ХОТЕЛ “MACEDONIAN SUN 3*”
ИНФОРМАЦИИ ЗА ХОТЕЛОТ
Хотелот се наоѓа на само 2 км од Калитеа, најмонденското
летувалиште и срцето на Халкидики. Локацијата на хотелот
овозможува прекрасна панорамска глетка . Опколен со
зимзелена шума, бујна градина и рози, нуди релаксирачки
амбиент за одмор на туристите.
Ќе ве пречекаат живописни водопади, традиционалнa
архитектура и одлично гостопримство. На само 5 мин од
прекрасната песочна плажа може да уживате во едно од
најубавите места со борова шума во Грција.
Располага со убаво уредени двокреветни и трокреветни соби со
дополнителни легла, со поглед на градина или базен (2+2 се
наоѓаат на ниско приземје). Има главен ресторан, голем отворен
базен и бар покрај базенот, продавници за шопинг, мини маркет,
пицерија, кафулиња, соба за игри и интернет во јавните
простории. Хотелот “Macedonian Sun “ 3* припаѓа на групацијата
"Г Хотели", водечки ланец на хотели кој обезбедува луксузни
услуги.

ЦЕНОВНИК - ЛЕТО 2018 (Цените се со пресметан попуст)
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ALL INC. 459€ 539€ 569€ 629€ 649€ 649€ 309€* 489€* 489€* 489€* 475€* 433€* 412€* 384€* 349€*

ДОПЛАТИ И ПОПУСТИ

џ
џ
џ
џ
џ
џ

Цените се дадени по лице за 7
ноќевања
Доплата за еднокреветна соба +50%
од цената
Прво дете до 11.99 години со 2ца
возрасни во соба - БЕСПЛАТНО
Второ дете до 11.99 - попуст 50%
Трето возрасно лице -30% попуст
Доплата за туристичка такса 1,5 € по
соба на ден (се плаќа на рецепција)

КОНЦЕПТ - ALL INC
Се вклучено, шведска маса во главен
ресторан
Доручек

Ручек

Вечера

07:00 - 09:30

12:30 - 14:00

19:00 - 21:30

Сокови, пиво и алкохолни пијалоци после
доручекот од 10:30 до 24:00 часот
црвено и бело вино за ручек и вечера во
главниот ресторан. Чај, кафе и колачи,
попладне од 17:00 до 17:30 часот
чадори и лежалки покрај базенот, пинг
понг

ПЛАЖА
Песочна плажа одалечена 5 мин:
Лежалки и чадори се наплатуваат

ХОТЕЛ “SITHONIA VILLAGE 3*”
ИНФОРМАЦИИ ЗА ХОТЕЛОТ
Хотелот се наоѓа во Геракини , во пријатно опкружување со
зеленило, оддалечен на само 2минути од прекрасната плажа.
Составен е од 9 бунгалови на два ката, од кои 3 се комплетно
реновирани, во кои се сместени супериор собите. Собите се на
приземје и на прв кат.
Супериор двокреветна соба (1/2+1) се состои од еден брачен
(или два еднинечни кревети) и еден додатен кревет во една
просторија, опремени со бања, фен, балкон, Тв, клима (вклучена
во цената) .
Супериор двокреветна соба (1/2+2) се состои од еден брачен
(или два еднинечни кревети) и кревети на спрат во една
просторија, опремени со бања, фен, балкон, Тв, клима (вклучена
во цената)
Геракини е едно од најстарите туристички дестинации на
Халкидики. На почетокот на вториот крак – Ситонија, Геракини
нуди можност за прекрасен релаксирачки одмор.
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ЦЕНОВНИК - ЛЕТО 2018 (цените се со вклучен попуст)
ГЕРАКИНИ

SITHONIA VILLAGE 3*
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509€ 309€* 439€* 439€* 351€* 303€* 255€* 247€* 199€* 167€*

ДОПЛАТИ И ПОПУСТИ

џ
џ
џ
џ
џ

Цените се дадени по лице за 7 или 9
ноќевања со вклучен автобуски
превоз
За пакет аранжман од 9 ноќи со
сопствен превоз се одбива 15€ од
вклупната сума
Прво и второ дете до 12.99 години бесплатно сместување
Трето возрасно лице на дополнително
легло - 30% од цената
Доплата за туристичка такса 1,5 € по
соба на ден (се плаќа на рецепција)
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КОНЦЕПТ - ПОЛУПАНСИОН
џ

Услугата е на база полупансион
(доручек и вечера)
Доручек

Вечера

07:00 - 09:30

19:00 - 21:30

Паркинг - бесплатно
Check in: од 12:00 до 15:00
џ Check out: до 12:00
џ

џ

7

ПЛАЖА
Хотелот располага со сопствена плажа
опремена со лежалки и чадори (ограничен
број). Чадорите се подигаат од рецепција
со депозит од 10 еур

2 деца
бесплатно
сместување

