
 

 

   

ЛЕТНИ ЕМОЦИИ ВЪВ ФЕТИЕ 
CLUB & HOTEL LETOONIA 5* 
12 – 20.10.2019 Г.  7 НОЩУВКИ С АВТОБУС 

ОТ БУРГАС – 799 ЛЕВА 

 

Фетие  - морски курорт в Турция, наричан „Тюркоазено крайбрежие“, разположен на западния бряг на 

залива Фетие, на брега на Средиземно море, на мястото на старинния град Телмесос, на склона на планината 

Мендос. Днес курортът предлага чудесни плажове, живописни планински склонове, исторически 

забележителности, отлична кухня и богат избор от забавления. Тук въздухът е невероятно чист, а от 

планинските върхове се открива вълшебна панорамна гледка към града и крайбрежието.Това е може би 

единственият град в света, в който можете да видите саркофази на улицата, които стават особено 

впечатляващи през нощта, когато са осветени. В околностите на града, както и на много от близките 

острови, има останки от древната ликийска култура. Всичко това прави Фетие един от най-популярните 

курорти в Турция.  

ПРОГРАМА 
 

ПЪРВИ ДЕН 
Настаняване в автобуса и отпътуване в посока Малко Търново, където при ГКПП М. Търново – Дерекьой 

пресичаме границата с южната ни съседка – Турция и се отправяме към протока Дарданели.  Преминаваме с 

ферибот при Чанаккале/Текирдаг/ и продължаваме към Фетие – райското кътче на турското 

средиземноморие. Пътят е дълъг, но ще спираме за почивки.  

ВТОРИ ДЕН 
Пристигане във Фетие  и настаняване в Club&Hotel  Letoonia 5*. Свободно време за отмора и разходка. 

Вечеря. Нощувка. 

ТРЕТИ  ДЕН 
Закуска. Плаж. Можете да ползвате собствените плажове на хотела, а може да отидете и до  плаж Олудениз – 

синята лагуна /платен плаж на около 20 км от хотела/ -  най-големият пясъчен плаж, по който се намират 

ресторанти и развлекателни комплекси. Водата е във всички нюанси на синьото, виолетовото, тюркоазеното 

и зеленото. Свободно време / разходка и разглеждане на археологически забележителности – Ликийски 

гробници, Музей Фетие, замък Фетие, Градините край пристанището, Патара, допълнителни екскурзии – 

срещу заплащане – Дванадесетте острова, Долината на пеперудите, Сакликент, Лагуна Олудениз, Каунос, 

Селото призрак Каякьой, Руините на Тлос, Парк Яка /. Фетие и околността са богати на интересни културни 

и исторически паметници. Вечеря/в хотела или на заведение/. Възможност за посещение на бар, дискотека, 

нощен клуб. Нощувка. 

ЧЕТВЪРТИ  ДЕН  
Закуска. Плаж. Можете да ползвате плажовете на хотела или да отидете до атрактивния плаж Калис - /на 

около 13 км от хотела/, на който се намират както пясъчни, така и каменисти места. Водата там е винаги 

топла, а морето е много спокойно. На плажа има кална баня,  модерен спа център и разнообразие от спортни  



 

 

 

 

съоръжения.  Свободно време / разходка, разглеждане на археологически забележителности или екскурзия 

по желание/. Вечеря. Възможност за посещение на дискотека, нощен бар или заведение. Нощувка. 

ПЕТИ  ДЕН - ОСМИ ДЕН 
Закуска. Плаж. Свободно време / разходка, разглеждане на археологически забележителности или 

допълнитела екскурзия на място – срещу заплащане/. Вечеря. Възможност за посещение на дискотека, 

нощен бар или заведение. Нощувка 

ДЕВЕТИ ДЕН 
Закуска. Освобождаване на хотела до 12 часа. Отпътуване за Отпътуване за България. Преминаване през 

протока „Дарданели” с ферибот. Спирка за почивка и покупки в Лозенград. Преминаване през ГКПП М. 

Търново. 

ДЕСЕТИ ДЕН 
Пристигане в Бургас. 

В ПАКЕТНИТЕ ЦЕНИ Е ВКЛЮЧЕНО:  

Транспорт с лицензиран автобус по съответния маршрут 

7 нощувки в хотел CLUB&HOTEL LETOONIA на база Ultra All Inclusive 

Медицинска застраховка на ЗАД "Алианц България", покритие 5000 евро (за лица до 65 г.) 

Представител на TА по време на пътуването. 

Обслужване на място от представител на местната фирма партньор. 

Всички пътни и магистрални такси. 

В ПАКЕТНИТЕ ЦЕНИ НЕ Е ВКЛЮЧЕНО:  

Мед. застраховка на ЗАД „Алианц България“, с покритие 5000 евро за лица от 65 до 69 г. - доплащане 10 лв. 

Мед. застраховка на ЗАД „Алианц България“, с покритие 5000 евро за лица от 70 до 79 г. - доплащане 20 лв. 

Застраховка "Отмяна на пътуване". Сключва се до 3 работни дни от датата на подписване на договора за 

туристически пакет, при условие, че е извършено първо плащане по договора и само в случай, че до 

началната дата на пътуването остават не по-малко от 31 дни, считано от деня на сключване на застраховката. 

Стойността на застраховка "Отмяна на пътуване" зависи от цената на закупения пакет, възрастта на туриста. 

Допълнителни екскурзии и посещения на туристически и др. обекти – заплащат се на място. 

Разходи от личен характер. 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПЪТУВАНЕ:  

Валиден международен паспорт 

Визов режим: няма изисквания за визи. 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

Продължителността на пътуването е около 16-18 часа. По време на пътуването се правят почивки на 

предвидените за целта места на всеки 2,5 - 3 часа. 

В пътуването е включен транспорт с ферибот на Дарданелите, като качването на същия е в съответствие с 

техническата възможност и работните часове на плавателното средство. 

Туроператорът си запазва правото да промени часа на тръгване и превозвача, при настъпване на обективни 

причини, които налагат това и са извън неговата воля. 

 

CLUB & HOTEL LETOONIA 5* 

Club and Hotel Letooni разполага с обзаведени слънчеви тераси с изглед към заливите и собствен частен 

пясъчен плаж. Три водни пързалки, водещи направо в морето, могат да се използват и от възрастни, и от 

деца. Спортните съоръжения включват фитнес центрове, велосипеди под наем, мини голф, уроци по тенис, 

плажен волейбол и много други. Предлагат се и разнообразни водни спортове. Добре оборудваният СПА 

център предлага релаксираща среда и множество масажи и процедури, както и козметичен салон. Редовни 

дневни и вечерни забавления се предлагат за гостите от всички възрасти,  избор от ресторанти в Club и Hotel  

 



 

 

 

Letoonia -основен ресторант на шведска маса, а-ла-карт опции, предлагащи турски, азиатски и морски ястия, 

9 бара, лоби бар и бар на плажа с шампанско, както и зона за турско кафе. 

 

 
 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 

Хотелът се намира на 200 км. от летището в Анталия, на 55 км от летище Даламан, на 4 км. от центъра на 

Фетие, на брега на морето, с обща площ 165 000 м2. Хотелът се намира на полуостров, който има 2 000 

метра морски бряг. Реновиран през 2014-2015 г. 

В СТАИТЕ 

Хотелът разполага със 685 стаи, Standard Hotel Rooms (18-22 m²), Bungalow land view.Всички стаи са 

оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ/вана, сешоар, мини бар (зарежда се еднокартно при 

пристигане), сейф (срещу заплащане). Почистване на стаите - всеки ден, смяна на спалното бельо – 2 пъти в 

седмицата. 

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ХОТЕЛА 

5 ресторанта, Moonlight Restaurant, Fantasia Restaurant, Lykia Restaurant, Marina Restaurant, Dolphin Beach 

Restaurant, 3 а-ла карт ресоранта (турски, рибен, суши - с предварителна резервация, срещу заплащане), 9 

бара, 3 открити басейна, (всеки открит басейн има отделен детски басейн ), закрит басейн, 2 Детски басейна 

(1 има водни пързалки), 3 Водни пързалки (които завършват в морето), конферентна зала, 4 асансьора до по-

високите бунгала, зала за игри, частно яхтено пристанище с капацитет 30 яхти (срещу заплащане), лекар на  

повикване/срещу заплащане/, SPA център, фризьорски салон, търговска част; конферентна зала (макс. 300 

чов.). В ресторантите се предлага диетична и вегетарианска храна. 

За децата: детска площадка, детска пързалка, детски басейн, детски бюфет, мини клуб (за деца между 4-7 

годишна възраст) и Junior Club (за деца между 8-12 години), детегледачка. 

БЕЗПЛАТНИ УСЛУГИ 

турска баня 

сауна 

парна баня 

джакузи 

фитнес 

аеробика 

водна аеробика 

волейбол 

баскетбол 

кану 

мини футбол 

6 тенис корта (4 с тартаново и 

2 със синтетично покритие) 

наем на тенис оборудване 

групови уроци по тенис 

тенис на маса 

дартс  

билярд 

стрелба с лък 

мини-голф 

безмоторни водни спортове 

уиндсърфинг (с лиценз) 

групови уроци по уиндсърфинг 

анимационна програма 

дискотека 

интернет кафе 

достъп до Интернет (в лобито 

на хотела) 

ПЛАТЕНИ УСЛУГИ 

масаж 

топки за тенис под наем 

осветление на тенис корта 

индивидуални уроци по тенис 

парапланеризъм 

гмуркане 

моторни водни спортове 

център за разкрасяване 

лекар 

детегледачка 

химическо чистене 

пералня 

ПЛАЖ 

3 собствени плажа, чакълесто-пясъчни. Marin Beach, Champagne Beach & Dolphin Beach с 3,700 метра 

пешеходна пътека. Чадъри, шезлонги, матраци и кърпи на плажа и при басейна – безплатно. Пристанище за 

яхти (с капацитет 30 яхти): платено. Бар на плажа: безплатно.  


