ПОЧИВКА НА ОСТРОВ ЛИМНОС - ЛЯТО 2017 – чартърни полети от София
7 нощувки/8 дни
Цени, валидни за записвания до 15.06.2017г.
Полети: 28.07, 04.08, 11.08, 18.08, 25.08, 01.09, 08.09.2017г.
Цена от: 319 евро (623 лв.)
Програма на пътуването:
1-ви ден петък
19:00 Директен чартърен полет от София до остров Лимнос. 19:35 Кацане на летище Лимнос.
Посрещане и трансфер до избрания от Вас хотел. Нощувка.
2-ри ден – 7 ми ден
Закуска. Свободно време за с възможност за екскурзия (срещу допълнително заплащане).
Почивка и време за плаж и развлечения. Нощувка.
8 -ми ден
Закуска. Свободно време. 14:00 ч напускане на хотела. (можете да оставите багажа си за
съхранение в стаята за багаж на съответния хотел и да се наслаждавате на на хубавото време
на плажа). Вечерта трансфер до летището за директен чартърен полет Лимнос – София.
20:35 Излитане от Лимнос за София с директен чартърен полет.
21:10 Пристигане на летище София.
Пакетните цените включват:
- самолетен билет за директен чартърен полет София – Лимнос – София;
- пътнически и летищни такси в размер на 79 евро към дата 01.02.2017 г.;
- ръчен багаж до 5 кг и чекиран багаж до 20 кг;
- 7 нощувки на съответната база на изхранване в избрания от Вас хотел (всяко първо дете до
12 год почива БЕЗПЛАТНО - отнася се за хотели Keros Blue, Villa Victoria, Ifestos hotel,
Diamantidis Hotel )
- трансфери летище – хотел – летище;

- медицинска застраховка с покритие 10 000 евро на човек;
- изпращане на летище София от представител на туроператора;
- посрещане на летище Лимнос от представител на местния туроператор;
- асистенция и обслужване на място от българско говорящ представител
Цените не включват:
- допълнителни екскурзии по желание*;
- горивна такса, ако се начисли такава**
Задължително се заплащат:
- евентуална горивна такса, ако се начисли такава**.
**Горивна такса - поради постоянно променящите се цени на горивата авиокомпаниите имат
право да начислят горивна такса. В този случай цената на пътуването ще се промени съгласно
горивната такса.Горивната такса се дължи за всички резервации за съответния полет, без
значение кога са направени. Информация за стойността на горивната такса ще бъде
публикувана 21 дни преди датата на съответния полет, за което клиентите ще бъдат
уведомени и ще могат да заплатят горивнато такса до 7 дни преди пътуването /за записвания
по-малко от 21 дни преди съответния полет също ще важи обявената горивна такса за този
полет, ако има такава/.
Екскурзионна програма* (срещу допълнително заплащане, тези екскурзии се
провеждат при група от минимум 15 човека) :
- обзорна екскурзия на остров Лимнос – 30 евро възрастен / 20 евро дете
- разходка с яхта „Каики“ - 35 евро възрастен / 25 евро дете
- екскурзия „Традиции и бит на остров Лимнос“ - 30 евро възрастен / 20 евро дете
- посещение на пещерната църква „Богородица Какавиотиса“ – 30 евро възрастен / 20 евро
дете
- екскурзия „ Тайните на Лимнос“ - 45 евро възрастен / 35 евро дете
- гурме тур на о-в Лимнос – 55 евро възрастен / 45 евро дете
Условия за записване и анулации:
1. Плащания:
- авансово плащане от 50% на човек при записване
- доплащане: до 31 дни преди заминаване /с изключение на резервациите по промоция за
ранни записвания, за които плащанията задължително трябва да са според условията в
съответната промоция/
2. Анулационни срокове:
2.1. Крайният срок, в който потребителят може да се откаже от договора (анулация), без да
дължи неустойка е до 45 дни преди датата на пътуването.
2.2. При анулация по-малко от 45 дни преди датата на пътуването се дължи неустойка в
размер на:
- Ако направената анулация е от 44 до 30 дни преди датата на отпътуване, неустойката е в
размер на 30% от пакетната цена на пътуването, но не по-малко от размера на изискуемия
депозит, съобразно условията на конкретната програма.
- Ако направената анулация е от 29 до 15 дни преди датата на отпътуване, неустойката е в
размер на 70% от цената на пътуването.
- Ако направената анулация е 14 и по-малко дни преди датата на отпътуване, неустойката е в
размер на 100% от цената на пътуването.

Разписание на полетите в местни времена:
петък VBB 5021 София Терминал 1 – Лимнос – 19:00 – 19:35ч.
петък VBB 5022 Лимнос – София Терминал 1 – 20:35 – 21:10 ч.
*часовата разлика между Гърция и България е 0 часa.
Срок за уведомление за ненабран мин. брой участници: 20 дни преди датата на пътуване.
Паспортен и визов режим: Безвизов режим за гражданите на Република България,
притежаващи валидна лична карта за самоличност или паспорт с мин. валидност 6 месеца; за
деца до 18 г. пътуващи с един или без родител, е необходима нотариална заверено
пълномощно от едния или двамата родители!
Ваксинации и имунизации: Не са необходими имунизации и на границата не се изисква
имунизационна книжка.

Информация за хотелите:
Keros Blue
Намира се на източното крайбрежие на остров Лимнос, на плажа Керос. Подходящ е за
любителите на екстремните спортове, кайт и уинд сърфа.
Keros Blue е нов луксозен хотелски комплекс край морето. Състои се от едноетажни
дизайнерсики къщи от камък и дърво. Комплекса разполага с 24 часова рецепция, паркинг,
ресторант, коктейл бар, платформа за йога, наем на велосипеди и екипировка за дърф.
Keros Blue разполага с 17 двойни стаи и голяма къща с две спални и кухня. Всички стаи
разполагат с интернет, баня ( душ кабина ), сешоар, климати, телевизор, хладилник, сейф,
кафе машина и големи веранди с хамаци за почивка.

Porto Plaza 4*
Луксозния хотел е построен през 2010г. Разположен е на 8 кл. От Мирани, в района на Агиос
Йоанис. С безупречно обслужване , съчетано с модерна технология и комфорт.
Porto Plaza е отличен избор за вашата ваканция мечта. Намира се само на 100 м. От плажа, и
на 60м от автогарата.
Хотела разполага с 24 часова рецепция, асансьор, два паркинга, достъп до интернет, лоби
бар, телевизионна зала, стая за багаж, два басейна, шейзлонги и чадъри край басейна, бар до
басейна.
Porto Plaza разполага с 40 стаи оборудвани с телефон, радио, телевизия, хладилник, сешоар,
климатик, интернет, баня (душ кабина), кърпи, бебешка кошара ( с предварителна заявка),
сейф.

Limnos Village 4* Lux
Разположен само на 60м от плажа Плати – един от най-красивите плажове на острова,
запомнящ се с сините си води и фин пясък и естествена сянка.
Хотела е напълно реновиран през 2007г и е подходящ както и за млади хора така и за семейни
двойки. На 1,8 кл от центъра на Плати и от столицата Марина 2,кл.
Limnos Villae разполага с 24 часова рецепция, АТМ, паркинг, бар, минимаркет, телевизионна
зала, фризьорски салон, интернет, стая за багаж, перално помещение(срещу доплащане),
басейн за възрастни и детски, шейзлонги, чадъри, бар до басейна, тенис корт (срещу
доплащане), тенис на маса, дискотека, детегледачка( се доплаща) и ресторант.
Хотела разполага с 13 стаи оборудвани с телефон, радио, телевизор, мини бар, хладилник,

интернет, климатик, тераса, сешоар, баня (с душ кабина), кърпи и бебешка кошара (с
предварителна заявка)

Villa Victoria
Разположена на брега на морето в Плати на 500м от центъра и на 2кл от столицата Мирина.
Villa Victoria предлага на своите гости уникални моменти за релакс.
Апарт хотела се състои главно от напълно оборудвани мезонети което в съчетание с големия
двор и детска площадка правят Villa Victoria идеалния изборза семейна ваканция.
Стаите са оборудвани с хладилник, телевизор, сешоар, климатик, тераса, бебешко легло и
сейф ( с заява).

Hotel Diamantidis 4*
Хотелът е модерен, разположен в спокойната част на столицата Мирина. На 500м от центъра
на града и на 600м от плажа.
Diamantidis разполага с 72 стаи както във всяка има телевизор, радио, сешоар, телефон,
хладилник, климатик, WI-FI, баня, бебешка кошара( при поискване).
Хотела е с 24 часова рецепция, паркинг, бар, стая за багаж, басейн за възрасти, детски басейн,
шезлонги, чадъри, ресторант, лоби и интернет достъп.
Той е идеален както за отдих, така и за приятни разходки в свободното време.
Опитният и любезен персонал ще направят вашия престой незабравим.

Niriides Apartaments
Апартхотела е разположен на брега на морето на километър от центъра на Плати.
Niriides разполага с 24 часова рецепция, паркинг, бар, интернет достъп, минимаркет. Стаите
са оборудвани с телевизор, хладилник, интернет достъп, баня с душ кабина, сешоар,
климатик, бебешко легло и сейф в стаята ( при поискване),
Nirides Apartaments предлага тиха и спокойна среда, отличен плаж и всичко необходимо за
вашата перфектна почивка.

Ifestos Hotel
Хотела се намира на много добро комуникативно място в центъра на Мирина на 800м от
центъра и на 100м от плажа Пиха Нера – един от най- красивите плажове на оострова. В
близост са редица таверни, кафенета и магазини.
Ifes Tos Hotel разполага с 44 стай всяка от тях с телефон, радио, телевизор хладилник,
интернет достъп, сешоар, климатик, баня с дул кабина. На разположение на гостите е 24
часова рецепция, бар, ресторант, стая за багаж и малък басейн.

Parathinalos Apartaments
Разположен на брега на морето в малкото селище Агийос Йоанис, на 8кл от столицата
Мирина. Построени сред голяма градина изпълнена с красиви дървета, цветя, малък басейн и
тревни площи, тези апартаменти Ви предоставят една невероятна възможност за пълноценна
почивка.
Реновиран през 2015г и предлага на своите посетители стаи оборудвани с телевизор,
хладилник, климатик, интернет достъп, баня с душ кабина, тераси, бебешка кошара ( с
предварителна заявка).

