
ПРОГРАМА 

 

ПОЧИВКА НА АДРИАТИЧЕСКО МОРЕ/ЛИДО ДИ ЙЕЗЕЛО и БИБИОНЕ 

 

 

8 дни / 7 нощувки 
 

 

Ден 1 

СОФИЯ – ТРИЕСТ – ЛИДО ДИ ЙЕЗЕЛО 
Среща на летище София. Отпътуване за Италия с директен чартърен полет на Bulgaria Air 

Charter до летище Триест. Кацане на летището в Триест. Трансфер с автобус до курорта Лидо 

Ди Йезело/Бибионе (145 км./ около 2 часа). Настаняване в избрания хотел. Вечеря. Нощувка. 

 

Ден 2 
Закуска. Свободен ден за плаж и почивка. Информационна среща с представител. Вечеря. 

Нощувка. 

 

Ден 3 

ВЕНЕЦИЯ 
Закуска. Свободен ден за плаж и почивка или възможност за целодневна екскурзия (срещу 

допълнително заплащане) до Венеция. Отпътуване за Пунта Сабиони (25 км./15 минути), 

откъдето групата се качва на корабче (около 30-40 минути) до Венеция (цената на билета за 

корабчето е включена в пакетната цена на екскурзията). Туристическа програма – пешеходна 

обиколка (около 1,5 часа) с разглеждане на десетки световноизвестни забележителности - 

базиликата „Сан Марко”, Двореца на Дожите (отвън), Моста на въздишките, моста 

Риалто и др. Свободно време - ще имате възможност да се потопите в уникалната атмосфера 

на един от най-красивите градове на Европа. По желание (срещу допълнително заплащане) 

ще можете да се разходите по Канале Гранде с лодка или гондола. В късния следобед 

отпътуване обратно за Пунта Сабиони. Трансфер и нощувка в курорта Лидо Ди 

Йезело/Бибионе. 

 

Ден 4 

МУРАНО - БУРАНО 
Закуска. Свободен ден за плаж и почивка или възможност за целодневна екскурзия (срещу 

допълнително заплащане) до островите Мурано и Бурано. Отпътуване за Пунта Сабиони (25 

км./15 минути), откъдето групата се качва на корабче (около 30-40 минути) до островите 

Мурано и Бурано (цената на билета за корабчето е включена в пакетната цена на 

екскурзията). Първо ще посетим Мурано – островът на стъклото, някогашно рибарско 

селище, известно с добива на сол. От края на 13 век тук се пренесени работилниците за 

производство на венецианско стъкло. Днес това е място, където живеят и работят едни от 

най-големите майстори на стъклото в света. Италиански интериорни дизайнери изработват не 

просто продукти, а истински произведения на изкуството. Пешеходна разходка из острова с 

възможност за посещение на фабрика за стъкло или Музея на стъклото, църквите „Св. Св. 

Мария и Донато“ и „Св.Мъченик Петър“. Свободно време. 

Отпътуване за острова на дантелата – Бурано, някогашно рибарско селище, популярно с 

разноцветните си къщи, плътно прилепени една до друга и с изкуството на буранската 

дантела. 

В късния следобед отпътуване обратно за Пунта Сабиони. Трансфер и нощувка в курорта 

Лидо Ди Йезело/Бибионе. 

 

Ден 5 

ПЕЩЕРАТА ПОСТОЙНА – ЛЮБЛЯНА (СЛОВЕНИЯ) 



Закуска. Свободен ден за плаж и почивка или възможност за целодневна екскурзия (срещу 

допълнително заплащане) до Словения с посещение на пещерата ПОСТОЙНА (170 км./2,5 

часа) - карстова пещерна система с дължина 20 570 метра и дълбочина 115 метра, намираща 

се на около 10 км от словенския град Постойна. Тя е най-дългата пещерна система в страната 

и една от най-значимите ѝ туристически дестинации. Предлага най-дългия туристически 

пещерен маршрут в света – 5,23 км… 

Отпътуване за столицата на Словения – Любляна (60 км./1 час) и пешеходна разходка в 

центъра на града. Връщане курорта Лидо Ди Йезело/Бибионе. Вечеря. Нощувка. 

 

Ден 6 
Закуска. Свободен ден за плаж и почивка. Вечеря. Нощувка 

 

Ден 7 

ВЕРОНА – ЛАГО ДИ ГАРДА 
Закуска. Свободен ден за плаж и почивка или възможност за целодневна екскурзия (срещу 

допълнително заплащане) до Верона и езерото Гарда. Отпътуване за Верона (160 км./2 часа) 

и туристическа програма в историческия център на Верона - Арена ди Верона (отвън) – 

един от най-добре запазените римски амфитеатри в света, къщата на Жулиета, 

живописните площади Бра, Деле Ербе и Синьория, римският форум. 

Отпътуване към най-голямото езеро в Италия – Гарда (40 км./2,5 час). Пешеходна разходка в 

Сирмионе – живописно градче и престижен курорт, разположен на върха на малък 

полуостров, врязан в езерото. Свободно време с възможност за  разходка с лодка по езерото 

Гарда, за разглеждане на историческата средновековна крепост Рока Скалиджера от 13 

век или посещение на археологическия комплекс "Вилата на Катул". Трансфер и кратка 

разходка из Бардолино, прекрасно селце, известно с реномираното си регионално вино. 

Трансфер и нощувка в курорта Лидо Ди Йезело/Бибионе. 

 

Ден 8 

ТРИЕСТ - СОФИЯ 
Закуска в хотела. Трансфер до летище Триест (145 км./около 2 часа) за полет до София. 

Прибиране в София около 20,30 ч. 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕКСКУРЗИИ 

ВЕНЕЦИЯ 

90 лв. / 90 лв (деца 2 – 11,99 г.) 
Целодневна екскурзия до Венеция. Отпътуване за Пунта Сабиони (25 км./15 минути), 

откъдето групата се качва на корабче (около 30-40 минути) до Венеция (цената на билета за 

корабчето е включена в пакетната цена на екскурзията). Туристическа програма – пешеходна 

обиколка (около 1,5 часа) във Венеция с разглеждане на десетки световноизвестни 

забележителности - базиликата „Сан Марко”, Двореца на Дожите (отвън), Моста на 

въздишките, моста Риалто и др. Свободно време - ще имате възможност да се потопите в 

уникалната атмосфера на един от най-красивите градове на Европа. По желание (срещу 

допълнително заплащане) ще можете да се разходите по Канале Гранде с лодка или гондола. 

В късния следобед отпътуване обратно за Пунта Сабиони. 

 

Включено в цената: трансфер, двупосочен билет за корабче от Пунта Сабиони, 

екскурзоводско обслужване на български език. 

Цената не включва: разходи от личен характер, 

 

МУРАНО и БУРАНО 

90 лв. / 90 лв (деца 2 – 11,99 г.) 
Целодневна екскурзия до Мурано и Бурано. Отпътуване за Пунта Сабиони (25 км./15 

минути), откъдето групата се качва на корабче (около 30-40 минути) до островите Мурано и 

Бурано (цената на билета за корабчето е включена в пакетната цена на екскурзията). Първо 



ще посетим Мурано – островът на стъклото, някогашно рибарско селище, известно с 

добива на сол. От края на 13 век тук се пренесени работилниците за производство на 

венецианско стъкло. Днес това е място, където живеят и работят едни от най-големите 

майстори на стъклото в света. Италиански интериорни дизайнери изработват не просто 

продукти, а истински произведения на изкуството. Пешеходна разходка из острова с 

възможност за посещение на фабрика за стъкло или Музея на стъклото, църквите „Св. Св. 

Мария и Донато“ и „Св.Мъченик Петър“. Свободно време. 

Отпътуване за острова на дантелата – Бурано, някогашно рибарско селище, популярно с 

разноцветните си къщи, плътно прилепени една до друга и с изкуството на буранската 

дантела. 

В късния следобед отпътуване обратно за Пунта Сабиони. Трансфер и нощувка в курорта 

Лидо Ди Йезело/Бибионе. 

 

Включено в цената: трансфер, двупосочен билет за корабче от Пунта Сабиони, 

екскурзоводско обслужване на български език. 

Цената не включва: разходи от личен характер, 

 

 

ПЕЩЕРАТА ПОСТОЙНА – ЛЮБЛЯНА (СЛОВЕНИЯ) 

90 лв. / 90 лв (деца 2 – 11,99 г.) 
Целодневна екскурзия до Словения с посещение на пещерата ПОСТОЙНА (120 км./2 часа) 

- карстова пещерна система с дължина 20 570 метра и дълбочина 115 метра, намираща се на 

около 10 км от словенския град Постойна. Тя е най-дългата пещерна система в страната и 

една от най-значимите ѝ туристически дестинации. Предлага най-дългия туристически 

пещерен маршрут в света – 5,23 км… 

Отпътуване за столицата на Словения – Любляна (60 км./1 час) и пешеходна разходка в 

центъра на града. 

 

Включено в цената: трансфер, екскурзоводско обслужване на български език. 

Цената не включва: разходи от личен характер, входна такса за пещерата Постойна - 56 

лв. за възрастен / 34 лв. за деца 6-14,99г., заплащат се предварително при записване. 

 

ВЕРОНА и ЛАГО ДИ ГАРДА 

90 лв. / 90 лв (деца 2 – 11,99 г.) 
Целодневна екскурзия до Верона и най-голямото езеро в Италия Лаго ди Гарда. 

Отпътуване за Верона (160 км./2 часа) и туристическа програма в историческия център на 

Верона - Арена ди Верона (отвън) – един от най-добре запазените римски амфитеатри в 

света, къщата на Жулиета, живописните площади Бра, Деле Ербе и Синьория, 

римският форум. 

Отпътуване към най-голямото езеро в Италия – Гарда (40 км./2,5 час). Пешеходна разходка в 

Сирмионе – живописно градче и престижен курорт, разположен на върха на малък 

полуостров, врязан в езерото. Свободно време с възможност за  разходка с лодка по езерото 

Гарда, за разглеждане на историческата средновековна крепост Рока Скалиджера от 13 

век или посещение на археологическия комплекс "Вилата на Катул". Трансфер и кратка 

разходка из Бардолино, прекрасно селце, известно с реномираното си регионално вино. 

 

Включено в цената: трансфер, обиколка на Верона, екскурзоводско обслужване на 

български език. 

Цената не включва: разходи от личен характер. 

 

 

 

ХОТЕЛИ 

 

 



Hotel Alemagna 4* 

 

За хотела 
Хотелът се намира в морския курорт Бибионе, разположен в северната част на Италия, 

между Венеция и Триест. 

Съчетанието от борови гори, лагуни, пясъчна ивица и модерна инфраструктура създава 

условия за разнообразна и пълноценна почивка – плаж, СПА център, спортни занимания, 

велосипедни обиколки и разходки из красивата природа. 

 

За района 
Бибионе е сред най-популярните морски и СПА курорти на Адриатическото крайбрежие, 

курортно селище от последно поколение, където както семейства, така и млади хора ще 

открият много места за забавления, дискотеки, оживени улици с магазини, спортни 

комплекси, културни и музикални събития. 

Географското му разположение благоприятства разходки из околността – традиционните 

рибарски къщи казони („casoni“) по поречието на р. Таляменто, вдъхновили Ърнест 

Хемингуей за романа му „Отвъд реката, сред дърветата“, намиращи се недалеч от центъра; 

забавления в аквапарка (11.4 км), екскурзии до острова на стъклото Мурано и острова на 

дантелата Бурано, до Венеция и Триест. 

 

Местоположение CATION 

 Аерогара Триест - на 66.7 км (53 мин.); 

 Аквапарк -  11.4 км (45 мин.); 

 Зоопарк „Пунта Верде“ - 9.7 км от (14 мин.); 

 Венеция -105 км от (1 ч. 20 мин.); 

 Верона - 210 км от (2 ч. 16 мин.). 

      

  Основни удобства и услуги: 

Включени в цената 

 WI-FI в целия хотел; 

 Рецепция – от 07.30 ч. до 22.30 ч.; 

 Градина с детска площадка; 

 Тераса; 

 Библиотека; 

 Банкомат; 

 Зона за пушачи; 

 ТВ зала; 

 Помещение за съхранение на багаж. 

Срещу заплащане 

 Room Service; 

 Зареждане на мини бар; 

 Вестници; 

 Пералня; 

 Гладене; 

 Факс, копирни услуги. 

 

Настаняване 
Хотелът разполага с 48 стаи, разпределени както следва: Стандартна_14 м2, с капацитет 2 

души; Двойка_16 м2, с капацитет З души (2 възрастни + 1 дете или 1 възрастен + 2 деца), 

възможност за допълнително легло;  Junior Room_20 м2, максимален капацитет 5 души (3 

или 4 възрастни; 2 възрастни + 2-3 деца; 3 възрастни + 1-2 деца); стая с 1 двойно легло, 

преградено с гардероб от 3 детски легла – 1 единично + 1 двуетажно; Family Room_30 м2, 

капацитет 6 души (2 възрастни + 2-4 деца; 3 възрастни + 1-3 деца), стая с 1 двойно легло и 2 



двуетажни; Junior Suit_20 м2, с максимален капацитет  3 (2-3 възрастни, 2 възрастни + 1-2 

деца), стая с 1 двойно легло и 1 разтегателен диван за двама; Family Suite_30 м2, с 

максимален капацитет 5 души  (4 възрастни, 2 възрастни + 2-3 деца, 3 възрастни + 1-2 деца); 

две стаи, свързани с врата – в едната има двойно легло, а в другата – 1 единично + 1 

двуетажно.; Comfort Room с максимален капацитет 3 души (2 възрастни или 2 възрастни + 1 

дете); Premium Room с максимален капацитет 4 души (4 възрастни, 2 възрастни + 2-3 деца, 3 

възрастни + 1-2 деца), свързани стаи – едната с двойно/тройно легло, а другата с двойно. 
Хотелът е напълно достъпен за хора в неравностойно положение. Разполага със специално 

оборудвани стаи. 

 Стаята, която предлагаме: Стандартна – 1 двойно легло или 2 отделни легла. 

Стаите разполагат с телефон, телевизор с плосък екран, мини бар, хладилник, сейф 

бокс, баня (с душ и сешоар) и малък балкон. 

Допълнително настаняване на дете до 6-годишна възраст в стая с 2 възрастни, не се 

заплаща. 

 

Изхранване 
Хотелът работи на база HB  (полупансион – нощувка, закуска и вечеря) 

Храни и напитки: 
Ресторантът предлага храна на шведска маса – топли напитки, вода, безалкохолни газирани 

напитки, плодов сок, домашно вино. 

 Закуска – 07:30 ч.- 10:00 ч.; 

 Вечеря – 19:00 ч.- 20:30 ч. 

Сервирането на закуска по стаите (07.30 ч. -10.00 ч.) се предлага в услугата румсървис, ако е 

в по-късни часове – се заплаща допълнително. 

По заявка се предлагат диетични менюта 

Коктейл бар на терасата 

Сервиране на закуската на терасата – по заявка. 

 

Басейни 
Открит плувен басейн с дълбочина за възрастни 160 см, а за деца – 80 см.    

Работи всеки ден: 08.00 ч. -13.00 ч. и 14.00 ч. -17.00 ч. 

 

Плаж 
Хотелът разполага със собствен плаж, който се намира на 200 м. Плажна хавлия, шезлонг, 

сгъваем шазлонг и чадър на четвъртия ред на плажа се предлагат безплатно. 

 

За децата 

Детска площадка в градината (със следобедна закуска в 17.00 ч.); мини клуб по възрасти; 

телевизионни канали с детски предавания; в библиотеката – книги, филми на DVD, музика, 

настолни игри, пъзели; детско меню 

 

Активности и забавления: 

включени в цената: 

 Детска анимация; 

 Музика на живо/представление; 

 Тематични вечери; 

 Аперативи край басейна. 

Срещу заплащане: 

 Билети за забележителности и спектакли; 

 Мини голф;  

 Велосипеди под наем. 

Извън мястото на настаняване: 

 Конна езда; 

 Кану каяк; 



 Уиндсърф; 

 Тенис на корт; 

 Риболов; 

 Голф; 

 Bibione Spa СПА център – на 10 мин. от хотела ; 10% отстъпка за масажи и 

козметични процедури. 

 

 

Venezia la Villetta (Lido Di Jesоlo) 3* 
 

За хотела 
Хотелът е разположен в центъра на курорта Лидо ди Йезоло – на главната улица, на 200 м 

от площад „Мацини“ – район с магазини, ресторанти, барове и дискотеки. Туристическият 

град е разположен в лагуната на Венецианския залив, в северната част на Адриатическо 

море. 

 

За района 
Лидо ди Йезоло е сред най-популярните италиански курорти, наричан „столицата на модата 

и забавленията“ по северното Адриатическо крайбрежие. Съчетанието между природни 

дадености – 15-километрова плажна ивица, със син флаг; борови гори и лагуни, и 

разнообразие от места за забавления и културно-исторически забележи-телности, привлича 

туристите. 

В близост е  „Акваландия“ (аквапарк № 1 в Европа) – копие на Карибски остров, с площ от 

80 000 кв. м. 

Курортът е изходна точка за екскурзии до Венеция, Виченца, Падуа. 

 

Местоположение CATION 

 Летище в Триест - 111 км (1 ч. 23 мин.); 

 Аквапарк Caribe Bay - 1.2 км (3 мин.); 

 Луна парк Йезоландия - (15 мин. пеша); 

 Венеция - 48.2 км (49 мин.); 

 Падуа - 79.8 км (1 ч. 10 мин) - Падуа е очарователна смесица от изкуство, история, 

традиции. В църквите на града могат да се видят творби на Тициан и Донатело, 

фреските на Джото в параклиса „Скровени“; 

 Виченца - 113 км (1 ч. 21 мин.) - Виченца е включен е в списъка на световното 

културно наследство на ЮНЕСКО, заради съхранените архитектурни паметници, 

повечето дело на Андреа Паладио (най-значимият архитект от Северна Италия, оказал 

влияние върху класическата архитектура след Ренесанса), а процъфтявата търговия с 

ценни метали го определя като градът на златото; 

 Верона - 168 км ( 2 ч. 21 мин.). 

      

  Основни удобства и услуги: 

Включени в цената 

 Рецепция – 24 часа; 

 WI-FI - в стаите и общите части; 

 Градина; 

 Градинска мебел; 

 Тераса; 

 Лоби бар; 

 ТВ стая; 

 Зона за пушачи. 

Срещу заплащане 



 Room Service; 

 Мини маркет; 

 Магазини; 

 Факс, копирни услуги. 

Настаняване 
Хотелът разполага с 52 стаи: Economy; Classic Superior De Lux_21 м2; макс. 4 души; Junior 

Suite Superior_30 м2, мин.3 души/макс.5-6; Classic Superior_20 м2, макс. 2-3 души; Family 

Room_27 м2, макс. 4 души (2 възрастни + 2 деца); Classic_18 м2, капацитет 1-3 души; Junior-

Suite – макс. 2 души (1 двойно легло); Disabled Connecting Room /за хора в неравностойно 

положение, които пътуват с придружител –макс. 4 души.; Disabled Room/за хора в 

неравностойно положение, които пътуват самостоятелно/– макс. 2 души, 

 Стаите, които предлагаме: Economy_13 м2, с капацитет 2 души. Стаята е с 2 

единични легла или 1 двойно, бюро, телевизор с плосък екран, климатик, баня с душ, 

сешоар и комплект безплатни тоалетни принадлежности. Ежедневно почистване. 

 

Изхранване 
Хотелът работи на база HB (полупансион – нощувка, закуска и вечеря). 

Храни и напитки 
РЕСТОРАНТ - предлага храна на шведска маса и à la carte (а ла карт). Диетично меню се 

предлага пир направена заявка. Плодове, десерти, бутилка вода, вино/шампанско – се 

заплащат. 

ТЕРАСА – сервира се закуската; предлага се и веганско меню. Закуската може да се сервира 

и в градината. 

БАР – предлага коктейли 

 

Плаж 
Хотелът разполага със собствен плаж, който се намира на 70 м. Два шезлонга и чадър се 

ползват безплатно. За чадър на първия ред – допълнително заплащане. 

 

За децата 
Детска анимация, оборудвана външна детска площадка, вътрешно пространство за игри, 

детски клуб, телевизионни канали с детски предавания; детска количка, столче за кола, 

проходилка, детска ваничка, затоплящо устройство за шишета, маса за преобличане. Детско 

меню и детегледачка – срещу допълнително заплащане. 

 

Активности и забавления: 

включени в цената 

 Тенис на маса; 

 Музика на живо; 

 Караоке; 

 Велосипеди. 

срещу заплащане 

 Мини голф; 

 Билярд; 

 Извън мястото на настаняване; 

 Тенис корт; 

 Аеробика; 

 Стрелба с лък; 

 Гмуркане с шнорхел; 

 Дайвинг (Водолазен център); 

 Гребане с кану; 

 Уиндсърф; 



 Уроци по голф; 

 Риболов; 

 Допускат се домашни любимци. 

 

 

VIANELLO – 3* (Lido Di Jeselo)  
 

За хотела 
Хотелът се намира в курорта Лидо ди Йезоло, на 450 м от плажа. Курортът е разположен в 

северната част на Апенинския полуостров, на брега на Адриатическо море. Съчетанието 

между природни дадености – 15-километрова плажна ивица, със син флаг; борови гори и 

лагуни, и разнообразие от места за забавления и културно-исторически забележителности, 

привлича туристите.  

 

За района  
Лидо ди Йезоло е курортната крайбрежна ивица на град Йезоло, провинция Венеция, в 

северната част на италианската Ривиера. В курорта има множество спа центорве, фитнес 

зали, салони за красота, хидромасажни и кални бани, спортни съоръжения и великолепни 

маршрути за велосипедисти. 

Лидо ди Йезоло е изходна точка за екскурзии до Венеция, Тревизо, Падуа. 
 

Местоположение CATION 

 Летище в Триест - 102 км (1 ч. 25 мин.); 

 Аквапарк Caribe Bay - 8.4 км (11 мин.) – аквапарк № 1 в Европа, копие на Карибски 

остров, с площ от 80 000 кв. м;  

 Луна парк Йезоландия – 6.1 км (9 мин.); 

 Аквариум Sea Life – 6.1 км (10 мин.)  

 Sand Nativity – 3.1км (8 мин.) – През юни и юли тук се провежда Международният 

фестивал за пясъчни скулптури. 

 Венеция - 50.1 км (53 мин.). 

      

  Основни удобства и услуги 

Включени в цената 

 Рецепция – 24 часа; 

 WI-FI - в общите части;  

 Ползване на климатик в стаята; 

 Асансьор; 

 Градина; 

 Градинска мебел; 

 Тераса; 

 Лоби бар; 

 ТВ стая; 

 Място за багаж; 

 Зона за пушачи. 

 

Срещу заплащане 

 Room Service; 

 Сейф в стаята; 

 Факс, копирни услуги. 

 

Настаняване  



Хотелът разполага с 83 стаи: Single_12 м2; Double or Twin Room; Triple Room_23 м2, макс. 

3 души (в т.ч. до 2 деца); Quadruple Room_20 м2, макс. 4 души (в т.ч. до 3 деца), 1 голямо 

двойно легло + 1 двуетажно; Room, Connecting Rooms_38 м2, макс. 4 души (в т.ч. до 3 деца), 

1 голямо двойно легло + 2 единични.  

 

 Стаите, които предлагаме: Double or Twin Room_19 м2, с капацитет 2 души. Стаята 

е с балкон или патио, оборудвана с: 1 голямо двойно легло или с 2 отделни легла, 

гардероб или вграден шкаф, бюро, телевизор, телефон, климатик, собствена баня с 

тоалетна, биде, душ, сешоар и комплект безплатни тоалетни принадлежности. 

Ежедневно почистване. Допълнително легло/детско креватче – по заявка, срещу 

заплащане. 

 

Забележка: При запитване и допълнително заплащане - може да предложим всички типове 

стаи в хотела, ако има свободни за желания период. 

 

Изхранване 
Хотелът работи на база HB (полупансион – нощувка, закуска и вечеря). 

 

Храна и напитки  
РЕСТОРАНТ - предлага храна на шведска маса и меню à la carte (а ла карт); 4-степенно 

меню, 0.5 л вода и 0.5 вино срещу заплащане.  

Закуска – от 7.30 ч. до 9.30 ч. 

Предлага се италианска, континентална, а при заявка – вегетарианска и безглутенова. 

БАР  

 

Басейн 
Открит басейн, детски басейн; тераса с чадъри и шезлонги. 

 

Плаж  
Хотелът разполага със собствен плаж, който се намира на 450 м. Два шезлонга и чадър на 

стая се ползват безплатно. 

 

За децата 
Външна детска площадка, вътрешно пространство за игри; телевизионни канали с детски 

предавания, книги, музика, филми, настолни игри, пъзели.  

Детско меню – срещу допълнително заплащане. 

 

Активности и забавления 

Включени в цената 

 Тенис на маса; 

 Музика на живо; 

 Караоке; 

 Велосипеди. 

 

Срещу заплащане 

 Мини голф; 

 Билярд; 

 В близост до хотела: 

 Тенис корт; 

 Аеробика; 

 Стрелба с лък; 

 Гмуркане с шнорхел; 

 Дайвинг (Водолазен център); 



 Кану-каяк; 

 Уиндсърф; 

 Уроци по голф; 

 Риболов. 

 

Допускат се домашни любимци – без допълнителна такса. Ограничения – в определени 

пространства, по един домашен любимец (до 20 кг) в стая. 


