Крит - ЛЯТО 2017
Почивка на остров Крит - чартърен полет от София
23.06.2017- 06.10.2017г.
Цена от: 380 евро

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 фирмата-партньор 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. С круиз до Санторини ще се пренесете в белия романтичен свят на най-южния
Цикладски остров /виж екскурзии/.
ден осми
Закуска. Предстои освобождаване на хотела и подготовка за организиран трансфер до летището
в Хераклион за полет до София. Завръщане в България.

КРАЙ НА ПРОГРАМАТА
* Разпределението на екскурзиите по дни подлежи на препотвърждение!
* Допълнителните екскурзии са на РУСКИ ЕЗИК и се заявяват на място!

Допълнително се заплаща по желание на клиента :
* Допълнителни екскурзии.

Информация за полетите :
Транспорт
дата
полет
летище
излита каца летище
23-06-2017 VBB 5103 София Терминал 1 11.15 12.45 Хераклион
06-10-2017 VBB 5104 Хераклион
14.30 16.00 София Терминал 1

Mari Kristin Beach LV 3*

Местоположение:
Семейният хотел Mari - Kristin Hotel се намира в непосредствена близост до плажа и до центъра
на пулсиращия курорт Херсонисос.Френските му собственици са се постарали да го превърнат
в чудесно място за почивка.Хотелът е на кратко пешеходно разстояние от множество
ресторанти,магазини и супермаркети.Летището е само на 20 минути път с кола.
Услуги:
*24 часова рецепция
*eжедневно почистване на стаите
*помещение за съхранение на багаж
*туристическо бюро
*обменно бюро
*банкомат в хотела
*Wi-Fi интернет в целия хотел
*открит плувен басейн
*тераса за слънчеви бани
*градина
*снек-бар
*ресторант
*бар
*факс/копирни услуги

*коли под наем
*колелета под наем
*сейф
*охрана през нощта
*уреждане на екскурзии
*такси на повикване
*медицински услуги на повикване
Настаняване:
Хотелът предлага на гостите си настаняване в 61 комфортно обзаведени стаи.Всяка стая в
хотела е обзаведена с:
*климатик
*сателина телевизия
*баня
*радио
*телефон
*балкон
*гледка към морето или към басейна
*сешоар
*сейф(срещу доплащане)
*хладилник(срещу доплащане)

GV Room/стая с гледка към градината
Настаняване: нощувка, закуска и вечеря
Всички цени са в евро
Дати на
заминаване

на човек в стая на човек в стая за трети човек в
с 2 легла
с 1 легло
стая с 2 легла

2 възрастни и 1 дете /011.99/ в 1 стая

23.06.2017 30.06.2017

380 eur

508 eur

319 eur

922 eur

30.06.2017 07.07.2017

380 eur

508 eur

319 eur

922 eur

07.07.2017 14.07.2017

476 eur

650 eur

387 eur

1114 eur

14.07.2017 21.07.2017

492 eur

674 eur

398 eur

1146 eur

21.07.2017 28.07.2017

492 eur

674 eur

398 eur

1146 eur

28.07.2017 04.08.2017

492 eur

674 eur

398 eur

1146 eur

04.08.2017 11.08.2017

492 eur

674 eur

398 eur

1146 eur

11.08.2017 18.08.2017

492 eur

674 eur

398 eur

1146 eur

18.08.2017 25.08.2017

492 eur

674 eur

398 eur

1146 eur

25.08.2017 01.09.2017

396 eur

531 eur

331 eur

954 eur

01.09.2017 08.09.2017

380 eur

508 eur

319 eur

922 eur

08.09.2017 15.09.2017

380 eur

508 eur

319 eur

922 eur

15.09.2017 22.09.2017

380 eur

508 eur

319 eur

922 eur

22.09.2017 29.09.2017

313 eur

401 eur

274 eur

789 eur

29.09.2017 06.10.2017

302 eur

383 eur

267 eur

767 eur

Допълнително се заплаща по желание на клиента :
- Сейф - 12,50 евро за седмица, заплаща се на място.
- Климатик - 33,00 евро за седмица, заплаща се на място.

Sea View Room/стая с гледка море
Настаняване: нощувка, закуска и вечеря
Всички цени са в евро
Дати на заминаване

на човек в стая с 2 легла

23.06.2017 - 30.06.2017 423 eur
30.06.2017 - 07.07.2017 423 eur
07.07.2017 - 14.07.2017 526 eur
14.07.2017 - 21.07.2017 543 eur

21.07.2017 - 28.07.2017 543 eur
28.07.2017 - 04.08.2017 543 eur
04.08.2017 - 11.08.2017 543 eur
11.08.2017 - 18.08.2017 543 eur
18.08.2017 - 25.08.2017 543 eur
25.08.2017 - 01.09.2017 440 eur
01.09.2017 - 08.09.2017 423 eur
08.09.2017 - 15.09.2017 423 eur
15.09.2017 - 22.09.2017 423 eur
22.09.2017 - 29.09.2017 345 eur
29.09.2017 - 06.10.2017 332 eur

Допълнително се заплаща по желание на клиента :
- Сейф - 12,50 евро за седмица, заплаща се на място.
- Климатик - 33,00 евро за седмица, заплаща се 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.

Цената не включва :
* Допълнителни екскурзии.
* 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 били
направени.
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 горивнато
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/.

Задължително се заплаща :
* Горивна такса:
* Доплащане за застраховка за възрастни от 70 г. до 85г.: 8,20 евро за 8 дни.

Heronissos Annex4*

Местоположение:
Heronissos Hotel се намира на няколко метра от главния плаж и старото пристанище. На
пешеходно разстояние могат да се посетят барове, ресторанти и магазини. Централното
разположение на хотела дава възможност за лесен достъп до всички части на острова.
Летището отстои на 25 км.
Услуги в хотела:
* рецепция;
* ресторант;
* бар;
* басейн;
* обменно бюро;
* събуждане по телефона;
* факс и копирни услуги;
* химическо чистене;
* билярд;
* колела под наем;
* свободен Wi-Fi достъп;
* кола под наем.

Настаняване:
Heronissos Hotel разполага със 129 красиво обзаведени стаи. Всяка от стаите е оборудвана с:
* климатик;
* телевизор;
* свободен Wi-Fi достъп;
* вана/душ;
* сешоар;
* телефон;
* сейф;
* тераса.

Double Annex /Анекс стая
Настаняване: всичко включено в цената
Всички цени са в евро
Дати на заминаване

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

23.06.2017 30.06.2017

503 eur

406 eur

1167 eur

30.06.2017 07.07.2017

503 eur

406 eur

1167 eur

07.07.2017 14.07.2017

503 eur

406 eur

1167 eur

14.07.2017 21.07.2017

566 eur

458 eur

1292 eur

21.07.2017 28.07.2017

591 eur

478 eur

1342 eur

28.07.2017 04.08.2017

591 eur

478 eur

1342 eur

04.08.2017 11.08.2017

591 eur

478 eur

1342 eur

11.08.2017 18.08.2017

591 eur

478 eur

1342 eur

18.08.2017 25.08.2017

591 eur

478 eur

1342 eur

25.08.2017 01.09.2017

529 eur

427 eur

1217 eur

01.09.2017 08.09.2017

503 eur

406 eur

1167 eur

08.09.2017 15.09.2017

503 eur

406 eur

1167 eur

15.09.2017 22.09.2017

458 eur

375 eur

1076 eur

22.09.2017 29.09.2017

451 eur

370 eur

1061 eur

29.09.2017 06.10.2017

420 eur

344 eur

999 eur

STD room/стандартна стая
Настаняване: всичко включено в цената
Всички цени са в евро
Дати на
заминаване

на човек в стая на човек в стая за трети човек в
с 2 легла
с 1 легло
стая с 2 легла

2 възрастни и 1 дете /011.99/ в 1 стая

23.06.2017 30.06.2017

529 eur

694 eur

430 eur

1217 eur

30.06.2017 07.07.2017

529 eur

694 eur

430 eur

1217 eur

07.07.2017 14.07.2017

529 eur

694 eur

430 eur

1217 eur

14.07.2017 21.07.2017

607 eur

815 eur

481 eur

1373 eur

21.07.2017 28.07.2017

638 eur

864 eur

502 eur

1436 eur

28.07.2017 04.08.2017

638 eur

864 eur

502 eur

1436 eur

04.08.2017 11.08.2017

638 eur

864 eur

502 eur

1436 eur

11.08.2017 18.08.2017

638 eur

864 eur

502 eur

1436 eur

18.08.2017 25.08.2017

638 eur

864 eur

502 eur

1436 eur

25.08.2017 01.09.2017

560 eur

743 eur

451 eur

1280 eur

01.09.2017 08.09.2017

529 eur

694 eur

430 eur

1217 eur

08.09.2017 15.09.2017

529 eur

694 eur

430 eur

1217 eur

15.09.2017 22.09.2017

484 eur

614 eur

392 eur

1127 eur

22.09.2017 29.09.2017

476 eur

601 eur

386 eur

1112 eur

29.09.2017 06.10.2017

439 eur

540 eur

360 eur

1037 eur

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.

Цената не включва :
* Допълнителни екскурзии.
* 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 били
направени.
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 горивнато
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/.

Задължително се заплаща :
* Горивна такса:
* Доплащане за застраховка за възрастни от 70 г. до 85г.: 8,20 евро за 8 дни.
ЕДИНСТВЕНО И СПЕЦИАЛНО ЗА КЛИЕНТИТЕ НА АНАТУР:
* Безплатен езиков курс в Езикова школа ПРЕСТИЖ / за Вас или член от вашето семейство/
по английски или немски език през 2017 година.
* Луксозен албум – книга със снимки от вашето пътуване – създаден и изработен специално ва
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 57Г /вход откъм бул. Васил Левски/
Тел.02/9877268
e-mail&info@anatour.bg

