала, плажен
волейбол, дневна и вечерна анимация. За децата: детски басейн, детска площадка, мини клуб, дневна и вечерна анимация,
детска дискотека.
Студиа: комб. дневна/спалня, баня с вана или душ кабина, сешоар, климатик, сейф (с/у запл.), телевизор, телефон, минибар
(с/у запл.), кухненски кът с уреди за готвене, ел. кана, хладилник, балкон.
Изхранване: закуска; полупансион; all inklusive.
СКАНИРАЙ
и разгледай
хотела на сайта:

Избрани акценти:
•
•
•

Перфектна плажна локация
Собствен аква парк
Огромно гастрономическо разнообразие

Дати/Изхранване

7 нощувки, закуски и вечери



на човек от:

За информация и резервации:

866,32 лв.
0700 14004,

Цени 2022 на човек в лева/евро

7 нощ. м/ду 30.07.2022 и 30.09.2022/
закуски

Цени от 248,92 лв./127 €
до 1044,68 лв./533 €

7 нощ. м/ду 30.07.2022 и 30.09.2022/
полупансион

Цени от 403,76 лв./206 €
до 1260,28 лв./643 €

7 нощ. м/ду 30.07.2022 и 30.09.2022/
All Inclsuive

Цени от 521,36 лв./266 €
до 1013,32 лв./517 €

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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Почивки със собствен транспорт

Alexander The Great Beach Hotel
Халкидики п-в Касандра

Местоположение: непосредствено до
великолепен пясъчен плаж със син флаг,
закътан сред много зеленина на около
2,5 км след оживения курорт Калитеа
и 1,5 км преди китното селце Криопиги.
Солун е на 90 км или приблизително час
път с кола.
Хотел: 126 стаи и апартаменти; 24-часова рецепция, асансьор, безплатен Wi-Fi
в целия комплекс, минимаркет, основен
ресторант с тераса, а-ла-карт ресторант
с тераса, кафе, снек бар, бар на басейна, бийч бар, открит басейн с безплатни шезлонги и чадъри (на плажа срещу заплащане), безплатен паркинг.
Спорт & развлечения (вкл. в цената): плажен волейбол, баскетбол, вечерна анимация. Срещу заплащане: водни спортове,
тенис, тенис на маса, билярд. За децата: детска площадка, стая
за игри.
Стаи: с изглед към градината или към морето, баня с душ, сешоар, климатик, телевизор, телефон, сейф (срещу заплащане),
минибар (срещу заплащане), балкон.
Изхранване: полупансион (закуска и вечеря на бюфет).
СКАНИРАЙ
и разгледай
хотела на сайта:

Избрани акценти:
•
•
•

Реномиран хотел с великолепна панорама
Наскоро цялостно реновиран
Най-дългият хотелски плаж на Халкидики

Дати/Изхранване

Цени 2022 на човек в лева/евро

7 нощ. м/ду 30.07.2022 и 30.09.2022/
полупансион

7 нощувки, закуски и вечери 

на човек от:

578,20 лв.

Цени от 578,20 лв./295 €
до 2257,92 лв./1152 €

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.

Dion Palace & Spa Resort
Олимпийска ривиера Литохоро

Местоположение:
уединено,
непосредствено до широк пясъчно-каменист
плаж. До живописното градче Литохоро в
подножието на Олимп са 9 км, Паралия
Катерини е на 16 км, а Солун е на около
83 км.
Хотел: 191 стаи и апартаменти; 24-часова рецепция, лоби, безплатен Wi-Fi,
минимаркет, основен ресторант с тераса, а-ла-карт ресторант с тераса, лоби
бар, бар на басейна, бар на плажа, СПА
център, вътрешен басейн, открит басейн, безплатни чадъри и
шезлонги на басейна и на плажа, безплатен паркинг.
Спорт & развлечения (вкл. в цената): фитнес, плажен волейбол, футбол, тенис, тенис на маса, дневна и вечерна анимация
(няколко дни в седмицата). За децата: детски басейн, детска
площадка, мини клуб. Уелнес (вкл. в цената): вътрешен басейн, сауна, парна баня, шотландски душове, релакс зона. Срещу заплащане: масажи, процедури и терапии.
Стаи: комбинирана дневна/спалня, баня с душ кабина, сешоар,
климатик, телевизор, сейф, хладилник, балкон или тераса.
Изхранване: закуска (на бюфет); полупансион (закуска и вечеря
на бюфет).
СКАНИРАЙ
и разгледай
хотела на сайта:

Избрани акценти:
•
•
•

Елегантен хотел с много удобства
Безплатно ползване на СПА центъра
Безплатни чадъри и шезлонги на плажа

Дати/Изхранване

7 нощувки, закуски 
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на човек от:

488,04 лв.

Цени 2022 на човек в лева/евро

7 нощ. м/ду 30.07.2022 и 30.09.2022/
закуски

Цени от 488,04 лв./249 €
до 2126,60 лв./1085 €

7 нощ. м/ду 30.07.2022 и 30.09.2022/
полупансион

Цени от 609,56 лв./311 €
до 2263,80 лв./1155 €

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.

ГЪРЦИЯ • LAST MINUTE ЛЯТО • 2022

Hotel Aegean Sun
о-в Тасос Скала Рахониу

Местоположение: изключително спокойно, заобиколен от много зеленина и
непосредствено до хубав пясъчен плаж
с плитък бряг в северната част на остров
Тасос. До магазините и заведенията в
крайбрежното курортно селце Скала Рахониу са приблизително 500 м, а от пристанището Лименас до хотела са само
около 8 км.
Хотел: 32 стаи, студиа и мезонети; рецепция, фоайе, безплатен Wi-Fi, телевизионен кът, салон за закуска, лоби бар, бар на басейна, открит
басейн, безплатни чадъри и шезлонги на басейна, на плажа срещу заплащане, безплатен паркинг.
Спорт & развлечения (вкл. в цената): тенис на маса. Срещу
заплащане: водни спортове на плажа. За децата: детски басейн.
Стаи: с изглед към вътрешността на острова или с изглед към
морето, комбинирана дневна/спалня, баня с душ кабина или
вана, сешоар, климатик, телевизор (Sat-TV), телефон, сейф,
кухненски кът с уреди за готвене, микровълнова фурна, електрическа кана, хладилник, балкон.
Изхранване: закуска (на бюфет).
СКАНИРАЙ
и разгледай
хотела на сайта:

Избрани акценти:
•
•
•

Малък уютен хотел с непринудена атмосфера
Непосредствено до хубав пясъчен плаж
Идеален за спокойна морска почивка

Дати/Изхранване

Цени 2022 на човек в лева/евро

7 нощ. м/ду 30.07.2022 и 30.09.2022/
закуски

7 нощувки, закуски 

на човек от:

388,08 лв.

Цени от 388,08 лв./198 €
до 772,24 лв./394 €

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.

Blue Dream Palace
о-в Тасос Лименария

Местоположение: до широк плаж с фин
пясък сред уединението на зелени хълмове и с прекрасен изглед към залива
Трипити в югозападната част на Тасос.
Оживеният курорт Лименария е на приблизително 3 км, а пристанището Лименас е на около час път с кола.
Хотел: 93 стаи и апартаменти, рецепция,
безплатен Wi-Fi, бутик, лаундж, телевизионен кът, основен ресторант с тераса,
а-ла-карт ресторант с тераса, снек бар,
лоби бар, кафе, бар на басейна, бар на плажа, СПА център, вътрешен басейн, открит басейн, безплатни чадъри и шезлонги на
басейна, на плажа срещу заплащане, безплатен паркинг.
Спорт & развлечения (вкл. в цената): фитнес зала. Срещу заплащане: билярд, джаги. За децата: детски басейн, детска площадка. Уелнес (срещу заплащане): вътрешен басейн, джакузи,
сауна, масажи, козметични процедури.
Стаи: с директен или страничен изглед към морето, баня с душ
кабина или вана, сешоар, климатик, телевизор, телефон, сейф
(срещу заплащане), минибар (срещу заплащане), кафе машина,
балкон.
Изхранване: полупансион (закуска и вечеря на бюфет).
СКАНИРАЙ
и разгледай
хотела на сайта:

Избрани акценти:
•
•
•

Стилен хотел с модерен дизайн
Висок комфорт и сърдечно обслужване
Отлична плажна локация

Дати/Изхранване
7 нощ. м/ду 30.07.2022 и 30.09.2022/
полупансион

7 нощувки, закуски и вечери

на човек от:

За информация и резервации:

762,44 лв.
0700 14004,

Цени 2022 на човек в лева/евро
Цени от 762,44 лв./389 €
до 3204,60 лв./1635 €

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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Stella Beach

о-в Крит Панормос

Местоположение: много спокойно, на
първа линия до малък скалист плаж в
края на курортното селце Панормос.
Заведенията, магазините и централният
плаж на селището са на 15 минути пеша,
а до Ретимно – трeтият пο гoлeминa грaд
нa остров Крит с множество интересни
забележителности и великолепни пясъчни плажове – са около 20 км. Летище
Ираклион е на приблизително 60 км от
хотела.
Хотел: 36 стаи, 24-часова рецепция, лоби, безплатен Wi-Fi в общите части, TV-лаундж, ресторант с тераса, снек бар, лоби бар,
открит басейн, детски басейн, безплатни чадъри и шезлонги на
басейна.
Стаи: с директен или страничен изглед към морето, баня с душ
кабина или вана, сешоар, климатик, телевизор, сейф (срещу заплащане), балкон.
Изхранване: закуска (на бюфет); полупансион (закуска на
бюфет и вечеря по меню).
СКАНИРАЙ
и разгледай
хотела на сайта:

Избрани акценти:
•
•
•

полет,трансфер, 7 нощувки, закуски

на човек от:

844,76

На първа линия с великолепна панорама
Изключително гостоприемство
Много добра домашна кухня

От летище:

Дати/Изхранване

Цени 2022 на човек в лева/евро

СОФИЯ

7 нощ. м/ду 30.07.2022
и 30.10.2022/закуски

Цени от 844,76 лв./431 €

СОФИЯ

7 нощ. м/ду 30.07.2022
и 30.10.2022/полупансион

Цени от 1048,60 лв./535 €

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.

лв.

Themis Beach

о-в Крит Кокини Хани
Местоположение: директно до хубав
пясъчен плаж с плитък морски бряг в Кокини Хани. Центърът на оживения курорт
е в непосредствена близост, а летище
Ираклион е на 10 км.
Хотел: 157 стаи и апартаменти, 24-часова рецепция, лоби, безплатен Wi-Fi в
целия хотел, минимаркет, бюфет ресторант с тераса, снек бар на басейна, бар
на плажа, лоби бар, открит басейн с морска вода, безплатни чадъри и шезлонги
на басейна (на плажа срещу заплащане).
Спорт & развлечения (вкл. в цената): дневна анимация, тематични вечери и шоу програми. Срещу заплащане (вкл. в цената
при all inclusive): тенис корт, тенис на маса, волейбол. За децата: детски басейн, детска площадка, мини клуб.
Стаи: с изглед към вътрешността или към морето, баня с вана,
сешоар, климатик, телевизор, телефон, сейф (срещу заплащане), хладилник, балкон.
Изхранване: полупансион (закуска и вечеря на бюфет), all
inclusive.
СКАНИРАЙ
и разгледай
хотела на сайта:

Избрани акценти:
•
•
•

полет,трансфер,
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7 нощувки, закуски и вечери на човек от: 1238,72

лв.

Непосредствено до плажа
Безупречен комфорт и обслужване
Идеален за семейна почивка

От летище:

Дати/Изхранване

СОФИЯ

7 нощ. м/ду 30.07.2022
и 30.10.2022/полупансион

Цени 2022 на човек в лева/евро
Цени от 1238,72 лв./632€

СОФИЯ

7 нощ. м/ду 30.07.2022
и 30.10.2022/All inclusive

Цени от 1458,24 лв./744 €

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.

ГЪРЦИЯ, ОСТРОВ КРИТ • LAST MINUTE ЛЯТО • 2022

I-Resort Beach Hotel & Spa
о-в Крит Сталис

Местоположение: непосредствено до
собствен пясъчен плаж в централната
част на предпочитания курорт Сталис.
Летище Ираклион е на 35 км.
Хотел: 236 стаи и апартаменти, 24-часова рецепция, лоби, безплатен Wi-Fi в
целия ризорт, бюфет ресторант с тераса,
а-ла-карт ресторант с тераса, 3 бара СПА
център, 2 басейна, безплатни чадъри и
шезлонги на басейните и на плажa.
Спорт & развлечения (вкл. в цената):
фитнес зала, дневна и спортна анимация, вечерна развлекателна програма. За децата: детски басейн, детска анимация.
Уелнес (срещу заплащане): джакузи, сауна, хамам, козметични
процедури, масажи.
Стаи: с изглед към вътрешността или морето, баня с душ кабина/вана, сешоар, климатик, телевизор, телефон, сейф, минибар,
ел. кана, кафе машина, балкон или тераса.
Изхранване: полупансион (закуска и вечеря на бюфет); all
inclusive.
СКАНИРАЙ
и разгледай
хотела на сайта:

Избрани акценти:
•
•
•

Луксозен ризорт с модерен дизайн
Собствен пясъчен плаж
Разнообразна развлекателна програма

От летище:

Дати/Изхранване

СОФИЯ

7 нощ. м/ду 30.07.2022
и 30.10.2022/полупансион

Цени 2022 на човек в лева/евро
Цени от 1571,92 лв./802 €

СОФИЯ

7 нощ. м/ду 30.07.2022
и 30.10.2022/All
inclusive

Цени от 1891,40 лв./965 €

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: 1571,92 лв.

Minos Palace Hotel & Suites
остров Крит Агиос Николаос

Местоположение: уединено, непосредствено до частен пясъчен плаж на върха
на малък полуостров, откриващ уникални гледки към залива Мирабело. Живописният курорт Агиос Николаос е на 1,5
км, а летище Ираклион е на 60 км.
Хотел: 149 стаи и апартаменти, 24-часова рецепция, лоби, безплатен Wi-Fi в
целия хотел, TV-лаундж, основен ресторант с тераса, а-ла-карт ресторант с
тераса, бар на плажа, лаундж бар, СПА
център, открит басейн, безплатни чадъри и шезлонги на басейна
и на плажа.
Спорт & развлечения (вкл. в цената): фитнес зала, тенис на
маса, дартс, вечерна развлекателна програма. Уелнес (срещу
заплащане): сауна, парна баня, козметични процедури, масажи.
Стаи: с изглед към морето, баня с вана, сешоар, климатик, телевизор, телефон, сейф, минибар (срещу заплащане), балкон
или тераса.
Изхранване: закуска (на бюфет); полупансион (закуска и вечеря
на бюфет).
СКАНИРАЙ
и разгледай
хотела на сайта:

Избрани акценти:
•
•
•

полет,трансфер, 7 нощувки, закуски 

на човек от:

2363,76 лв.

За информация и резервации:

0700 14004,

Ексклузивен хотел със стилна атмосфера
Частен плаж със син флаг
Само за гости на 18 год.

От летище:

Дати/Изхранване

СОФИЯ

7 нощ. м/ду 30.07.2022
и 30.10.2022/закуски

Цени 2022 на човек в лева/евро
Цени от 2363,76 лв./1206 €

СОФИЯ

7 нощ. м/ду 30.07.2022
и 30.10.2022/полупансион

Цени от 2685,20 лв./1370 €

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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Equator Village
Малдиви Ган

Местоположение: на относително големия и населен остров Ган – най-южният
остров на Малдивите. Двупосочен трансфер включен в цената: с вътрешен полет
и моторна лодка – 90 мин.
Хотел: 78 стаи, рецепция, лоби, безплатен Wi-Fi в целия хотел, бюфет ресторант, 2 бара, открит басейн, собствен
плаж, малък СПА център. Уелнес срещу
заплащане: масажи, козметични процедури.
Спорт & развлечения (вкл. в цената): фитнес, плажен волейбол, футбол, тенис, тенис на маса, билярд, велосипеди. Срещу
заплащане: кану, джетове, падълборд, екипировка за шнорхелинг, гмуркане, дайвинг школа: PADI, SSI.
Стаи: баня с душ кабина, сешоар, климатик, вентилатор, телевизор, телефон, сейф, ел. кана, кафе и чай, хладилник, тераса.
Изхранване: полупансион; all inclusive.
СКАНИРАЙ
и разгледай
хотела на сайта:

Избрани акценти:
•
•
•

полет,трансфер,

7 нощувки, закуски и вечери на човек от: 2597,98

Комфортен хотел с традиции
Относително голям и населен остров
Идеален за шнорхелинг и гмуркане

От летище:

Дати/ Изхранване

СОФИЯ

7 нощ. м/ду 01.10.2022
и 31.10.2022/полупансион

Цени 2022 на човек в лева/евро
Цени от 2597,98 лв./1325,50 €

ВАРНА

7 нощ. м/ду 01.10.2022
и 31.10.2022/полупансион

Цени от 3266,34 лв./1666,50 €

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.

лв.

Biyadhoo Island
Малдиви Бияду

Местоположение: на собствен, почти
кръгъл остров с диаметър около 400
м, заобиколен от обширна лагуна във
вътрешността на атол Южен Мале. Двупосочен трансфер включен в цената: с
моторна лодка – 35 мин.
Хотел: 96 стаи, рецепция, лоби, безплатен Wi-Fi в целия хотел, бюфет ресторант, бар на плажа, открит басейн, малък
СПА център. Уелнес срещу заплащане:
масажи, козметични процедури.
Спорт & развлечения (вкл. в цената): фитнес, плажен волейбол, футбол, тенис, тенис на маса, билярд, велосипеди. Срещу
заплащане: кану, джетове, падълборд, екипировка за шнорхелинг, гмуркане, дайвинг школа: PADI, SSI.
Стаи: баня с душ кабина, сешоар, климатик, вентилатор, телевизор, телефон, сейф, ел. кана, кафе и чай, хладилник, тераса.
Изхранване: пълен пансион; all inclusive.
СКАНИРАЙ
и разгледай
хотела на сайта:

Избрани акценти:
•
•
•

полет,трансфер, 7 нощувки, all inclusiveна човек от: 2970,38 лв.
10

Само на 35 мин. от летището
Дълъг плаж и обширна лагуна
Отлични условия за шнорхелинг и гмуркане

От летище:

Дати/ Изхранване

СОФИЯ

7 нощ. м/ду 01.10.2022
и 31.10.2022/All inclusive

Цени 2022 на човек в лева/евро
Цени от 2970,38 лв./1515,50 €

ВАРНА

7 нощ. м/ду 01.10.2022
и 31.10.2022/All inclusive

Цени от 3638,74 лв./1856,50 €

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.

МАЛДИВИ • РАННИ ЗАПИСВАНИЯ ЕСЕН • 2022

Summer Island Ma ldives
Малдиви Северен Мале Атол

Местоположение: на собствен остров
с размери ок. 900 м x 250 м, заобиколен
от гъста растителност и прекрасни плажове. Двупосочен трансфер включен в
цената: с моторна лодка – 45 мин.
Хотел: 156 стаи, бунгала и вили, рецепция, лоби, безплатен Wi-Fi в целия хотел, бутик, 2 бюфет ресторанта, 2 бара,
инфинити басейн, СПА център. Уелнес
срещу заплащане: масажи, козметични
процедури.
Спорт & развлечения (вкл. в цената): фитнес, плажен волейбол, тенис на маса, билярд. Срещу заплащане: водни ски, уиндсърф, каяк, катамаран, лодки-банан, падълборд, екипировка за
шнорхелинг, гмуркане, дайвинг школа: PADI.
Стаи: баня с душ кабина, сешоар, климатик, вентилатор, телевизор, телефон, сейф, ел. кана, кафе и чай, хладилник, тераса.
Изхранване: полупансион, пълен пансион, all inclusive.
СКАНИРАЙ
и разгледай
хотела на сайта:

Избрани акценти:
•
•
•

полет,трансфер, 7 нощувки, закуски и вечери на човек от:

Предпочитан ризорт с редовни посетители
Голям избор от водни спортове
Топ дестинация за гмуркане

От летище:

Дати/ Изхранване

СОФИЯ

7 нощ. м/ду 01.10.2022
и 31.10.2022/полупансион

Цени 2022 на човек в лева/евро
Цени от 3096,80 лв./1580 €

ВАРНА

7 нощ. м/ду 01.10.2022
и 31.10.2022/полупансион

Цени от 3761,24 лв./1919 €

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.

3096,80 лв.

Adaaran Club Rannalhi
Малдиви Южен Мале Атол

Местоположение: на собствен малък
остров – широк около 450 м и дълъг приблизително 140 м, сред уединението на
пищна зеленина, бели плажове и тюркоазена лагуна във външния пръстен на
атола Южен Мале. Двупосочен трансфер
включен в цената: с моторна лодка – 45
мин.
Хотел: 122 стаи и бунгала, рецепция,
лоби, безплатен Wi-Fi в общите части,
бутик, бижутериен магазин, бюфет ресторант, 2 бара, СПА център. Уелнес срещу заплащане: масажи,
козметични процедури.
Спорт & развлечения (вкл. в цената): плажен волейбол,
плажен футбол, тенис на маса. Срещу заплащане: водни ски,
уиндсърф, дълбоководен морски риболов, екипировка за шнорхелинг, гмуркане, дайвинг школа: SSI.
Стаи: баня с душ кабина, сешоар, климатик, вентилатор, телевизор, телефон, Wi-Fi (срещу заплащане), сейф, ел. кана, кафе
и чай, минибар (срещу заплащане), тераса.
Изхранване: all inclusive.
СКАНИРАЙ
и разгледай
хотела на сайта:

Избрани акценти:
•
•
•

полет,трансфер, 7 нощувки, all inclusive на човек от: 3564,26 лв.
За информация и резервации:

0700 14004,

Приветлив ризорт с непринудена атмосфера
Идеален и за лежерна, и за активна почивка
Топ намаления за деца

От летище:

Дати/ Изхранване

СОФИЯ

7 нощ. м/ду 01.10.2022
и 31.10.2022/All inclusive

Цени 2022 на човек в лева/евро
Цени от 3564,26 лв./1818,50 €

ВАРНА

7 нощ. м/ду 01.10.2022
и 31.10.2022/All inclusive

Цени от 4232,62 лв./2159,50 €

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

