
 

   

ИЗЖИВЕЙТЕ СВОЯТА ПРИКАЗКА В БОДРУМ 

ANADOLU HOTEL BODRUM**** 

10 дни/7 нощувки   с автобус 

УСЛОВИЯ ЗА РАННИ ЗАПИСВАНИЯ 

Цените са с вкл. отстъпки за ранни записвания и са валидни за резервации до 28.12.2018 с 

депозит 30% остатъка от сумата се допл. 14 дни преди датата на заминаване!  

STD ROOM LAND VIEW, ALL INCLUSIVE /Таблица I – ва част/ 
Дата Възрастен 

в двойна 
стая 

Двойна 
стая 

Двойна 
стая + 
доп. 
легло 

Единична 
стая 

1 възр. + 
1 дете (0-
1.99) 

1 възр. + 
1 дете (2-
5.99) 

1 възр. + 
2 деца (0-
1.99)(2-
11.99) 

1 възр. + 
2 деца (2-
5.99)(2-
11.99) 

26.04.2019 477 лв. 954 лв. 1344 лв. 621 лв. 741 лв. 741 лв. 1034 лв. 1054 лв. 

03.05.2019 477 лв. 954 лв. 1344 лв. 621 лв. 741 лв. 741 лв. 1034 лв. 1054 лв. 

10.05.2019 477 лв. 954 лв. 1344 лв. 621 лв. 741 лв. 741 лв. 1034 лв. 1054 лв. 

17.05.2019 477 лв. 954 лв. 1344 лв. 621 лв. 741 лв. 741 лв. 1034 лв. 1054 лв. 

24.05.2019 477 лв. 954 лв. 1344 лв. 621 лв. 741 лв. 741 лв. 1034 лв. 1054 лв. 

31.05.2019 525 лв. 1050 лв. 1474 лв. 693 лв. 813 лв. 813 лв. 1130 лв. 1150 лв. 

07.06.2019 525 лв. 1050 лв. 1474 лв. 693 лв. 813 лв. 813 лв. 1130 лв. 1150 лв. 

14.06.2019 525 лв. 1050 лв. 1474 лв. 693 лв. 813 лв. 813 лв. 1130 лв. 1150 лв. 

21.06.2019 525 лв. 1050 лв. 1474 лв. 693 лв. 813 лв. 813 лв. 1130 лв. 1150 лв. 

28.06.2019 559 лв. 1118 лв. 1567 лв. 745 лв. 865 лв. 865 лв. 1198 лв. 1218 лв. 

05.07.2019 573 лв. 1146 лв. 1604 лв. 765 лв. 885 лв. 885 лв. 1226 лв. 1246 лв. 

12.07.2019 573 лв. 1146 лв. 1604 лв. 765 лв. 885 лв. 885 лв. 1226 лв. 1246 лв. 

19.07.2019 573 лв. 1146 лв. 1604 лв. 765 лв. 885 лв. 885 лв. 1226 лв. 1246 лв. 

26.07.2019 573 лв. 1146 лв. 1604 лв. 765 лв. 885 лв. 885 лв. 1226 лв. 1246 лв. 

02.08.2019 573 лв. 1146 лв. 1604 лв. 765 лв. 885 лв. 885 лв. 1226 лв. 1246 лв. 

09.08.2019 573 лв. 1146 лв. 1604 лв. 765 лв. 885 лв. 885 лв. 1226 лв. 1246 лв. 

16.08.2019 573 лв. 1146 лв. 1604 лв. 765 лв. 885 лв. 885 лв. 1226 лв. 1246 лв. 

23.08.2019 573 лв. 1146 лв. 1604 лв. 765 лв. 885 лв. 885 лв. 1226 лв. 1246 лв. 

30.08.2019 566 лв. 1132 лв. 1585 лв. 755 лв. 875 лв. 875 лв. 1212 лв. 1232 лв. 

06.09.2019 525 лв. 1050 лв. 1474 лв. 693 лв. 813 лв. 813 лв. 1130 лв. 1150 лв. 

13.09.2019 525 лв. 1050 лв. 1474 лв. 693 лв. 813 лв. 813 лв. 1130 лв. 1150 лв. 

15.09.2019 525 лв. 1050 лв. 1474 лв. 693 лв. 813 лв. 813 лв. 1130 лв. 1150 лв. 

20.09.2019 525 лв. 1050 лв. 1474 лв. 693 лв. 813 лв. 813 лв. 1130 лв. 1150 лв. 

22.09.2019 525 лв. 1050 лв. 1474 лв. 693 лв. 813 лв. 813 лв. 1130 лв. 1150 лв. 

27.09.2019 497.5 лв. 995 лв. 1400 лв. 652 лв. 772 лв. 772 лв. 1075 лв. 1095 лв. 

29.09.2019 484 лв. 968 лв. 1363 лв. 631 лв. 751 лв. 751 лв. 1048 лв. 1068 лв. 

04.10.2019 477 лв. 954 лв. 1344 лв. 621 лв. 741 лв. 741 лв. 1034 лв. 1054 лв. 

11.10.2019 477 лв. 954 лв. 1344 лв. 621 лв. 741 лв. 741 лв. 1034 лв. 1054 лв. 

 
 

 

 



 

 

 

STD ROOM LAND VIEW, ALL INCLUSIVE /Таблица II – ра част/ 
Дата 2 възр. + 1 

дете (0-
1.99) 

2 възр. + 1 
дете (2-
5.99) 

2 възр. + 2 
деца (0-
1.99)(0-
1.99) 

2 възр. + 2 
деца (0-
1.99)(2-
11.99) 

2 възр. + 2 
деца (2-
5.99)(2-
11.99) 

3 възр. + 1 
дете (0-
1.99) 

3 възр. + 1 
дете (2-
11.99) 

26.04.2019 1074 лв. 1074 лв. 1352 лв. 1352 лв. 1372 лв. 1464 лв. 1464 лв. 

03.05.2019 1074 лв. 1074 лв. 1352 лв. 1352 лв. 1372 лв. 1464 лв. 1464 лв. 

10.05.2019 1074 лв. 1074 лв. 1352 лв. 1352 лв. 1372 лв. 1464 лв. 1464 лв. 

17.05.2019 1074 лв. 1074 лв. 1352 лв. 1352 лв. 1372 лв. 1464 лв. 1464 лв. 

24.05.2019 1074 лв. 1074 лв. 1352 лв. 1352 лв. 1372 лв. 1464 лв. 1464 лв. 

31.05.2019 1170 лв. 1170 лв. 1472 лв. 1472 лв. 1492 лв. 1594 лв. 1594 лв. 

07.06.2019 1170 лв. 1170 лв. 1472 лв. 1472 лв. 1492 лв. 1594 лв. 1594 лв. 

14.06.2019 1170 лв. 1170 лв. 1472 лв. 1472 лв. 1492 лв. 1594 лв. 1594 лв. 

21.06.2019 1170 лв. 1170 лв. 1472 лв. 1472 лв. 1492 лв. 1594 лв. 1594 лв. 

28.06.2019 1238 лв. 1238 лв. 1558 лв. 1558 лв. 1578 лв. 1687 лв. 1687 лв. 

05.07.2019 1266 лв. 1266 лв. 1592 лв. 1592 лв. 1612 лв. 1724 лв. 1724 лв. 

12.07.2019 1266 лв. 1266 лв. 1592 лв. 1592 лв. 1612 лв. 1724 лв. 1724 лв. 

19.07.2019 1266 лв. 1266 лв. 1592 лв. 1592 лв. 1612 лв. 1724 лв. 1724 лв. 

26.07.2019 1266 лв. 1266 лв. 1592 лв. 1592 лв. 1612 лв. 1724 лв. 1724 лв. 

02.08.2019 1266 лв. 1266 лв. 1592 лв. 1592 лв. 1612 лв. 1724 лв. 1724 лв. 

09.08.2019 1266 лв. 1266 лв. 1592 лв. 1592 лв. 1612 лв. 1724 лв. 1724 лв. 

16.08.2019 1266 лв. 1266 лв. 1592 лв. 1592 лв. 1612 лв. 1724 лв. 1724 лв. 

23.08.2019 1266 лв. 1266 лв. 1592 лв. 1592 лв. 1612 лв. 1724 лв. 1724 лв. 

30.08.2019 1252 лв. 1252 лв. 1575 лв. 1575 лв. 1595 лв. 1705 лв. 1705 лв. 

06.09.2019 1170 лв. 1170 лв. 1472 лв. 1472 лв. 1492 лв. 1594 лв. 1594 лв. 

13.09.2019 1170 лв. 1170 лв. 1472 лв. 1472 лв. 1492 лв. 1594 лв. 1594 лв. 

15.09.2019 1170 лв. 1170 лв. 1472 лв. 1472 лв. 1492 лв. 1594 лв. 1594 лв. 

20.09.2019 1170 лв. 1170 лв. 1472 лв. 1472 лв. 1492 лв. 1594 лв. 1594 лв. 

22.09.2019 1170 лв. 1170 лв. 1472 лв. 1472 лв. 1492 лв. 1594 лв. 1594 лв. 

27.09.2019 1115 лв. 1115 лв. 1404 лв. 1404 лв. 1424 лв. 1520 лв. 1520 лв. 

29.09.2019 1088 лв. 1088 лв. 1369 лв. 1369 лв. 1389 лв. 1483 лв. 1483 лв. 

04.10.2019 1074 лв. 1074 лв. 1352 лв. 1352 лв. 1372 лв. 1464 лв. 1464 лв. 

11.10.2019 1074 лв. 1074 лв. 1352 лв. 1352 лв. 1372 лв. 1464 лв. 1464 лв. 

 
ТУРЦИЯ, БОДРУМ 

Оживен и очарователен курорт на Егейско море, разположен на 2 съседни залива, разделени от крепоста Св. 

Петър, построена по време на кръстоносните походи от 15в. Хотелските комплекси са разположени в малки 

и живописни заливи, пръснати на целия полуостров! Покорява гостите си с безгрижен чар и магия, весел 

нощен живот, много атракции, забавления и допълнителни екскурзии! Полюбувайте се на крайбрежния 

булевард вечер и опитайте вкусни рибни специалитети в ресторантчетата около морето.  

Старата част на града с ниски къщи в синьо и бяло, тесните улички с безброй магазинчета за антики и 

сувенири, носят духа на отминали времена. Ще намерите изобилие от кафенета, ресторанти, барове и нощни 

клубове, разпръснати по крайбрежната алея и подмамващи Ви да се включите в нестихващия купон.  

Полуостров Бодрум  

Една от уникалните черти на Бодрум като курорт е, че освен възможности за развлечение през деня и 

различния нощен живот , се предлагат толкова много спокойни заливи, плажове и селища, където може да се 

насладите на прекрасната природа. Никой друг бряг по турско-егейското крайбрежие не предлага на своите 

посетители възможност да изживеят традиционната атмосфера само на няколко минути от сумотохата на 

модерните туристически центрове.  



 

 

 

Gumbet  

На 2-3 км. от Бодрум това място напоследък се посещава много често от туристите. Назован на Kumbet – 

множество белосводести резервоари в района, тук се намират едни от най-дълтите плажни ивици и най-

популярни на полуострова. Също така е известен като център за водни спортове – водни ски, уиндсърф и 

други забавления. Популярността на Gumbet е и в нощния живот – улиците вибрират до сутринта от ритмите 

и звуците, които се носят от многобройните барове, дискотеки и улични кафенета.  

 

Bitez  

Намира се на 7 км. западно от Бодрум в залив след Gumbet. Едно от нещата, което е любимо на всички 

посетители е...вятъра. Затова и мястото се посещава от любителите на водните спортове и по-точно – 

уиндсърфисти. А за онези, които търсят нещо истинско е разходка недалеч от плажовете сред мандаринови 

горички, където живота на хората си тече като едно време съвсем автентично. Селището се обхожда за 15 

минути пеша и предлага най-големия турски деликатес - Локум (единственото място на полуострова, където 

се произвежда).  

 

Това са само част от забележителностите в този малък рай, защото те не могат да бъдат описани 

толкова добре, колкото ако Вие сами го изживеете.  

 

Нашият коментар:  

Територията на хотела е много красива, разположена в живописен залив, разпределена на тераси. До 

Бодрум се стига с маршрутка, а по море с морско такси за 10 минути.  

 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 

Хотел Anadolu се намира в Gümbet, един от най-популярните квартали на Бодрум, на площ от 8000 м2, само 

на 50 метра от морския бряг и на 35 километра от летището. Разстоянието до центъра на Бодрум е почти 2 

километра, а градският транспорт е на разположение 24 часа между май и октомври.  

 

В ХОТЕЛА 

Хотел Anadolu разполага с 155 стаи в двуетажни малки бели сгради, украсени с цветя. Стаите в стаите са 

между 18-24 м2. Общите удобства включват фитнес център, сауна, дартс за възрастни, мини клуб, басейн и 

детска площадка.  

 

СТАИ 

Всички стаи са с индивидуален климатик, сешоар, телевизор със сателитни канали, телефон, 220V 

електричество, мини хладилник и баня с душ кабина.Настаняването се извършва от 14.00 ч., А последното  

напускане е до 12.00 часа на обяд. Концепцията "All inclusive" започва с вечеря в нощта на регистрацията, 

включва всички оферти по-долу и завършва с обяда на датата на напускане.  

 

ХРАНЕНЕ 

07:30 - 10:00 Закуска  

12:30 - 14:00 Обяд  

15:00 - 17:00 Снек-бар  

17:00 - 18:00 часа чай  

19:30 - 21:30 Вечеря  

10:00 - 23:00 Всички местни алкохолни и безалкохолни напитки  

 

БЕЗПЛАТНИ УСЛУГИ 

В басейна, плажа и развлекателните зони Сутрешна фитнес зала, плажен волейбол, игри на басейна, 

тематични нощни шоу програми, детска анимация.  

Мини клуб 10:12 - 12:00 / 14: 00-16: 00 Предлагаме много дейности за деца между 4-12 години, включително 

игри за билярд, живопис, кино, занаяти и спортни дейности. Тези дейности се извършват в нашите 

съоръжения от нашия добре обучен професионален екип, който може да говори чужди езици, водните  

 



 

 

 

пързалки, Турската баня и сауната са на ваше разположение безплатно, wi-fi услуги в стаите, в лобито и 

басейните са безплатни  

 

ПЛАТЕНИ УСЛУГИ 

Можете да опитате различни аромати от турска и световна кухня в нашия а ла карт ресторант. Резервацията 

е задължителна. Най-популярните водни спортове в залива Гюмбет и плажа са уиндсърф, парасейлинг и 

водни ски. На плажа Гумбет има много центрове за водни спортове. Професионални детегледачи могат да се 

грижат за вашите деца, докато можете да се насладите на вашата почивка. Отпуснете тялото си с различни 

видове масажи, грижи за кожата и пакетиране на тялото от нашия добре обучен професионален персонал. 

Можете да получите услуги като подстригване и боядисване на косата, нано кератинова терапия за коса, 

професионална грижа за косата и различни видове модерни плитки, дори когато сте на почивка.  

 

ПЛАЖ 

Хотел Anadolu има плаж в Гумбет - 50 метра от хотела, един от най-изисканите заливи на Егейско море. 

Шезлонги, чадърите и подложките на басейна са безплатни. 

 

Минимален брой участници за провеждане на програма със 7 нощувки не е необходим в периода 27.04-

29.06.18 и 22.08-01.10.18 за София, Шел Пазарджик, Пловдив, Газпром Димитровград, Газпром Хасково, 

Харманли!! 

За периода 02.07-25.08.17 и 02.10-20.10.17 минимален брой 15 туриста. По-желание на клиента, когато 

минималния брой туристи не е събран може да се доплати трансфер! Цена според броя на пътуващите 

туристи! 

Тръгване от гр. Стара Загора паркинг пред жп гара в периода 27.04-29.06.18 и 24.08-01.10.2018 при събрани 

минимум 12 туриста безплатно. 

При по-малко събрани туристи се предлага вариант за доплащане на трансфер до основните автобуси 

идващи от гр. София и гр. Пловдив 

Минимален брой участници за провеждане на програмата с 5, 9, 10, 12 нощувки и програми различни от 

тръгване ден петък- 25 туриста! 

 

Гарантирано тръгване от София, Шел Пазарджик, Пловдив, Газпром Димитровград, Газпром 

Хасково, Харманли : 

всеки петък плюс извънредни дати за месец май, юни, август, септември и октомври без изискване за 

събрани минимален брой туристи София, Шел Пазарджик, Пловдив, Газпром Димитровград, Газпром 

Хасково, Харманли! 

 

Тръгване от гр. Стара Загора  

паркинг пред жп гара в периода 27.04-29.06.18 и 24.08-01.10.2018 при събрани минимум 12 туриста 

безплатно. (При по-малко събрани туристи се предлага вариант за доплащане на трансфер до основните 

автобуси идващи от гр. София и гр. Пловдив) 

Тръгване от Велико Търново  

пред хотел "Етъра", Габрово пред Домът на хумора и сатирата и Казанлък в периода 27.04-29.06.18 и 24.08-

01.10.2018 се осъществява само при събрани минимум 12 туриста като се начислява доплащане за трансфер 

при следните условия: 

Велико Търново - при събрани между 12 и 18 туриста доплащане 35 лв., при 19-38 човека 25 лв. 

Габрово - при събрани между 12 и 18 туриста доплащане 30 лв., при 19-38 човека 20 лв. 

Казанлък - при събрани между 12 и 18 туриста доплащане 25 лв., при 19-38 човека 15 лв. 

На туристите от изброените по-горе градове се прави междинен трансфер с прекачване в Стара Загора или 

на Автомагистрала Марица в района на гр. Хасково към основните ни автобуси от София, ако не са събрани 

туристи за директен автобус по този маршрут 

 

 



 

 

*Цените за трансферите са валидни и се осъществяват само за посочените по-горе дати и при 

съответните условия  

ЗАБЕЛЕЖКА!  

НАСТАНЯВАНЕ В АВТОБУСА СТАВА ПО РЕД НА ЗАПИСВАНЕ СЛЕД ПРЕДПЛАТЕНИТЕ МЕСТА 

АКО ИМА ТАКИВА: 

ЗА ГАРАНТИРАНИ ПРЕДНИ МЕСТА ОТ 1 ДО 4 МЯСТО СЕ ДОПЛАЩА - 30 лева! 

ЗА ГАРАНТИРАНИ ПРЕДНИ МЕСТА ОТ 5 ДО 12 МЯСТО СЕ ДОПЛАЩА - 20 лева! 

ЗА ГАРАНТИРАНИ МЕСТА ПРЕД И ЗАД ВТОРА ВРАТА НА АВТОБУСА - 20 лева! 

 

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ: Цените са с включени отстъпки за ранни записвания и са валидни за резервации 

до 30.11.2018 с депозит 50% / при подписване на договор до 3 дни депозит от 30%, останалите 20% до 30.11/ 

остатъка от сумата се доплаща 14 дни преди датата на заминаване!  

Всеки хотел си запазва правото за промяна по всяко време на цените.  

 

ПРОГРАМА  

1`ви ден  

Тръгване в 13.00ч. от София, “Сердика” - бивш "Трафик Маркет", 15.00ч. от Пловдив - бензиностанция 

OMW до хотел “Санкт Петербург”, Автомагистрала Тракия Газпром Димитровград от към изхода, Харманли 

отпътуване към границата, преминаване. Нощен преход. Рано сутринта пристигане в Бодрум. След 14.00 ч. 

настаняване в ANADOLU HOTEL BODRUM**** 

 

2`ри ден до 8`ми ден  

Свободно време и възможност за доп. екскурзии срещу заплащане предлагани от турската фирма партньор  

на туроператора.  

 

9`ти ден  

Освобождаване на хотела до 12.00 часа. Свободно време. От 15.00 ч. до 18.00 събиране на туристите от 

хотелите в курортите Бодрум, Мармарис и Анталия, Кушадасъ, Дидим и отпътуване за България.  

 

10-ти ден  

По обед пристигане в България. Пловдив хотел “Санкт Петербург”, София,  “Сердика” - бивш "Трафик 

Маркет"  

 

В ПАКЕТНИТЕ ЦЕНИ Е ВКЛЮЧЕНО:  

Транспорт с лицензирани комфортни автобуси за международен транспорт; 

7 нощувки в избрания хотел ANADOLU HOTEL BODRUM****на съответната база; 

Медицинска застраховка ЗАД БЪЛГАРИЯ с покритие 5000 евро / за лица над 65г. доплащане /; 

Магистрални и фериботни такси; 

ПОДАРЪК: бутилка минерална вода; 

Изпращане от представител на агенцията при отпътуването на автобусите от София и Пловдив; 

Обслужване от представител на агенцията през цялото време на пътуването. 

Обслужване на място в Турция от представител на фирмата партньор. 

 

В ПАКЕТНИТЕ ЦЕНИ НЕ Е ВКЛЮЧЕНО:  

Допълнителни екскурзии на място в курорта, организират се от местни фирми, за които туроператора не 

носи отговорност! 

Медицинска застраховка за лица от 65 години до 69 години - доплащане 8 лв. 

Медицинска застраховка за лица от 70 години до 79 години - доплащане 16 лв 

Лица от 80г. и нагоре - доплащане 20 лв 

Разходи от личен характер. 

Трансферите от други населени места 

Застраховка отмяна на пътуване- доплащането е в зависимост от цената на закупения пакет и срока на 

анулация. Възможност за добавяне на такава застраховка става само в деня на сключване на договора! 



 

 

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ  

Министерство на външните работи уведомява, че считано от 31.12.2014 г. не се разрешава влизане в 

Република Турция през граничните контролно-пропускателни пунктове на граждани, чиито паспорти или 

документи, ползвани вместо паспорти, нямат срок на валидност най-малко шестдесет дни от датата на 

изтичане на срока на визата, на безвизовия гратисен период (90 дни в рамките на шест месеца) или срока на 

валидност на разрешителното за пребиваване. 

Във връзка с горното, настоятелно препоръчваме на българските граждани, преди да предприемат пътуване 

до Република Турция, да проверят дали паспортите им имат валидност, съобразена с посочените изисквания. 

 

Минимален брой участници за провеждане на програмата с 5, 9, 10, 12 нощувки - 25 туриста! 

Краен срок за уведомяване на потребителя, когато този брой не е набран: 20 дни преди датата на тръгване. 

Нeобходими документи за пътуване: валиден международен паспорт. 

 

Можете да направите своето запитване, заявка или конкретна поръчка, като направите онлайн запитване за 

избраната от Вас цена и вид стая. Опишете вашите желания, възможности и изисквания, както за периода и 

срока на пътуване, така и за бюджета, в който бихте желали да се вместим и ни ги изпратете. В рамките на 

следващия работен ден ще Ви изготвим нашето предложение, съобразно критериите, които сте определили. 

Нашият принцип на работа е "Максимално удовлетворение на минимални цени"  

 

УСЛОВИЯ ЗА РАННИ ЗАПИСВАНИЯ В ТУРЦИЯ лято 2018!  

Цените с включени отстъпки за ранно записване са валидни само при направена резервация и плащане до 

обявените за всеки хотел дати. 

При невъзможност на туриста да пътува при резервация за ранно записване, внесените и платени суми не се 

възстановяват освен в случаите когато туриста избере друга дата и заплати за нея по съответната тарифа към 

момента или намери други хора които да го заместят и съответно и те заплатят сумата за почивка по 

тарифите в момента само ако са спазени сроковете за отказ от пътуване съгласно договор с клиента! 

Всяка смяна на име по направена резервация се заплаща по 20 лв. такса! 

 

УСЛОВИЯ ПРИ ПЪТУВАНЕ И НАСТАНЯВАНЕ В КУРОРТИТЕ НА ТУРЦИЯ!  

1. Стаята на ПОТРЕБИТЕЛЯ е резервирана след 14.00 часа в деня на настаняване и трябва да се освободи до 

12.00 часа в деня на напускане. Всеки по-дълъг престой се заплаща допълнително на място от туриста. 

2. Преди настаняване или след напускане съобразно обявените часове не се ползват никакви услуги в 

хотелите или същите се ползват срещу допълнително заплащане. 

3. Броят на храненията се определя в зависимост от броя на резервираните и заплатени нощувки при 

съответния режим: само закуска, закуска и вечеря или All Inclusive (всичко включено). При настаняването в 

хотели на база ALL INCLUSIVE (храна и местни алкохолни и безалкохолни напитки) храненията започват 

винаги от обяд или вечеря в зависимост от правилника на съответния хотел, никога не започват от закуска! 

Започването на даден пакет при настаняване с обяд, той приключва със закуска последния ден. При 

започването с вечеря, приключва с обяд! 

4. Неизпълнението или злоупотребата с режима на хранене се санкционират от управата на хотела. 

5. При настаняване на трима души в стая с три легла в стандартна стая третият човек ползва отстъпка от 

цената и бива настанен на допълнително легло. Трети възрастен или деца се настаняват на стандартно легло, 

само ако се заплати фамилна стая или апартамент. 

6. Настаняването в стаи с изглед към морето или стаи в основната част на хотела се извършва само в 

случаите, когато е обявено доплащане за това и е заплатено предварително в офиса на Вива Ла Вида ЕООД. 

7. PROMO или ECONOMY стаи в хотелите са стаи на по-ниска цена с оглед на по-малък размер, крайна 

стая, без тераса, приземен етаж, по-малка баня, по старо обзавеждане или някакъв друг проблем; 

8. Всички деца в автобуса имат седалка 

 


