
 АНТАЛИЯ 

 

НОВА ГОДИНА В АНТАЛИЯ 
 

 

Директен чартърен полет София-Анталия-София 

 
Porto Bello Resort & Spa 5* 

http://www.portobello.com.tr/en/  
 

Местоположение 

Хотел Porto Bello Resort & Spa 5* се намира точно на плажа Коняалти,  на оживено място. Центърът 

на Анталия се достига лесно чрез такси. В близост до хотела има множество магазини и заведения. 

 

Хотел 

Много високо оценен 5-звезден резорт,  с големи зелени площи, безупречно обслужване и вкусна и 

богата кухня – всичко това е съчетано с уникалното местоположение в Коняалти. Идеален избор за 

прекарване на новогодишния празник.  

Разполага също с : 

 

 Външен басейн 

 СПА център 

 Сауна 

 Хамам 

 Фитнес 

 Конферентна зала 

 Външен ресторант 

 Вътрешен ресторант 

 Безплатен Wi-Fi 

 

Стаи 

Хотелът разполага с 4 вида стаи – стандартни, фамилни Джуниър и Синиър Суит. Всяка стая е 

обзаведена  в светли тонове и набляга на  максимален комфорт по време на почивката на клиентите. 

 

Всяка стая разполага с: 

 

 Телевизор (сателитно излъчване) 

 Телефон 

 Климатик  

 Минибар 

 Удобства за приготвяне на чай и кафе 

 Сейф  

 Интернет връзка 

 Самостоятелна баня с душ 

 Сешоар 

Sealife Family Resort Hotel 5* 

https://www.sealifehotel.com 

 

Местоположение 

Луксозният хотелски комплекс Sealife Family Resort се намира в известния курорт Коняалтъ, само на 

10 км. от Старият град на Анталия и на 30 км. от едноименното летище. Търговски център 5M Migros 

и аквариумът са на 3 км., а мол MarkAntalya е разположен едва на 9 км. Непосредствено до хотела се 

http://www.portobello.com.tr/en/
https://www.sealifehotel.com/


намира удостоения със ,,Син флаг“ плаж- Коняалтъ, който предлага съоръжения и занимания за 

цялото семейство. 

 

Хотел 

Хотел Sealife Family Resort е изграден така, че напълно да удовлетвори всички нужди и желания на 

своите гости. За максимално удобство, на територията на хотела има: 

 Основен ресторант с капацитет 350 госта 

 А-ла-Карт ресторант с местни ястия 

 А-ла-Карт ресторант със средиземноморска кухня 

 Лоби бар 

 Бар до басейна 

 Диско бар 

 Два външни басейна 

 Вътрешен басейн 

 Детски басейн с пързалки 

 Плувен басейн 

 Частен плаж 

 Сауна 

 Турска баня 

 Солариум 

 Масажи 

 Хидротерапия 

 Фитнес център 

 Анимация 

 Тенис 

 Тенис на маса 

 Дартс 

 Четири напълно оборудвани конферентни зали 

 

Стаи 

Всички стаи в Sealife Family Resort Hotel са климатизирани и имат самостоятелни балкони, повечето 

от които са с изглед към Средиземно море. Всяка стая е с интериор в меки тонове и съвременно 

обзавеждане. Модерното оборудване включва: 

 Мини бар 

 Телевизор със сателитни канали 

 Сейф 

 Телефон 

 Допълнителен диван 

 Самостоятелна баня с принадлежности 

 Сешоар 

 Огледало за гримиране 

 Телефон в банята 

 Денонощен румсървис 

 Безплатен WiFi 

 

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕКСКУРЗИИ 
Минимален брой за осъществяване на автобусните екскурзии 20 човека. 

Препоръчваме предварителното заявяване на допълнителни екскурзии. 
 

Екскурзия Вид Цена за възрастен Цена дете 



2 – 11,99 г. 

  в лева в лева 

Екскурзия до Сиде  Целодневна 78 39 

Памуккале Целодневна 147 74 

Екскурзия до Анталия  Полудневна 58 29 

 

Целодневна екскурзия до Сиде 

 

Цена:78 лева за възрастен/ 39 лева за дете от 02-11,99 г.  

Обзорна обиколка на Сиде. Потегляме от хотела и ще посетим същевременно един от най-красивите 

древни римски градове, който е и същевременно и един от най-модерните туристичеки резорт в 

Турция. Започваме с посещение на римските Бани, продължаваме към величественият храм на 

Аполон. Ще видим древният римски театър в Сиде и след като се наобядваме ще видим 

Манавгадските водопади. По път ще спрем в магазини за кожи и бижута и завършаваме обиколката в 

историческия център на Сиде. 

Цената включва: трансфер, екскурзоводско обслужване. 

Цената не включва: разходи от личен характер. 

 

 

Полудневна екскуризя Анталия 

Цена:58 лева за възрастен/ 29 лева за дете от 02-11,99 г.  

Отпътуваме сутринта за разходка из всички забележителности, които може да предложи Анталия. 

Ще посетим на първо място център за бижута, продължаваме към традиционните кожени базари, 

посещаваме стария център на Анталия. Автобусът ще мине през панорамен път, на който ще 

направим страхотни снимки на града. По кабинков лифт ще се качим на Тюнектепе – 618 метра 

надморско равнище, откъдето се разкрива целият залив. Свободно време. 

Цената включва: трансфер, обяд, екскурзоводско обслужване и билетче за кабинковия лифт. 

Цената не включва: разходи от личен характер. 

 

 

Целодневна екскурзия до Памуккале 

Цена: 147 лева за възрастен/ 74 лева за дете от 02-11,99 г.  
Несъмнено една от най-известните забележителности в Турция – Замъкът от Памук. Сутринта се 

отправяме на път точно натам. Като пристигнем ще се влюбим в уникалната гледка, която 

представляват белите каскади. Време за снимки и разглеждане, после се отправяме към древния град 

Хиераполис, който е прочут със своите топли извори, които достигат до 37 градуса. След като 

обядваме, продължаваме с посещение на текстилен център и център за килими, където ще видим 

различни техники за направата им. Вечеря и отпътуване за хотела.  

 

Цената включва: трансфер, обяд, вечеря, екскурзоводско обслужване . 

Цената не включва: разходи от личен характер. 

 

ПРОГРАМА 



 

Ден 1-ви (Неделя) 
Сборен час на Летище Варна. Излитане в 06:45 ч. с полет София – Анталия с Bcorrendon Airlines. 

Около 09:30 ч. Пристигане на летище Анталия. Трансфер до избрания хотел. 

Настаняване – в периода от пристигане в хотела до настаняване, туристите могат да се възползват от 

всички услуги, включени в концепцията на хотела. 

Свободно време. Нощувка. 

 

Ден 2-ри (Понеделник)  

Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителна екскурзия до Сиде ( срещу 

доплънително заплащане). 

 

Ден 3-ри (Вторник)  

Свободно време за плаж и забавления или допълнителна екскрузия до Анталия.  

Посрещане на Нова Година в хотела. 

 

Ден 4-ри (Сряда)  

Закуска. Ден за релаксиране след Нова Година. Нощувка. 

 

Ден 5-ри (Четвъртък)  

Закуска. Освобождаване на хотела. Вечерта- Трансфер до летището за директен чартърен полет 

Анталия -София. 

 

 

 

Условия за прекратяване на договор 

 

ПЪТУВАЩИЯТ има право да прекрати договора за туристически пакет преди започването на 

изпълнението на туристическия пакет. 

Когато ПЪТУВАЩИЯТ прекрати договора по горната точка, той е длъжен да заплати на 

ТУРОПЕРАТОРА такса за прекратяване на договора. 

ПЪТУВАЩИЯТ има право да прекрати договора за туристически пакет преди започването на 

изпълнението на туристиеския пакет, без да заплаща никаква такса за прекратяване в случай на 

неопределими и извънредни обстоятелства, настъпили или случващи се в мястото на дестинацията 

или в непосредствена близост до него, които засягат значително изпълнението на туристическия 

пакет или превоза на пътници до дестинацията. 

При прекратяване на договора за туристически пакет съгласно предходната точка, ПЪТУВАЩИЯТ 

има право на пълно възстановяване на всички направени плащания за туристическия пакет, но няма 

право на допълнително обезщетение. 

ПЪТУВАЩИЯТ може да прекрати договора по всяко време преди започването на изпълнението на 

туристическия пакет, след като заплати стандартните разходи за прекратяване на договора. 

ПЪТУВАЩИЯТ дължи такса в размер на първоначалната вноска, ако прекрати договора до 30 дни 

преди започване изпълнението на туристическия пакет. 

ПЪТУВАЩИЯТ дължи такса в размер на пълната стойност по договора, ако прекрати договора в 

периода между 30 дни преди започване изпълнението на туристическия пакет и датата на започване 

изпълнението на туристическия пакет включително. 


