Седемдневна почивка
в хотел Santa Beach,
Гърция
03-09.07.2021
ПРОГРАМА:
1-ви ден:
Отпътуване с автобус в 04:45 ч. от град София - спирка
автостанция “Сливница”, до метростанция “Сливница” / 05:15 ч. от
град Перник - спирка “Бучински път” / 05:30 ч. от град Перник ул.Железничарска 15 (Начална спирка Перник) / 05:45 ч. от град
Радомир - Войнишко въстание. Преминаване на ГКПП
Кулата-Промахон. Почивка за кафе и ползване на тоалетна веднага
след преминаване на граничния пункт. Посещение на град Солун.
Ще имате възможност да разгледате: Бялата кула - това е символът
на Солун и отправна точка за всички посетители. Издига се на
самия бряг на града, напомняйки за старите времена. През XIX в. е
била затвор, а сега е музей за изкуство и история; Площад
Аристотел - най-впечатляващият площад в Солун. Тук може да
намерите сгради по европейски и колониални модели, както и
кафенета и магазини. Тук се състоят всички големи събития в града;
Църквата Свети Димитър – най-голямата православна църква в
Солун. Светецът е покровител на града, а в църквата се намират
мощите на светията. Първоначалната църква е построена през 313 г.
След това е била унищожавана два пъти от пожар, но през 1948 г. е
напълно реставрирана и обновена по оригиналните чертежи.
Свободно време за разходка и пазар. По желание можете да си
направите кратка разходка с корабче с продължителност около 30
минути. Качването на корабчето е безплатно, но на място трябва да
си поръчате напитка, като минималната консумация е 5-6 €.
Отпътуване към хотел Santa Beach. Santa Beach е четири звезден

хотел на първа линия. Намира се в градчето Агиа Триада, Гърция.
Този крайбрежен хотел е разположен до наградения с екологичната
награда Син флаг плаж Галаксиас. Хотелът се намира на 19
километра от центъра на град Солун. Всички стаи и суити в хотел
Santa Beach са изцяло обновени и имат самостоятелни балкони с
великолепна гледка. Оборудването на всички помещения за
настаняване включва климатик, сателитна телевизия, минибар и
сейф. За гостите работят също открит плувен басейн със снек-бар,
винен бар и гурме ресторант, сервиращ средиземноморски и
гръцки специалитети на фона на чудесен морски изглед.
Настаняване в хотела. Свободно време за почивка и плаж. Вечеря.
Нощувка.
2-ри – 6-ти ден:
Закуска. Свободно време за почивка и плаж. Вечеря. Нощувка.
На плажа има голяма свободна зона за плажуване. Можете да си
носите собствени чадъри. Хотелът предлага шезлонги и чадъри на
брега на морето, като за ползването им се изисква консумация.
Чадърите и шезлонгите на басейна се ползват безплатно от гостите
на хотела. По желание и срещу допълнително заплащане, можете
да ползвате СПА центъра на съседният 5-звезден хотел Wellness
Santa Resort.
7-ми ден:
Закуска. Около 11.00 ч. освобождаване на хотела и отпътуване за
България. Почивка за кафе и ползване на тоалетна на магазин “Free
Shop” след преминаване на граничния пункт. Втора почивка с
възможност за пазар на Кресна. Прибиране в градовете по
маршрута вечерта.

