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

Българско Черноморие   
от стр. 4

Гърция • Халкидики и 
Олимпийска ривиера
от стр. 8

Гърция • Тасос и Лефкада  
от стр. 10

За информация и резервации:  
 0700 14004  

 sales@billatravel.bg или www.billatravel.bg

Гърция • Крит и Родос  
от стр. 12

Испания • Коста дел Сол и Майорка  
от стр. 14

Хотели

Самолетни почивки
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Най - после! 

BILLA TRAVEL е тук.
Време е за истинска почивка!

За всички, които искат да почиват качествено, сигурно и изгодно.

BILLA Travel е марката, с която у нас стъпва REWE Austria Touristik – най-
добрата 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:

веднъж от австрийската държава чрез законово 
утвърдената защита срещу несъстоятелност 

и още веднъж от REWE Group – един от най-
големите европейски концерни с годишен оборот 
от близо 75 милиарда евро

BILLA  

TRAVEL  

МАРКА НА  

REWE GROUP

Самолетни почивки с тръгване от София,  
Варна или Букурещ
BILLA TRAVEL си партнира с престижни авиокомпании 
и предлага самолетни почивки до най-желаните дести-
нации по целия свят. Цените на самолетните почивки 
включват полет, трансфер и хотелско настаняване със 
съответния тип изхранване – за Ваше удобство с въз-
можност 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 ре-
зервирате 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 търгов-
ско 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 по-
чивки е гарантирано, без изискване на минимален брой 
участници.
 

Дати по Ваш избор – почивате 
когато Вие решите
На www.billatravel.bg можете бързо и 
лесно да сравните цените за желания 
хотел или самолетна почивка и да избе-
рете най-изгодния и удобния за Вас период, 
при това без да се съобразявате с изискване за кон-
кретен 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 невероят-
ното 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, ком-
бинирано от нашата система – на момента и на най-до-
брата цена. Резервирайте Вашата пълноценна почивка 
сега – бързо и лесно на www.billatravel.bg.

виж стр.16
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The Palace Hotel  
Св. Св. Константин и Елена

Местоположение: на самия морски бряг в тих залив с ши-
рок пясъчен плаж, заобиколен от спокойствието на естествен 
парк в туристически комплекс Слънчев ден.
Хотел: 135 стаи, 24-часова рецепция, лаундж, асансьор, 
стая за багаж, безплатен Wi-Fi в целия хотел, бутик, сувени-
рен магазин, фризьорски салон, основен ресторант с тераса, 
а-ла-карт ресторант с тераса, лоби бар, бар на басейна, СПА 
център, закрит басейн, открит басейн, безплатни шезлонги и 
чадъри на басейна и на плажа, безплатен паркинг
Спорт & развлечения (вкл. в цената): фитнес зала, би-
лярд, тенис на маса. Срещу заплащане: водни спортове, 
тенис, велосипеди под наем (в курорта). За децата: дет-
ски басейн, дневна анимация за деца от 4-12 год. (6 дни в 
седмицата), вечерна анимация (няколко пъти седмично).  
Уелнес (вкл. в цената): различни видове сауни, парна баня, 
джакузи, зона за релакс. Срещу заплащане: класически и 
ароматерапевтични масажи, козметични процедури, лечебни 
вани и терапии.
Стаи: с изглед към парка или към морето, баня с вана, сешо-
ар, климатик, минибар (срещу заплащане), ел. кана за кафе/
чай, телевизор, телефон, коридор, балкон.
Изхранване: полупансион (закуска и вечеря на бюфет) или 
all inclusive. 

Избрани акценти:
• Елегантен петзвезден хотел
• Непосредствено до плажната ивица
• Първокласен уелнес център

Всички предлагани хотели на Българското 
Черноморие вижте на www.billatravel.bg

7 нощувки/полупансион на човек от: 313.60 лв./ 160 €

7 нощувки/all inclusive на човек от: 352.80 лв./ 180 €

Hotel Marina 
Св. Св. Константин и Елена

Местоположение: спокойно, сред зеленината на естествен 
парк и непосредствено до прекрасната плажна ивица с фин 
пясък и плитко морско дъно в курортен комплекс Слънчев 
ден.
Хотел: 187 стаи и апартаменти, 24-часова рецепция, ла-
ундж, асансьор, стая за багаж, безплатен Wi-Fi в целия хо-
тел, основен ресторант (местна и интернационална кухня), 
а-ла-карт-ресторант (италианска кухня), лоби бар, собствен 
бар на плажа, открит басейн, безплатни шезлонги и чадъри 
на басейна и на плажа, охраняем паркинг.
Спорт & развлечения (вкл. в цената): фитнес зала, тенис 
на маса, спортна анимация. Срещу заплащане: водни спор-
тове, тенис, велосипеди под наем (в курорта). За децата: дет-
ски басейн, мини клуб, детска площадка, зала за игри, дневна 
анимация за деца от 4-12 год. (6 дни в седмицата) и за деца 
от 13-16 год. (няколко пъти в седмицата), детска дискотека. 
Уелнес (вкл. в цената): вътрешен басейн в съседния хотел 
Palace. Срещу заплащане: различни видове сауни, парна 
баня, масажи, козметични процедури, лечебни вани и тера-
пии в СПА центъра на съседния хотел Palace.
Стаи: с изглед към парка или към морето, баня с душ, се-
шоар, климатик, сейф, телевизор, телефон, минибар (срещу 
заплащане), коридор, балкон.
Изхранване: all inclusive.

Избрани акценти:
• Комфортен хотел, напълно обновен през 2021 г. 
• Дълъг пясъчен плаж със син флаг
• Удобства и развлечения за цялото семейство

ХОТЕЛИ • БЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ
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7 нощувки/all inclusive на човек от: 292.04 лв./ 149 €

7 нощувки/all inclusive на човек от: 343.00 лв./ 175 €

Festa Panorama  
Несебър

Местоположение: централно, на около 200 метра от плажа 
на Слънчев бряг и на малко повече от километър от Стария 
град на Несебър.
Хотел: 247 стаи и апартаменти, 24-часова рецепция, лаундж, 
асансьор, безплатен Wi-Fi в целия хотел, ресторант с тера-
са, лоби бар, фреш бар, бар на басейна, нощен клуб, уел-
нес зона, вътрешен басейн, голям открит басейн, безплатни 
шезлонги и чадъри на басейна (срещу заплащане на плажа), 
паркинг.
Спорт & развлечения (вкл. в цената): фитнес зала, волей-
бол, дневна анимация. Срещу заплащане: билярд, дартс, 
велосипеди под наем. За децата: детски басейн, дневна ани-
мация за деца от 4-17 год., детска площадка, мини клуб. Уел-
нес срещу заплащане: сауна, парна баня, масажи, козме-
тични процедури.
Стаи: с изглед към града или към морето, баня с душ и вана, 
сешоар, климатик, телевизор, телефон, хладилник, балкон.
Изхранване: all inclusive.

Избрани акценти:
• Реномиран хотел с прекрасна панорама
• Централна локация на крайбрежната алея
• Внимателно обслужване и богата развлекателна 

програма

Laguna Beach Resort & Spa  
Созопол

Местоположение: сред спокойствието на обширен терен в 
края на града, само на 50 метрa от собствен пясъчен плаж в 
края на т.нар. Царски плаж.
Хотел: 132 стаи, студиа и апартаменти, 24-часова рецепция, 
лаундж, асансьор, стая за багаж, безплатен Wi-Fi, минимар-
кет, основен ресторант с тераса, а-ла-карт ресторант с те-
раса, лоби бар, снек бар, бар на басейна, обширна градина, 
СПА център, вътрешен басейн, открит басейн, безплатни 
шезлонги и чадъри на басейна и на плажа, безплатен паркинг.
Спорт & развлечения (вкл. в цената): фитнес зала, тенис на 
маса. Срещу заплащане: водни спортове, тенис, билярд, ве-
лосипеди под наем. За децата: детски басейн, дневна анима-
ция за деца от 4-12 год. (6 дни в седмицата), детска дискотека, 
игрална зала, детска площадка. Уелнес срещу заплащане: 
различни видове сауни и парни бани; класически и аромате-
рапевтични масажи, козметични процедури и терапии.
Стаи: с изглед към градината и морето, баня с душ, сешоар, 
климатик, телевизор, сейф (срещу заплащане), балкон.
Изхранване: all inclusive. 

Избрани акценти:
• Елегантен ризорт с многобройни удобства 
• Сред много зеленина и на броени минути  

от плажа
• Идеален за класическа морска почивка

 ЛЯТО • 2022За информация и резервации:  0700 14004,  sales@billatravel.bg или www.billatravel.bg 

Всички предлагани хотели на Българското 
Черноморие вижте на www.billatravel.bg

Всички предлагани хотели на Българското 
Черноморие вижте на www.billatravel.bg

Посочените цени са индикативни, не са обвързващи, и не представляват търговско предложение.
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7 нощувки/полупансион на човек от: 433.16 лв./ 221 €

Helena Sands  
Слънчев бряг

Местоположение: сред спокойствието на обширен парк до 
крайбрежната алея и само на няколко крачки от собствения 
плаж с фин златист пясък.
Хотел: 175 стаи и апартаменти, 24-часова рецепция, лаундж, 
асансьор, стая за багаж, безплатен Wi-Fi в целия хотел, 
бутик, бижутериен магазин, основен ресторант с тераса, 
а-ла-карт ресторант с тераса, лоби бар, снек бар, бар на 
басейна, СПА център, закрит басейн, голям открит басейн, 
безплатни шезлонги и чадъри на басейна и на плажа.
Спорт & развлечения (вкл. в цената): фитнес зала, дартс, 
тенис на маса, плажен волейбол, футбол, стрелба с лък, ае-
робика, аква гимнастика, аква фитнес, спортна анимация, 
дневна и вечерна анимация (6 дни в седмицата). Срещу за-
плащане: билярд, тенис, велосипеди под наем (в курорта). 
За децата: детски басейн, дневна, вечерна и спортна ани-
мация за деца от 4-17 год. (6 дни в седмицата), детска ди-
скотека, мини клуб, детска площадка, игрална зала. Уелнес 
срещу заплащане: различни видове сауни и парни бани; 
класически и ароматерапевтични масажи, козметични про-
цедури и терапии.
Стаи: с изглед към парка или към морето, баня с душ и вана, 
сешоар, климатик, сейф, телевизор, телефон, минибар (сре-
щу заплащане), балкон или тераса.
Изхранване: полупансион (закуска и вечеря на бюфет).

Избрани акценти:
• Луксозен хотел с изискана атмосфера
• Топ локация на крайбрежната алея
• Много удобства и развлечения за цялото 

семейство

Hotel Zefir   
Слънчев бряг

Местоположение: заобиколен от живописни дюни, само на 
50 метрa от плажа в южния край на Слънчев бряг и на пеше-
ходно разстояние от Стария град на Несебър.
Хотел: 275 стаи, 24-часова рецепция, лаундж, асансьор, 
безплатен Wi-Fi в целия хотел, минимаркет, основен ресто-
рант с тераса, а-ла-карт ресторант с тераса, кафе, лоби бар, 
бар на басейна, обширна градина, открит басейн, безплатни 
шезлонги и чадъри на басейна (на плажа срещу заплащане), 
паркинг.
Спорт & развлечения (вкл. в цената): плажен волейбол, 
стрелба с лък, спортна анимация, дневна и вечерна анима-
ция (6 дни в седмицата). Срещу заплащане: водни спорто-
ве (в курорта). За децата: детски басейн, дневна, вечерна и 
спортна анимация за деца от 3-12 год. (6 дни в седмицата), 
детска дискотека.
Стаи: с изглед към курорта или към градината и басейна, 
баня с душ, сешоар, климатик, хладилник, телевизор, теле-
фон, балкон.
Изхранване: полупансион (закуска и вечеря на бюфет) или 
all inclusive. 

Избрани акценти:
•  Комфортен хотел с модерно излъчване
• Спокойно местоположение на минути от плажа
• Идеален за семейства с деца

7 нощувки/полупансион на човек от: 213.64 лв./ 109 €

Всички предлагани хотели на Българското 
Черноморие вижте на www.billatravel.bg

ХОТЕЛИ • БЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ
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7 нощувки/all inclusive+ на човек от: 601.72 лв./ 307 €

HVD Clubhotel Miramar  
Обзор

Местоположение: директно на километричната плажна 
ивица на Обзор, на около километър от центъра на курорта.
Хотел: 500 стаи и апартаменти, 24-часова рецепция, лаундж, 
асансьор, безплатен Wi-Fi в целия хотел, минимаркет, 
сувенирен магазин, два основни ресторанта с тераси, три 
а-ла-карт ресторанта, лоби бар, снек бар, панорамен лаундж 
бар, бар на басейна, бар на плажа, СПА център, закрит 
басейн, два открити басейна, безплатни шезлонги и чадъри 
на басейните и на собствения плаж, безплатен паркинг.
Спорт & развлечения (вкл. в цената): фитнес зала, тенис 
на маса, волейбол, футбол, аеробика, зумба, билярд, дартс, 
дневна и вечерна анимация (6 дни в седмицата). Срещу за-
плащане: тенис, велосипеди под наем. За децата: детски 
басейн с водна пързалка, дневна анимация за деца от 4-17 
год. (6 дни в седмицата), детска дискотека, мини клуб. Уел-
нес срещу заплащане: сауна, парна баня, масажи и про-
цедури.
Стаи: с изглед към градината или морето, баня с вана, сешо-
ар, климатик, сейф (срещу заплащане), телевизор, телефон, 
еспресо машина, кафе/чай, минибар (редовно зареждане с 
вода, безалкохолни, бира и вино), балкон или тераса.
Изхранване: ultra all inclusive. 

Избрани акценти:
• Идеална плажна локация
• Перфектна концепция за безгрижна семейна 

почивка
• Гастрономическо разнообразие с топ качество

7 нощувки/all inclusive на човек от: 245 лв./ 125 €

Sineva Park  
Свети Влас

Местоположение: в спокоен район, известен с лечебния си 
климат, на около 50 метра от плажа и на около 800 метра от 
центъра на курорта.
Хотел: 90 стаи и апартаменти, 24-часова рецепция, стая за 
багаж, лаундж, асансьор, безплатен Wi-Fi в целия хотел, суве-
нирен магазин, ресторант с терасa, лоби бар, бар на басейна, 
уелнес зона, два открити басейна, безплатни шезлонги и ча-
дъри на басейните (срещу заплащане на обществения плаж), 
безплатен паркинг (според наличността).
Спорт & развлечения (вкл. в цената): фитнес зала, тенис 
на маса, мини голф, спортна анимация, дневна и вечерна 
анимация. За децата: детски басейн, детска дискотека, мини 
клуб. Уелнес срещу заплащане: сауна, масажи, козметични 
процедури.
Стаи: с изглед към парка или към морето, баня с вана или 
душ, сешоар, климатик, телевизор, телефон, балкон.
Изхранване: all inclusive. 

Избрани акценти:
• В местност, известна с лечебния си климат
• Изключително отзивчив персонал
• Много добра местна и интернационална кухня

За информация и резервации:  0700 14004,  sales@billatravel.bg или www.billatravel.bg  ЛЯТО • 2022

Всички предлагани хотели на Българското 
Черноморие вижте на www.billatravel.bg

Посочените цени са индикативни, не са обвързващи, и не представляват търговско предложение.
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7 нощувки/полупансион на човек от: 358.68 лв./ 183 €

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, асан-
сьор, безплатен Wi-Fi в целия комплекс, минимаркет, осно-
вен ресторант с тераса, а-ла-карт ресторант с тераса, кафе, 
снек бар, бар на басейна, бийч бар, открит басейн с безплат-
ни шезлонги и чадъри (на плажа срещу заплащане), безпла-
тен 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 запла-
щане), минибар (срещу заплащане), балкон.
Изхранване: полупансион (закуска и вечеря на бюфет).

Избрани акценти:
• Реномиран хотел с великолепна панорама
• Наскоро цялостно реновиран
• Най-дългият хотелски плаж на Халкидики

Chrousso Vil lage 
Халкидики • п-в Касандра

Местоположение: уединено, сред борова горичка, през 
която за десетина минути се стига до хубав плаж със ситен 
пясък и плитък бряг. Пефкохори е на 9 км, Солун – на 114 км.
Хотел: 155 студиа и апартаменти; 24-часова рецепция, 
безплатен Wi-Fi в целия комплекс, минимаркет, ресторант 
с тераса, снек бар, бар на басейна, два открити басейна с 
безплатни шезлонги и чадъри (на плажа срещу консумация), 
безплатен паркинг.
Спорт & развлечения (вкл. в цената): тенис на маса, днев-
на и вечерна анимация (няколко пъти в седмицата). За деца-
та: две детски площадки, миниклуб, дневна и вечерна ани-
мация за деца от 4-12 год. (6 дни в седмицата), два детски 
басейна, надуваем замък, детска дискотека.
Студиа: с изглед към градината, баня с душ или вана, сешо-
ар, климатик, телевизор, телефон, сейф (срещу заплащане), 
кухненски кът, хладилник, ел. кана, балкон или тераса.
Изхранване: полупансион плюс (закуска и вечеря на бюфет 
плюс напитки по време на храненията) или all inclusive.

Избрани акценти:
• Обширен комплекс и просторно настаняване 
• Много добро съотношение цена-качество
• Прекрасен плаж със син флаг

7 нощувки/полупансион+ на човек от: 444.92 лв./ 227 €

ХОТЕЛИ • ГЪРЦИЯ  - ХАЛКИДИКИ и ОЛИМПИЙСКАТА РИВИЕРА

Всички предлагани хотели на Халкидики вижте 
на www.billatravel.bg

Всички предлагани хотели на Халкидики вижте 
на www.billatravel.bg
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7 нощувки/полупансион на човек от: 666.40 лв./ 340 €

Mediterranean Village Hotel & Spa 
Олимпийска ривиера • Паралия

Местоположение: на първа линия море, непосредствено до 
широк пясъчен плаж с плитък бряг. До центъра на Паралия 
Катерини са приблизително 2 км, Солун е на около 70 км.
Хотел: 176 стаи и апартаменти; 24-часова рецепция, стая 
за багаж, безплатен Wi-Fi в целия комплекс, минимаркет, 
основен ресторант с тераса, 3 а-ла-карт ресторанта, снек 
бар, лоби бар, кафе, бар на басейна, бар на плажа, СПА 
център, вътрешен басейн, открит басейн, безплатни чадъри 
и шезлонги на басейна и на плажа, безплатен охраняем пар-
кинг.
Спорт & развлечения (вкл. в цената): фитнес зала, пла-
жен волейбол, вечери с музика на живо или диджей (6 дни в 
седмицата). Срещу заплащане: водни спортове, велосипе-
ди под наем. За децата: детски басейн, детска площадка.
Уелнес (вкл. в цената): сауна, парна баня, джакузи. Сре-
щу заплащане: класически и ароматерапевтични масажи, 
козме тични процедури и терапии.
Стаи: със страничен или с директен изглед към морето, 
баня с душ или вана, сешоар, климатик, телевизор, телефон, 
сейф, балкон или тераса.
Изхранване: полупансион (закуска и вечеря на бюфет).

Избрани акценти:
• Луксозен хотел с модерно излъчване
• Отлична локация на първа линия
• Гастрономическо разнообразие с топ качество

7 нощувки/полупансион на човек от: 458.64 лв./ 234 €

Mediterranean Princess  
Олимпийска ривиера • Паралия

Местоположение: тихо и спокойно, само през една улица от 
намиращия се на около 100 м пясъчен плаж. До центъра на 
Паралия Катерини са приблизително 800 м, Солун е на около 
75 км.
Хотел: 127 стаи и апартаменти; рецепция, стая за багаж, без-
платен Wi-Fi в целия хотел, минимаркет, ресторант с тераса, 
лоби бар, бар на басейна, бар на плажа, открит басейн, без-
платни чадъри и шезлонги на басейна и на плажа, безплатен 
паркинг.
Спорт & развлечения (вкл. в цената): фитнес зала. Срещу 
заплащане: водни спортове, сауна, хамам.
Стаи: с изглед към градината и морето или към басейна и мо-
рето, баня с душ или вана, сешоар, климатик, телевизор, теле-
фон, минибар (срещу заплащане), балкон или тераса.
Изхранване: полупансион (закуска и вечеря на бюфет).

Избрани акценти:
• Елегантен хотел с традиции
• Само за гости над 16 години 
• Собствен пясъчен плаж

За информация и резервации:  0700 14004,  sales@billatravel.bg или www.billatravel.bg  ЛЯТО • 2022

Всички предлагани хотели на Олимпийска 
ривиера вижте на www.billatravel.bg

Всички предлагани хотели на Олимпийска 
ривиера вижте на www.billatravel.bg

Посочените цени са индикативни, не са обвързващи, и не представляват търговско предложение.
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7 нощувки/полупансион+ на човек от: 478.24 лв./ 244 €

Alea Hotel & Suites 
о-в Тасос • Принос

Местоположение: на първа линия море, до дълъг пясъчен 
плаж с плитък бряг в северната част на остров Тасос. До 
центъра на Принос са приблизително 600 м, а от пристани-
щето Лимена са около 12 км.
Хотел: 161 стаи и апартаменти; 24-часова рецепция, без-
платен Wi-Fi в целия комплекс, минимаркет, бутик, лаундж, 
основен ресторант с тераса, два а-ла-карт ресторанта с 
тераси, снек бар, лоби бар, кафе, бар на басейна, бар на 
плажа, СПА център, вътрешен басейн, два открити басейна, 
безплатни чадъри и шезлонги на басейните и на плажа, без-
платен паркинг.
Спорт & развлечения (вкл. в цената): фитнес зала, плажен 
волейбол, тенис на маса, аеробика, аква фитнес, дневна и 
спортна анимация, вечерна развлекателна програма (някол-
ко пъти в седмицата). За децата: детски басейн, детска пло-
щадка, дневна анимация за деца от 4-12 год. (няколко пъти 
в седмицата), детска дискотека, мини клуб. Уелнес (срещу 
заплащане): джакузи, различни видове сауни, парни бани, 
душове, вани, класически и ароматерапевтични масажи, 
козме тични процедури и терапии.
Стаи: изглед към вътрешността на острова или страничен 
изглед към морето, баня с душ или вана, сешоар, климатик, 
телевизор, телефон, сейф, хладилник, балкон или тераса.
Изхранване: полупансион плюс (закуска и вечеря на бюфет 
плюс напитки по време на храненията) или all inclusive.

Избрани акценти:
• Предпочитан ризорт с много редовни гости
• На първа линия до морския бряг
• Богата развлекателна програма

Alexandra Beach & Spa Resort 
о-в Тасос • Потос

Местоположение: непосредствено до красив пясъчно-каме-
нист плаж с плитък бряг в залива на Пефкари в южната част 
на остров Тасос. До центъра на Потос са приблизително 500 
м, а от пристанището Лимена са около 38 км.
Хотел: 225 стаи и апартаменти; рецепция, безплатен Wi-Fi 
в целия комплекс, минимаркет, сувенирен магазин, лаундж, 
основен ресторант с тераса, а-ла-карт ресторант с тераса, 
снек бар, лоби бар, кафе, панорамен бар на покрива, бар на 
басейна, бар на плажа, СПА център, вътрешен басейн, от-
крит басейн, безплатни чадъри и шезлонги на басейна (сре-
щу заплащане на плажа), безплатен неохраняем паркинг.
Спорт & развлечения (вкл. в цената): плажен волейбол, 
тенис на маса, вечерна развлекателна програма (няколко 
пъти в седмицата). Срещу заплащане: водни спортове, ми-
ниголф, тенис. За децата: детски басейн, детска площадка, 
дневна анимация за деца от 4-12 год. (няколко пъти в седми-
цата), мини клуб. Уелнес (срещу заплащане): вътрешен ба-
сейн, джакузи, различни видове сауни, парни бани, душове, 
вани, класически и ароматерапевтични масажи, козметични 
процедури и терапии.
Стаи: с изглед към градината или към морето, баня с душ 
или вана, сешоар, климатик, телевизор, радио, телефон, 
сейф (срещу заплащане), хладилник, балкон или тераса.
Изхранване: полупансион (закуска и вечеря на бюфет) или 
пълен пансион (закуска, обяд и вечеря на бюфет).

Избрани акценти:
• Обширен комплекс с много удобства
• Непосредствено до плажа
• Много добра кухня

7 нощувки/полупансион на човек от: 372.40 лв./ 190 €

ХОТЕЛИ • ГЪРЦИЯ - островите ТАСОС и ЛЕФКАДА



11

7 нощувки/закуска на човек от: 576.24 лв./ 294 €

Porto Galini Seaside Resort & Spa 
о-в Лефкада • Никиана

Местоположение: на уединен пясъчно-каменист плаж със 
смарагдовозелени води и великолепна гледка в северо-
източната част на острова. От град Лефкада до хотела са 
около 12 км, а центърът на оживения курорт Нидри е на при-
близително 4 км.
Хотел: 138 стаи и апартаменти; 24-часова рецепция, без-
платен Wi-Fi в целия комплекс, минимаркет, лаундж, основен 
ресторант с тераса с гледка към морето, а-ла-карт ресторант 
с тераса с гледка към морето, бистро, лоби бар, бар на ба-
сейна, СПА център, вътрешен басейн, два открити басейна, 
безплатни чадъри и шезлонги на басейните и на плажа, без-
платен паркинг.
Спорт & развлечения (вкл. в цената): фитнес зала, волей-
бол, тенис на маса, йога, кану, падъл борд, 3 тенис корта, 
музика на живо. За децата: три детски басейна, детска пло-
щадка, мини клуб за деца от 4-12 год., игрална зала. Уелнес 
(срещу заплащане): отопляем вътрешен басейн, различни 
видове сауни и парни бани, масажи, козметични процедури 
и терапии.
Стаи: с изглед към градината или към морето, баня с душ, 
сешоар, климатик, телевизор, телефон, сейф, минибар (сре-
щу заплащане), балкон или тераса.
Изхранване: само закуска, полупансион (закуска и вечеря 
на бюфет) или пълен пансион (закуска, обяд и вечеря на 
бюфет).

Избрани акценти:
• Просторен ризорт с великолепен плаж
• Много възможности за спорт и уелнес
• Идеален за семейства с деца

7 нощувки/закуска на човек от: 678.16 лв./ 346 €

Crystal Waters 
о-в Лефкада • Никиана

Местоположение: централно, идеална изходна точка за опоз-
наване на острова. На около 11 км от град Лефкада, на около 
5 км от известния курорт Нидри и на приблизително 200 м от 
прекрасната плажна ивица на Никиана.
Хотел: 146 стаи, апартаменти и мезонети; 24-часова рецеп-
ция, безплатен Wi-Fi в целия комплекс, 2 а-ла-карт ресторан-
та с тераси, мокър бар, наргиле бар, уелнес и бюти зона, три 
открити басейна с безплатни чадъри и шезлонги, безплатен 
неохраняем паркинг.
Спорт & развлечения (срещу заплащане): аква фитнес, 
йога, персонални инструктори, риболов, излети с лодка, кули-
нарни курсове. За децата: детски басейн, мини клуб. Уелнес 
(срещу заплащане): масажи, козметични процедури и тера-
пии.
Стаи: с изглед към басейна, баня с душ, сешоар, климатик, 
телевизор, телефон, сейф, минибар (срещу заплащане), бал-
кон или тераса.
Изхранване: само закуска.

Избрани акценти:
• Модерен ризорт с централна локация
• Луксозни стаи със стилен дизайн
• Идеален за романтични почивки

За информация и резервации:  0700 14004,  sales@billatravel.bg или www.billatravel.bg  ЛЯТО • 2022

Всички предлагани хотели на о-в Лефкада 
вижте на www.billatravel.bg

Посочените цени са индикативни, не са обвързващи, и не представляват търговско предложение.
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полет от София/ трансфери/ 7 нощувки/all inclusive на човек от: 1358.28 лв./ 693 €

Calypso Palace 
о-в Родос • Фалираки

Местоположение: терасовидно на хълм над пясъчно-каме-
нистия плаж с плитък бряг на Фалираки, с великолепна глед-
ка към Егейско море. От летището до хотела са около 12 км, 
а центърът на Фалираки е на приблизително 3 км.
Хотел: 139 стаи и апартаменти; 24-часова рецепция, без-
платен Wi-Fi в целия комплекс, минимаркет, лаундж, основен 
ресторант с тераса, снек бар, лоби бар, бар на басейна, от-
крит басейн, безплатни чадъри и шезлонги на басейна и на 
плажа, безплатен паркинг. Гостите могат да ползват и всички 
съоръжения (без ресторантите) в съседния хотел Calypso 
Beach. 
Спорт & развлечения (вкл. в цената): фитнес зала, пла-
жен волейбол, тенис на маса, кану, водни колела, тенис корт, 
дневна и вечерна анимация, музика на живо (няколко пъти в 
седмицата). За децата: детски басейн, мини клуб за деца от 
4-12 год. Уелнес (вкл. в цената): сауна и парна баня. Срещу 
заплащане: СПА процедури, масажи.
Стаи: с изглед към градината или към морето, баня с душ, 
сешоар, климатик, телевизор, телефон, сейф, минибар (сре-
щу заплащане), балкон или тераса.
Изхранване: all inclusive.

Избрани акценти:
• Един от най-предпочитаните хотели в района
• Уникална панорама към морето
• Много възможности за спорт и уелнес

Sun Beach Resort 
о-в Родос • Ялисос

Местоположение: непосредствено до пясъчно-каменистия 
плаж на Ялисос. От летището до хотела са около 9 км, а цен-
търът на Ялисос е на приблизително 10 минути пеша.
Хотел: 403 стаи и апартаменти; 24-часова рецепция, безпла-
тен Wi-Fi в целия комплекс, минимаркет, сувенирен магазин, 
лаундж, основен ресторант с тераса, а-ла-карт ресторант, 
снек бар, лоби бар, бар на басейна, бар на плажа, три откри-
ти басейна, безплатни чадъри и шезлонги на басейните (на 
плажа срещу заплащане), безплатен паркинг. 
Спорт & развлечения (вкл. в цената): фитнес зала, пла-
жен волейбол, миниголф, аеробика, аква гимнастика, зумба, 
стрелба с лък, дневна и вечерна анимация (6 дни в седми-
цата), в определни вечери шоу програми и музика на живо. 
Срещу заплащане: уиндсърфинг, тенис. За децата: детски 
басейн, детска площадка, дневна и вечерна анимация (6 дни 
в седмицата), мини клуб, детска дискотека. Уелнес (срещу 
заплащане): козметични процедури, масажи.
Стаи: с изглед към градината, баня с душ или вана, сешо-
ар, климатик, телевизор, телефон, сейф (срещу заплащане), 
хладилник, балкон или тераса.
Изхранване: само закуска, полупансион (закуска и вечеря 
на бюфет) или all inclusive.

Избрани акценти:
• Внимателно обслужване 
• Много добра кухня
• Пълноценна почивка за цялото семейство

полет от София/трансфери/7 нощувки/полупансион  на човек от: 1230.88 лв./ 628  €

САМОЛЕТНИ ПОЧИВКИ • ГЪРЦИЯ - островите РОДОС и КРИТ

Всички предлагани хотели на о-в Родос вижте 
на www.billatravel.bg
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полет от София/ трансфери/ 7 нощувки/all inclusive на човек от: 1446.48 лв./ 738 €

Calimera Sirens Beach 
о-в Крит • Малиа

Местоположение: на първа линия до морето, непосред-
ствено до дълъг около 300 метра плаж със ситен пясък и 
плитък бряг. От летището до хотела са около 35 км, а цен-
търът на оживения курорт Малиа е на приблизително 800 м.
Хотел: 320 стаи и апартаменти; 24-часова рецепция, без-
платен Wi-Fi в целия комплекс, минимаркет, лаундж, два ос-
новни ресторанта с тераси, снек бар, кафе, лоби бар, бар на 
басейна, бар на плажа, три открити басейна, безплатни ча-
дъри и шезлонги на басейна и на плажа, безплатен паркинг. 
Спорт & развлечения (вкл. в цената): фитнес зала и курсо-
ве, плажен волейбол, плажен футбол, тенис, дневна и спорт-
на анимация, вечерна развлекателна програма. За децата: 
два детски басейна, детска площадка, мини клуб за деца от 
3-12 год., детска дискотека, дневна развлекателна програма. 
Уелнес (срещу заплащане): козметични процедури, маса-
жи.
Стаи: с изглед към градината или към морето, баня с душ и 
вана, сешоар, климатик, телевизор, телефон, сейф (срещу 
заплащане), балкон.
Изхранване: all inclusive.

Избрани акценти:
• Непосредствено до прекрасен пясъчен плаж
• Разнообразна развлекателна програма
• Идеален за семейства с деца

полет от София/трансфери/7 нощувки/полупансион  на човек от: 852.60 лв./ 435 €

COOEE Aelius Hotel & Spa 
о-в Крит • Гувес

Местоположение: спокойно и същевременно централно, 
само на 200 м от центъра на известния морски курорт Като 
Гувес. От летището до хотела са около 14 км, а дългата плаж-
на ивица с мек жълт пясък и плитък морски бряг е на прибли-
зително 600 м.
Хотел: 170 стаи и апартаменти; 24-часова рецепция, без-
платен Wi-Fi в целия комплекс, минимаркет, лаундж, основен 
ресторант с тераси, снек бар, бар на басейна, СПА център с 
вътрешен басейн, два открити басейна, безплатни чадъри и 
шезлонги на басейните (на плажа срещу заплащане), безпла-
тен паркинг. 
Спорт & развлечения (вкл. в цената): фитнес зала, тенис 
на маса, дартс, дневна, вечерна и спортна анимация (6 дни 
в седмицата). Срещу заплащане: плажен волейбол, водни 
спортове, тенис, велосипеди под наем. За децата: два детски 
басейна, голяма детска площадка, игрална зала, мини клуб за 
деца от 4-12 год., детска дискотека, дневна, вечерна и спортна 
анимация по възрасти (6 дни в седмицата). Уелнес (срещу за-
плащане): ползване на СПА центъра, козметични процедури, 
масажи.
Стаи: с изглед към градината и басейна, баня с душ или вана, 
сешоар, ютия, климатик, телевизор, радио, телефон, сейф, 
хладилник, тераса или балкон.
Изхранване: all inclusive.

Избрани акценти:
• Отлично съотношение цена-качество
• Много възможности за спорт и развлечения
• Пълноценна почивка за всякакъв тип гости

За информация и резервации:  0700 14004,  sales@billatravel.bg или www.billatravel.bg  ЛЯТО • 2022

Всички предлагани хотели на о-в Крит вижте на 
www.billatravel.bg

Посочените цени са индикативни, не са обвързващи, и не представляват търговско предложение.
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полет от София/трансфери/7 нощувки/закуска на човек от: 1308.30 лв./ 668 €

Sol Don Pablo 
Коста дел Сол • Торемолинос

Местоположение: на крайбрежната алея, само на крачки от 
дългия пясъчен плаж на популярния курорт Торемолинос. 
От летище Малага до хотела са около 5,5 км, а центърът на 
Торемолинос е на приблизително 800 м.
Хотел: 442 стаи и апартаменти, 24-часова рецепция, без-
платен Wi-Fi в целия комплекс, фризьорски салон, лаундж, 
зала за игри, основен ресторант с тераса, лоби бар, кафе, 
бар на басейна, вътрешен басейн, два открити басейна, без-
платни чадъри и шезлонги на басейните (на плажа срещу 
заплащане). 
Спорт & развлечения (вкл. в цената): фитнес зала, тенис 
на маса, тенис корт, дневна, вечерна и спортна анимация. 
За децата: детски басейн, детска площадка, мини клуб за 
деца от 5-12 год. Уелнес (вкл. в цената): джакузи. Срещу 
заплащане: СПА процедури и масажи в съседния хотел Sol 
Don Marco.
Стаи: с изглед към градината или към морето, баня с душ 
или вана, сешоар, климатик, телевизор, телефон, сейф (сре-
щу заплащане), минибар (срещу заплащане), балкон.
Изхранване: само закуска, полупансион (закуска и вечеря 
на бюфет), полупансион плюс (закуска и вечеря на бюфет 
плюс минерална вода и вино по време на храненията), пъ-
лен пансион (закуска, обяд и вечеря на бюфет), пълен пан-
сион плюс (закуска, обяд и вечеря на бюфет плюс минерал-
на вода и вино по време на храненията) или all inclusive.

Избрани акценти:
• На първа линия море
• Богата развлекателна програма
• Идеален за семейства с деца

Best Siroco 
Коста дел Сол • Беналмадена

Местоположение: спокойно и същевременно централно, на 
около 200 м от най-близкия плаж на километричната пясъч-
на ивица на известния курорт Беналмадена. От междуна-
родното летище на Малага до хотела са около 9 км.
Хотел: 406 стаи и апартаменти, 24-часова рецепция, без-
платен Wi-Fi в целия комплекс, лаундж, зала за игри, осно-
вен ресторант с тераса, снек бар, лоби бар, кафе, открит 
басейн, безплатни чадъри и шезлонги на басейна (на плажа 
срещу заплащане). 
Спорт & развлечения (вкл. в цената): фитнес зала, днев-
на и вечерна анимация (всеки ден). Срещу заплащане: 
билярд, тенис на маса. За децата: детски басейн, детска 
площадка, мини клуб за деца от 5-12 год. Уелнес срещу за-
плащане: сауна и парна баня.
Стаи: с изглед към градината или към морето, баня с душ 
или вана, сешоар, климатик, телевизор, телефон, сейф, ми-
нибар (срещу заплащане), балкон.
Изхранване: само закуска, полупансион (закуска и вечеря 
на бюфет) или пълен пансион (закуска, обяд и вечеря на 
бюфет).

Избрани акценти:
• Просторен комплекс с много зеленина
• Ежедневна и разнообразна анимация 
• Внимателно обслужване и много добра кухня

полет от София/трансфери/7 нощувки/закуска на човек от: 938.84 лв./ 479 €

САМОЛЕТНИ ПОЧИВКИ • ИСПАНИЯ - КОСТА ДЕЛ СОЛ и остров МАЙОРКА

Всички предлагани самолетни почивки на   
Коста дел Сол вижте на www.billatravel.bg
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полет от София/трансфери/7 нощувки/закуска на човек от: 823.20 лв./ 420 €

COOEE Cap de Mar 
о-в Майорка • Кала Милор

Местоположение: централно, на крайбрежната алея и на 
около 50 м от пясъчния плаж в спокойното курортно селище 
Кала Бона на източния бряг на остров Майорка. Центърът 
на известния с пулсиращия си живот курорт Кала Милор е 
на приблизително 1 км, а международното летище Палма де 
Майорка е на около 68 км.
Хотел: 71 апартамента, 24-часова рецепция, безплатен Wi-
Fi в целия комплекс, лаундж, основен ресторант, бистро, 
бар, кафе, уелнес център, панорамна релакс тераса с джа-
кузи, вътрешен басейн, открит басейн, безплатни чадъри и 
шезлонги на басейна (на плажа срещу заплащане). 
Спорт & развлечения (вкл. в цената): дневна анимация 
(6 дни в седмицата), разнообразни шоу програми, танцови 
вечери и музика на живо (няколко пъти в седмицата). Сре-
щу заплащане: билярд, дартс, тенис (в курорта). За децата: 
детски басейн. Уелнес (вкл. в цената): вътрешен таласо 
басейн, джакузи. Срещу заплащане: сауна и парна баня, 
различни видове процедури и масажи.
Апартаменти: с изглед към морето, баня с душ, сешоар, 
климатик, телевизор, радио, телефон, сейф (срещу запла-
щане), ел. кана, хладилник, балкон.
Изхранване: all inclusive.

Избрани акценти:
• Един от най-предпочитаните хотели в района
• Великолепна панорама към морето
• Идеален за романтични почивки

полет от София/ трансфери/7 нощувки/закуска на човек от: 762.44 лв./ 389 €

Club Es Talaial  
о-в Майорка • Кала д‘Ор

Местоположение: спокойно, на около 50 м от най-близкия 
плаж и на около 2,5 км от центъра на популярния морски ку-
рорт Кала д‘Ор в югоизточната част на остров Майорка. Меж-
дународното летище Палма де Майорка е на около 65 км.
Хотел: 250 студиа и апартаменти, 24-часова рецепция, без-
платен Wi-Fi в целия комплекс, лаундж, минимаркет, основен 
ресторант с тераса, снек бар, лоби бар, бар на басейна, СПА 
център, панорамна релакс тераса с джакузи, вътрешен ба-
сейн, открит басейн, безплатни чадъри и шезлонги на басейна 
(на плажа срещу заплащане). 
Спорт & развлечения (вкл. в цената): фитнес зала, плажен 
волейбол, футбол, билярд, аква фитнес, спининг, дневна, 
вечерна и спортна анимация (6 дни в седмицата). Срещу за-
плащане: тенис (в курорта). За децата: детски басейн, детска 
площадка, анимация за деца по възрасти (6 дни в седмицата), 
мини клуб за деца от 3-12 год.. Уелнес (вкл. в цената): СПА 
център (само за гости над 16 год.) с вътрешен басейн, джа-
кузи, уелнес душове, сауна, парна баня. Срещу заплащане: 
процедури и масажи.
Студиа: с комбинирана дневна/спалня, баня с душ или вана, 
сешоар, климатик, телевизор, радио, телефон, сейф (срещу 
заплащане), микровълнова фурна, хладилник, балкон.
Изхранване: без изхранване, само закуска, all inclusive или 
ultra all inclusive.

Избрани акценти:
• Комфортен хотел с традиции
• Отлични условия за спорт и уелнес
• Идеален за семейства с деца

За информация и резервации:  0700 14004,  sales@billatravel.bg или www.billatravel.bg  ЛЯТО • 2022

Всички предлагани самолетни почивки на  
Майорка вижте на www.billatravel.bg

Посочените цени са индикативни, не са обвързващи, и не представляват търговско предложение.



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!

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

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


