Шестдневна почивка
в хотел Sithonia Village,
Халкидики, Гърция
02-07.09.2021
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
Sithonia Village. Хотел Sithonia Village 3* e уютен хотелски
комплекс, разположен на втория ръкав на п-в Халкидики Ситония, в красивото курортно градче Геракини.
Комплексът предлага на своите гости настаняване в 78
различни по тип стаи, разположени в основната сграда на
хотела и в 10 двуетажни бунгала, разпръснати сред красиви
зелени градини, маслинови и иглолистни дървета, палми и
цветя. Всяка стая разполага с климатик, телевизор,
сателитна телевизия, хладилник, баня, сешоар и балкон или
веранда. На територията на комплекса можете да намерите
още ресторант и бар. На разположение на гостите са още
безплатен Wi-Fi, паркинг, сейф на рецепция. Настаняване в
хотела. Свободно време за почивка и плаж. Красивият
пясъчен плаж Геракини се намира на около 100 метра от
хотела. На плажа има голяма свободна зона за плажуване.
Можете да си носите собствени чадъри. Вечеря. Нощувка.
2-ри
Закуска. Свободно време за почивка и плаж. Вечеря.
Нощувка.
3-ти ден:
Закуска. Свободно време за почивка и плаж. Вечеря.
Нощувка.

4-ти ден:
Закуска. Свободно време за почивка и плаж. Вечеря.
Вечерна автобусна разходка до град Никити. Никити е
малко морско градче разположено в Ситония, на полуостров
Халкидики. Известно е със своята красива природа и
великолепния дълъг плаж. През летните месеци Никити се
изпълва с гръцки и чуждестранни туристи. Старият град
Никити се намира на хълм и се простира около църквата
Агиос Никитас, построена в края на 19-ти век, недалеч от
стария храм Успение Богородично, датиран от 14-ти век.
Старото селище очарова посетителите с великолепната
македонска архитектура. Къщите са построени от естествен
камък и са неразделна част от живописния пейзаж. Никити е
център на община Ситония. Тук съществуват всички
условия за приятно летуване: традиционни таверни в които
се сервира прясна риба, ресторанти, кафенета и барове,
плажни барове, разнообразни закусвални, магазини и
супермаркети. Свободно време за разходка. Връщане в
хотела. Нощувка.
5-ти ден:
Закуска. Свободно време за почивка и плаж. Вечеря.
Нощувка.
6-ти ден:
Закуска. Около 11.00 ч. освобождаване на хотела
отпътуване за България. Почивка за кафе и ползване
тоалетна на магазин “Free Shop” след преминаване
граничния пункт. Втора почивка с възможност за пазар
Кресна. Прибиране в градовете по маршрута вечерта.
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