КРИТ - ЛЯТО 2018
25 август – 29 септември
8 дни/7 нощувки
Цена от:
376 euro

Програма :
Ден първи
Програмата започва с изпращане на летище София от представител на туроператора за
полет до Хераклион. След кацане на летището Ви очаква представител на фирматапартньор за трансфер до избрания от Вас хотел.
Информационна среща за допълнителни мероприятия и екскурзии, към които можете
да се присъедините на място.
Нощувка.
От ден втори до ден седми
Разполагате със свободно време за пълноценна почивка, самостоятелни или
организирани разходки в един от най-живописните гръцки острови в Средиземно море.
Допълнителните мероприятия, към които може да се присъедините, ще добавят още
приятни емоции и красиви картини. Посещението на музея Кносос - най-големият и
известен център на Минойската цивилизация, ще Ви запознае с археологическото
богатство на Крит; екскурзията до остров Спиналонга ще ви срещне със стара
венецианска крепост и райски залив за слънчеви бани и барбекю.
Ден осми
Закуска. Предстои освобождаване на хотела и подготовка за организиран трансфер до
летището в Хераклион за полет до София. Завръщане в България.
* Разпределението на екскурзиите по дни подлежи на препотвърждение!
* Допълнителните екскурзии са на РУСКИ ЕЗИК и се заявяват на място!

Цената включва :
* Самолетен билет за чартърен полет София – Ираклион – София с включени летищни
такси 90 евро на възрастен/дете.
* Посрещане на летище Ираклион от представител на фирмата-партньор
* Трансфер: летище-хотел-летище.
* 7 нощувки на съответната база в избрания от Вас хотел.
* Медицинска застраховка за целия период на пътуване с лимит на отговорност 10 000
евро на ЗАД Армеец.

Цената не включва :
* Допълнителни екскурзии.
Задължително се заплаща:
* Горивна такса. Информация за стойността на горивната такса ще бъде публикувана 21
дена преди датата на съответния полет, за което клиентите ще бъдат уведомени и ще
могат да заплатят горивната такса до 7 дни преди пътуването /за записвания по-малко
от 21 дена преди съответния полет също ще важи обявената горивна такса за този
полет, ако има такава/.
* Доплащане за застраховка за възрастни от 70 г. до 85г.: 8,20 евро за 8 дни.
* Градска такса, която се заплаща на място в хотела (в сила е от 01.01.18г.).
5* хотели - 4 евро на вечер, на стая
4* хотели - 3 евро на вечер, на стая
3* хотели - 1,50 евро на вечер, на стая
2* и 1* хотели и апартаменти - 0,50 евро на вечер, на стая
Допълнително се заплаща по желание на клиента :
* Допълнителни екскурзии.
* Застраховка „Отмяна на пътуване“.

Информация за полетите :
Транспорт
дата

полет

летище

излита каца летище

25-08-2018 FB 7361 София Терминал 2 14.45 16.15 Хераклион
06-10-2018 FB 7362 Хераклион

17.05 18.35 София Терминал 2

* * Среща на летище София 2 часа преди полета

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ ХОТЕЛИ:
Edem Beach Apartment

Местоположение:
Новопостроеният апартхотел Edem Beach е разположен на метри от плажната ивица на
Adelianos Kampos. Центърът на град Ретимно е на 10 минути разстояние с автобус.
Летище Хераклион е на 78 км.
Услуги в хотела:
*24 часова рецепция
*помещение за съхранение на багаж
*основен ресторант
*бар при басейна
*снак бар ресторант
*открит басейн
*градина
*тераса за слънчеви бани
*тенис корт ( в близост до хотела)
*безплатен паркинг
*Wi-Fi интернет
Настаняване:
Хотел Edem Beach предлага на своите гости избор измежду 40 студиа, едноспални и
двуспални апартаменти. Всички те са уютно обзаведени, с изглед към морето или
градината на хотела.
Всяка стая в хотела е оборудвана с:
*телевизор
*кабелна телевизия
*климатик
*баня
*тераса
*кухня
*кът за хранене

*хавлии
Изхранване:
HB - закуска и вечеря
APP 1-Bedroom/апартамент с една спалня
Настаняване: нощувка, закуска и вечеря
Всички цени са в евро
Дати на
заминаване

на човек в за трети
2 възрастни и 1
стая с 2
човек в стая дете /0-11.99/ в 1
легла
с 2 легла
стая

3 възрастни и 1
четвърти човек
дете /0-11.99/ в 1
в стая с 2 легла
стая

2 възрастни и 2
деца /0-11.99/ в 1
стая

25.08.2018 01.09.2018

460 eur

396 eur

1149 eur

343 eur

1545 eur

1497 eur

01.09.2018 08.09.2018

449 eur

389 eur

1127 eur

338 eur

1516 eur

1469 eur

08.09.2018 15.09.2018

449 eur

389 eur

1127 eur

338 eur

1516 eur

1469 eur

15.09.2018 22.09.2018

449 eur

389 eur

1127 eur

338 eur

1516 eur

1469 eur

22.09.2018 29.09.2018

398 eur

353 eur

1026 eur

310 eur

1379 eur

1339 eur

29.09.2018 06.10.2018

376 eur

332 eur

980 eur

305 eur

1313 eur

1289 eur

Klio Apart Hotel 4*

SUI/апартамент
Настаняване: нощувка, закуска и вечеря
Всички цени са в евро
Дати на
заминаване

на човек в за трети
2 възрастни и 1
четвърти човек 3 възрастни и 1
2 възрастни и 2
стая с 2
човек в стая дете /02-11.99/ в 1 в стая с 2 легла дете /02-11.99/ в 1 деца /02-11.99/ в 1
легла
с 2 легла
стая
стая
стaя

25.08.2018 01.09.2018

594 eur

505 eur

1434 eur

462 eur

1939 eur

1837 eur

01.09.2018 08.09.2018

582 eur

497 eur

1410 eur

455 eur

1907 eur

1807 eur

08.09.2018 15.09.2018

582 eur

497 eur

1410 eur

455 eur

1907 eur

1807 eur

15.09.2018 22.09.2018

582 eur

497 eur

1410 eur

455 eur

1907 eur

1807 eur

22.09.2018 29.09.2018

539 eur

461 eur

1323 eur

433 eur

1784 eur

1699 eur

29.09.2018 06.10.2018

513 eur

440 eur

1273 eur

419 eur

1713 eur

1634 eur

Studio GV/студио с гледка към градината
Настаняване: всичко включено в цената
Всички цени са в евро
Дати на заминаване

на човек в стая с 2
легла

на човек в стая с 1
легло

1 възрастен и 1 дете /02-11.99/ в 1
стая

25.08.2018 01.09.2018

553 eur

770 eur

1016 eur

01.09.2018 08.09.2018

541 eur

749 eur

995 eur

08.09.2018 15.09.2018

541 eur

749 eur

995 eur

15.09.2018 22.09.2018

541 eur

749 eur

995 eur

22.09.2018 29.09.2018

519 eur

713 eur

959 eur

29.09.2018 06.10.2018

497 eur

671 eur

917 eur

Palladion Hotel 3*

Местоположение:
Хотел Palladion е малък семеен хотел, разположен в една-от най-добрите курортни зони
на острова- Аделианос Камбос, на 150м от популярния плаж Аделе. Центърът на град
Ретимно е само на 5км от хотела, а летището-на 80км.
Услуги:
*ресторант
*таверна
*кафене
*басейн с прясна вода
*релакс зона
*чадъри и шезлонги на плажа (срещу доплащане)
*детска площадка
*интернет ъгъл
*паркинг
*24 часова рецепция
*сейф
*факс
*багажно помещение
Настаняване:
Хотел Palladion предлага на гостите си настаняване в 79 комфортно обзаведени стаи.
Всяка стая в хотела е обзаведена с:
*климатик
*телевизoр
*мини хладилник
*телефон
*сейф
*Wi-Fi интернет
*баня с душ
*сешоар
*балкон

Изхранване:
HB- закуска и вечеря
GV Room/стая с гледка към градината
Настаняване: нощувка, закуска и вечеря
Всички цени са в евро
на човек на човек
Дати на
в стая с 2 в стая с 1
заминаване
легла
легло

за трети
човек в
стая с 2
легла

25.08.2018 01.09.2018

473 eur

582 eur

397 eur

1250 eur

1163 eur

1205 eur

01.09.2018 08.09.2018

431 eur

515 eur

372 eur

1150 eur

1079 eur

1121 eur

08.09.2018 15.09.2018

431 eur

515 eur

372 eur

1150 eur

1079 eur

1121 eur

15.09.2018 22.09.2018

431 eur

515 eur

372 eur

1150 eur

1079 eur

1121 eur

22.09.2018 29.09.2018

431 eur

515 eur

372 eur

1150 eur

1079 eur

1121 eur

29.09.2018 06.10.2018

395 eur

461 eur

348 eur

1066 eur

1007 eur

1043 eur

2 възрастни и 1 2 възрастни и 1 2 възрастни и 1
дете /07-13.99/ в дете /0-02.99/ в 1 дете /03-06.99/ в
1 стая
стая
1 стая

Eкскурзии по желание срещу допълнително заплащане
Аквапарк

Посещение на аквапарка може да бъде също толкова интересно както за децата, така и
за възрастните. Критският аквапарк е пълен с изненади и възможности за развлечения:
изкуствени реки, езера, множество водни пързалки, басейни, специален кът за наймалките гости - всички създадени за вашия комфорт и удоволствие.
Не забравяйте да вземете с Вас: бански, слънцезащитен крем, шапка, хавлия за плаж,
фотоапарат.
Екскурзията се осъществява на руски език при минимум 20 души.
Всички екскурзии се заявяват и заплащат САМО на място!
Ориентировъчна цена от: 35 евро на възрастен; за деца до 5.99 год. - безплатно; за
деца от 6-11.99 год. - 25 евро.

Грамвуса - Залива Балос

Грамвуса е може би най-популярната дестинация в северозападната част на остров
Крит. Ние ви предлагаме един завладяващ морски круиз - пътуване до едно от найживописните кътчета на Крит.
Нашата обиколка започва в град Кисамос, от който корабът отплава за остров
Грамвуса. Тук все още могат да се видят стените на венецианската крепост, която се е
използвала за убежище на пирати.
След една обиколка около острова, кораба ще ви отведе до уединения залив Балос известен далеч извън границите на Гърция, благодарение на невероятните лазурните
води и розов пясък. Тук можете да се насладите на нежните лъчи на слънцето и
уникалното море, което ще ви изненада с разнообразие от нюанси на синьото.
Това е наистина уникално място - сливането на три морета: Егейско море, Йонийско и
Либийско море. Според някои проучвания това е най-снимана атракция на остров Крит.
Доплащане: общинска такса - 1 € на човек.
Приблизителна продължителност: 7 часа (без трансфер).
Екскурзията се осъществява на руски език при минимум 20 души.
Всички екскурзии се заявяват и заплащат САМО на място!
Ориентировъчна цена от: 45 евро на възрастен; за деца до 5.99 год. - безплатно; за
деца от 6-11.99 год. - 25 евро.

Двореца Кносос - Ираклион - Винарна

Тази обиколка ви дава възможност да посетите столицата на Крит - Ираклион и
световно известния паметник на историята, архитектурата и културата – замъка Кносос,
както и да се запознайте с традициите на критското винопроизводството в една от наймодерните винарни в Европа.

Дворецът Кносос се намира на 5 км от Ираклион. Той е основан през 2000 г. преди
новата ера и е бил резиденция на цар Минос. Разкопките на археологическия обект са
започнали през 1900 г. от Артър Евънс, който въз основа на гръцката митология,
Критския цикъл, разкрива на света великата минойска цивилизация - първата
цивилизация в Европа. Днес можете да видите западните килери, царските палати,
трона на цар Минос, стаите за молитви и кралското стълбище с колоните.
Една малка пешеходна обиколка на Ираклион ще ви помогне да научите историята на
този град и да се потопите в приятния ритъм на живот на местното население. А чаша
прясно сварено кафе, което може да се вземе на площад Лионс, ще увеличи вашето
удоволствие от разходката в града. Освен това, ще опитате местната кухня в ресторанта
Elia & Diosmos.
А обиколката на винарната Boutari и дегустацията на вино ще направят края на тура
незабравим!
Доплащане: Дворец Kносос- 15 € на човек.
Приблизителна продължителност: 6 часа (без трансфер).
Екскурзията се осъществява на руски език при минимум 20 души.
Всички екскурзии се заявяват и заплащат САМО на място!
Ориентировъчна цена от: 45 евро на възрастен; за деца до 5.99 год. - безплатно; за
деца от 6-11.99 год. - 25 евро.

Критска вечер

Каним ви на традиционна критска вечер в едно типично планинско село, където ще
имате шанс да се насладите на времето си точно както правят критяните.
Ще се срещнете с критски и гръцки хора и танцьори, облечени в очарователни
традиционни костюми. Тяхната музикална програма включва традиционен оркестър с
критската лира, бузуки и барабани.
Ще бъдете очаровани от традиционните песни, които са дълбоко обичани от гърците на
всички възрасти. Освен музика и танци ще има театрално представление, представящо
колорита на гръцката история и митология.
Приблизителна продължителност: 4 часа (без трансфер).
Екскурзията се осъществява на руски език при минимум 20 души.
Всички екскурзии се заявяват и заплащат САМО на място!
Ориентировъчна цена от: 45 евро на възрастен; за деца до 11.99 год. - 25 евро.

ЕДИНСТВЕНО И СПЕЦИАЛНО ЗА КЛИЕНТИТЕ НА АНАТУР:


Безплатен летен езиков курс в езикова школа ПРЕСТИЖ /за вас или член на
вашето семейство/ през 2018 година.




Луксозен албум – книга със снимки от вашето пътуване – създаден и изработен
специално за вас.
„Семейна отстъпка” – когато пътувате семейно, всеки един – независимо от
броя на членовете на семейството ползва 3% отстъпка от пакетната цена.

Туристическа агенция АНАТУР има лиценз на Туроператор и Турагент /РК-01-6309/ и
сключена застраховка „Отговорност на Туроператора” по смисълът на чл.42 от Закона
за туризма /полица №1316009332000001/.
София, бул.Дондуков 57 Г
тел.02/987 72 68
е-mail:anatour@abv.bg

