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Септемврийски празници на о. Тасос 
20.09.2019 - 23.09.2019 

ALL INCLUSIVE  
4 дни/ 3 нощувки 

Остров Тасос - Кавала - Филипи - пещерата "Алистрати" 
 

 Настаняване в луксозният хотел: 

Princess Golden Beach 4**** 

www.princessthassos.com 

 

Пакетна цена: 

При настаняване в стандартна стая - 370 лева 

При настаняване в стандартна стая - страничен изглед море - 395 лева  

 

Акценти по програмата включени в цената: 

 3 нощувки на база Аll inclusive 

http://www.princessthassos.com/
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 Настаняване в Princess Golden Beach Hotel 4* - отлична локация - до един от 
най-хубавите пясъчни плажове на острова 

 Възможност за избор на изглед на стаята 
 Пешеходна разходка в Кавала  
 Възможност да се разгледа пещерата "Алистрати" 
 Възможност да се посети древния град Филипи, важен център по време на царуването 

на Филип II Македонски 

 
Пълна програма: 
Първи ден - София – Кулата – Кавала – о.Тасос – 400 км  
Отпътуване от София в 7.00 ч. по маршрут Кулата – Серес – Кавала. Пристигане в Кавала в ранния 
следобед.  
Пешеходна разходка в Кавала: 
църквата „Св. Богородица“, пристанището, родната къща на Али Паша, който провежда значими 
реформи в Османската империя през 19 век; Акведуктът – построен по заповед на Сюлейман 
Великолепни през 1550 г.; Крепостта от 16 век, построена от турците на хълма Панагия и станала 
символ на града. Около 16.00 часа отпътуване за Керамоти и трансфер с ферибот до един от най-
красивите егейски острови – Тасос. Настаняване в хотел 4*, намиращ се в курортното място Голдън 
Бийч, на 3 км от селището Панагия и на 11 км от пристанище Лименас. Вечеря. Нощувка 
http://www.princessthassos.com, намиращ се в курортното място Голдън Бийч, на 3 км от селището 
Панагия и на 11 км от пристанище Лименас. Вечеря. Нощувка  
 
Втори ден - Тасос – 100 км  
Закуска. Свободно време за плаж и разходка.  
Екскурзия по желание: Панорамна обиколка на о. Тасос – цена 20 лева.  
Обиколката започва с посещение на старата столица на острова – Панагия, градче, запазило 
старата си градска архитектура с тесни улички и къщи покрити с каменни плочи. Посещение на 
традиционна фабрика за производство на зехтин. Следва залива на русалките „Алики”. 
Живописният път се вие покрай планината Псарио, заела централната част, с най-висок връх 
Ипсарио 1203 м. Пътят преминава покрай закътани заливи и плажове докато достигне до женския 
манастир „Св Архангел Михаил”, посветен на светеца-закрилник на острова – време за духовна 
отмора и наслада сред безкрайното синьо на Егейско море.  
Достигане до гр. Лименария, най-големия град на Тасос. Кратка пешеходна разходка и посещение 
на магазин и работилница за сребърна и златна бижутерия ”Ирис”, от терасата на която се открива 
изключителна панорамна гледка. Преминаване през градчето Принос, градчето Рахони и главния 
град на острова Лименас. Връщане в хотела. Обяд. Вечеря. Нощувка.  
 
Трети ден - Тасос  
Закуска. Свободно време. Обяд. Вечеря. Нощувка.  
 
Четвърти ден - Тасос – Филипи – пещерата „Алистрати“ – София – 440 км  
Закуска.  
Отпътуване за Филипи.  
Фотопауза при древното селище, съхранило останки от древна Елада, Римската империя и 
раннохристиянския период. Тук е и мястото, където е покръстена първата християнка Лидия. 
Възможност за посещение на древния амфитеатър, останките от града и музея на Филипи.  

http://www.princessthassos.com/
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Посещение на пещерата „Алистрати“ /заплаща се входна такса 6 евро/.  
Пещерата впечатлява със своите сталагтити и сталагмити в най-разнообразни форми, цветове и 
размери, някои от които достигащи 35 м височина.  
Следобяд отпътуване за България. Късно вечерта пристигане в София.  
 
 
ЦЕНИ в СТАНДАРТНА СТАЯ:  

На човек в двойна стая  370 лева  

Трети възрастен в двойна стая  310 лева  

Единична стая  575 лева  

Първо дете 2-5.99 години с двама възрастни  170 лева  

Първо дете 6-12.99 години с двама възрастни  250 лева  

 

 

ЦЕНИ в СТАНДАРТНА СТАЯ –страничен изглед море:  

На човек в двойна стая  395 лева  

Трети възрастен в двойна стая  330 лева  

Единична стая  599 лева  

Първо дете 2-5.99 години с двама възрастни  195 лева  

Първо дете 6-12.99 години с двама възрастни  265 лева  

 

 Цена със собствен транспорт – минус 50 лв.  

 При пътуване със собствен транспорт няма включени: фериботни такси и билети, мед. 
застраховка и екскурзионна програма.  
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Допълнителна информация: 
 
Цената включва:  
• Транспорт с лицензиран автобус 3* с климатик видеосистема, минибар  
• 3 нощувки на остров Тасос в луксозния Princess Beach Hotel 4*, http://www.princessthassos.com с 
отлична локация  
• Изхранване на база ALL INCLUSIVE  
• Разходка в старата част на Кавала  
• Фото пауза при древното селище Филипи  
• Посещение на пещерата Алистрати /без включена входна такса 6 евро/  
• Фериботни такси и билети  
• Медицинска застраховка– покритие 4000 евро на застрахователна компания UNIQA Life  
• Водач по време на пътуването  
 
Цената НЕ включва:  
• Панорамна обиколка на о. Тасос – 20.00 лв.  
• Входна такса за крепостта в Кавала – около 2 EUR  
• Пещерата Алистрати - входна такса 6 евро  
• Входни такси за музеи, обекти и прояви, посещавани по желание  
• Доплащане за медицинска застраховка за лица над 65 г. – 6 лева  
 
Важна информация:  
От 01.01.18 г. във всички хотели в Гърция се въвежда задължителна общинска такса, която се 
заплаща от туристите на място в хотела.  
• за 5* хотели - 4 евро на стая, на вечер  
• за 4* хотели - 3 евро на стая, на вечер  
• за 3* хотели - 1.50 евро на стая, на вечер  
• за 2*, 1* хотели - 0.50 евро на стая, на вечер  
 
Начин на плащане:  
• Депозит – 100 лв.  
• Доплащане – 20 дни преди датата на отпътуване  
 
Необходими документи:  
• Лична карта  
• За деца под 18 години, пътуващи само с един родител или без родители,задължителнсе изисква 
нотариално заверена декларация(оригинал + 1 фотокопие)  
• Няма визови, санитарни или други специфични изисквания за страната  
 
Полезна информация:  
• Парична единица на Гърция: EUR.  
• Часово време: България – 12 ч. Гърция – 12 ч.  
 
 
 
 

http://www.princessthassos.com/
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Hotel “Princess Golden Beach” 4*  
http://www.princessthassos.com  
 
• Местоположение: Курортно място Голдън Бич, на 3 км от селище Панагия, на 2,5 от селище Скала 
Потамияс, на 11 км от пристанище Лименас. Изцяло реновиран 2015 година. Съчетание между 
модерна архитектура и невероятна гледка към планината и златистите плажове на Голдън Бич.  
• В стаите: Принцеса Golden Beach Hotel **** се състои от 71 стаи, реновирани и обновени през 
2015 г. Елегантни, модерни мебели с изчистените линии, заедно с минималистичен декорация на 
стаите, са някои от елементите, които правят този хотел уникален. Просторните стандартни двойни 
стаи са оборудвани с удобни двойни легла или две единични и дават възможност за настаняване 
на трима възрастни или на семейство с едно дете. Семейства с 2 деца се настаняват във фамилни 
стаи. В стаите има: баня с душ кабина, климатик, сешоар, телевизор и безплатен достъп до Wi-Fi, 
хладилник, сейф.  
• Mediterraneo Restorant ще ви предложи уникално гастрономическо пътешествие през вкусни 
рецепти на традиционната гръцка кухня, както и международни ястия, приготвени от опитния 
персонал на ресторанта  
• Още: Барът на басейна "Изола" на принцеса Golden Beach Hotel **** е отворен от 11.00 часа 
сутринта до 01.00 след полунощ. В непосредствена близост е до огромен плувен басейн и това е 
идеалното място да се отпуснете със студена напитка или коктейл до басейна. All-инклузив за 
нашите гости се прилага до 23.00.  
 
Обща информация:  
• Пътуването с автобус се осъществява при минимум 35 плащащи.  
• Срок за уведомление при недостигнат минимален брой туристи: 7 дни преди началната дата.  
• Агенцията си запазва правото на промени в последователността на изпълнение на програмата.  
• Туроператорът препоръчва на своите клиенти сключване на Застраховка "Отмяна на пътуване" по 
чл.80, ал.1, т.14 от Закона за туризма, покриваща разходите при анулиране на пътуването, при 
съкращаване и прекъсване на пътуването, поради здравословни причини на пътуващия или негови 
близки. Застраховката е доброволна и се сключва в деня на подписване на договора за 
организирано пътуване. Туроператорът не възстановява сумата по застраховката при 
неосъществяване на екскурзиятa.  
• Туроператорът е сключил застраховка „Отговорност на туроператора” по смисъла на чл. 97, ал.1 
от Закона за туризма в ЗД „Евроинс “ АД и номерът на застрахователната полица е № 
03700100001710/ 22.11.2018 г. 

http://www.princessthassos.com/

