
ВЕЛИКДЕН на остров КОРФУ, Гърция  

„Единствен по рода си и незабравим…”  
 

Великден на остров Корфу се счита за най-пищното празненство в Гърция. Хиляди туристи 

от цял свят се събират всяка година, за да отбележат това уникално събитие, комбинация на 

богатата история на Корфу и традиционните религиозни обичаи. 

 

4 дни / 3 нощувки - самолетна програма от София 

 

 
 

Включен пакет МАКСИМАЛНА СИГУРНОСТ ПРИ ПЪТУВАНЕ:  

 ФИНАНСОВО БЕЗРИСКОВА резервация – депозит при резервация 50 лв и 

доплащане 20 дни преди тръгване (Валидно за нови резервации до 28.02.2021) 

 ГАРАНТИРАНО връщане на платените суми при анулирана програма от 

туроператора или наложена карантина при преминаване на границите в срок до 14 дни 

 50% ОТСТЪПКА от PCR тестове на лаборатория Рамус за самолетните и 

автобусните програми (Когато има наложено задължително изискване за отрицателен 

тест за осъществяване на пътуването) 

 ВКЛЮЧЕНА медицинска застраховка Traveller от Евроинс, с покритие 10 000 евро, 

включително и за риск от заразяване с COVID-19.  

 БОНУС без аналог - при установяване на covid-19 по време на пътуване – БЕЗ 

РАЗХОДИ за лечение, карантинен престой и връщане в България. (Това покритие 

стандартно не се включва в медицинската застраховка) 

 

БОНУС без аналог – Застраховка Отмяна на пътуване (включена във всеки пакет) 

 

 

Хотели в програмата: 

 

Labranda Sandy Beach Resort 5* LUX 
 

Огромна територия на първа линия, безплатни чадъри и шезлонги на най-големия 

пясъчен плаж на острова, комфортни стаи, барове, ресторанти, анимация, басейни, 

мини аква парк.  

 

Част от международната верига LABRANDA, гарантираща високо качество на 

обслужване. 

 

Цените са в ЛЕВА на човек, в стандартна стая за РАННИ ЗАПИСВАНИЯ до 28.02.2021 

ALL 
Човек в 

двойна стая 

Единична 

стая 

Трети 

възрастен  

1-во дете от 2 - 

11,99 г.  с 2 възр. 

2-ро дете от 2 - 

11,99 г. с 2 възр. 

30.04 – 03.05 918 1390 826 449 684 
 
 

Цената е на човек в ЛЕВА и включва: 

▪ Самолетен билет София - Корфу - София, с директен полет на Bulgarian Air Charter; 

▪ Летищни такси; 

▪ Чекиран багаж до 20 кг и 1 ръчен багаж с размери 40х30х20см; 



▪ Трансфер летище – хотел – летище; 

▪ 3 нощувки в Labranda Sandy Beach Resort 5* LUX на база ALL INCLUSIVE; 

▪ Празничен Великденски обяд на 02.05.2021 г с жива музика и агнешко печено; 

▪ Безплатен Wi Fi в общите части; 

▪ Чадъри и шезлонги на плажа и на басейните; 

▪ Безплатно ползване на сейф в стаите; 

▪ ПAKET ЗА МАКСИМАЛНА СИГУРНОСТ; 

▪ Медицинска застраховка с покритие 10 000 евро и асистанс от Евроинс, с покрит 

риск за COVID-19; 

▪ Застраховка отмяна на пътуване с Евроинс с покрит риск за COVID-19 или 

положителен PCR тест преди отпътуване;  

▪ Представител на туроператора с български език. 

 

 

 

 

Alexandros hotel 4* Standard  
 

В близост до столицата и летището (6 км). Удобна локация за трансфери и включване 

към Великденските празненства и шествия. 

 

Панорамна гледка към морето и остров Понтикониси, комфортни стаи, ресторант, 

барове, басейн, интернет. 

 

 

Цените са в ЛЕВА на човек, в стандартна стая за РАННИ ЗАПИСВАНИЯ до 28.02.2021 

НВ 
Човек в 

двойна стая 

Единична 

стая 

Трети 

възрастен  

1-во дете от 2 - 

11,99 г.  с 2 възр. 

2-ро дете от 2 - 

11,99 г. с 2 възр. 

30.04 – 03.05 724 944 642 642 642 

Отстъпка за деца 0-5.99 г – 60 лв. намаление от пакетната цена 
 
 

Цената е на човек в ЛЕВА и включва: 

▪ Самолетен билет София - Корфу - София, с директен полет на Bulgarian Air Charter; 

▪ Летищни такси; 

▪ Чекиран багаж до 20 кг и 1 ръчен багаж с размери 40х30х20см; 

▪ Трансфер летище – хотел – летище; 

▪ 3 нощувки в Alexandros Hotel 4* Standard на база НВ/полупансион/закуска и вечеря 

без напитки; 

▪ 3 закуски; 

▪ 2 стандартни вечери; 

▪ 1 вечеря на 02.05.2021 г с жива музика, агнешко печено и традиционната супа  

Магерица; 

▪ Безплатен Wi Fi в общите части; 

▪ Чадъри и шезлонги около басейна; 

▪ ПAKET ЗА МАКСИМАЛНА СИГУРНОСТ; 

▪ Медицинска застраховка с покритие 10 000 евро и асистанс от Евроинс, с покрит 

риск за COVID-19; 

▪ Застраховка отмяна на пътуване с Евроинс с покрит риск за COVID-19 или 

положителен PCR тест преди отпътуване;  

▪ Представител на туроператора с български език. 



Mareblue Beach Resort 4* superior 
 

Първа линия, зелена територия, модерен дизайн, избор на удобни стаи, басейни, 

ресторанти и барове, услуги за деца. 

 

 

Цените са в ЛЕВА на човек, в стандартна стая за РАННИ ЗАПИСВАНИЯ до 28.02.2021 

ALL 
Човек в 

двойна стая 

Единична 

стая 

Трети 

възрастен  

1-во дете от 2 - 

11,99 г.  с 2 възр. 

2-ро дете от 2 - 

11,99 г. с 2 възр. 

30.04 – 03.05 798 1173 698 449 449 

Настаняване в стандартна стая с изглед към морето – на заявка и срещу доплащане 40 лв 

на човек общо за 3 нощувки. Деца до 11,99 г с 2 възрастни не доплащат. 
 

Цената е на човек в ЛЕВА и включва: 

▪ Самолетен билет София - Корфу - София, с директен полет на Bulgarian Air Charter; 

▪ Летищни такси; 

▪ Чекиран багаж до 20 кг и 1 ръчен багаж с размери 40х30х20см; 

▪ Трансфер летище – хотел – летище; 

▪ 3 нощувки в Mareblue Beach Resort 4* superior на база ALL INCLUSIVE; 

▪ Празничен Великденски обяд на 02.05.2021 г с жива музика и агнешко печено; 

▪ Чадъри и шезлонги на басейна; 

▪ Безплатен Wi-Fi интернет в общите части; 

▪ ПAKET ЗА МАКСИМАЛНА СИГУРНОСТ; 

▪ Медицинска застраховка с покритие 10 000 евро и асистанс от Евроинс, с покрит 

риск за COVID-19; 

▪ Застраховка отмяна на пътуване с Евроинс с покрит риск за COVID-19 или 

положителен PCR тест преди отпътуване;  

▪ Представител на туроператора с български език. 

 

 

 

 

Dassia Holiday Club 3*, Standard  
 

Само на 11 км. от столицата на острова, уютна територия, комфортни стаи, басейн, 

интернет, ресторант, барове, качествено обслужване. 

 

Цените са в ЛЕВА на човек, в стандартна стая за РАННИ ЗАПИСВАНИЯ до 28.02.2021 

ALL 
Човек в 

двойна стая 

Единична 

стая 

Трети 

възрастен  

1-во дете от 2 - 

11,99 г.  с 2 възр. 

2-ро дете от 2 - 

11,99 г. с 2 възр. 

30.04 – 03.05 698 896 665 648 648 
 
 

Цената е на човек в ЛЕВА и включва: 

▪ Самолетен билет София - Корфу - София, с директен полет на Bulgarian Air Charter; 

▪ Летищни такси; 

▪ Чекиран багаж до 20 кг и 1 ръчен багаж с размери 40х30х20см; 

▪ Трансфер летище – хотел – летище; 

▪ 3 нощувки на база ALL INCLUSIVE в хотел Dassia Holiday Club 3* 



▪ Великденски празничен обяд с традиционни ястия, агнешко и жива музика; 

▪ Безплатен Wi Fi в общите части; 

▪ Чадъри и шезлонги около басейна; 

▪ ПAKET ЗА МАКСИМАЛНА СИГУРНОСТ; 

▪ Медицинска застраховка с покритие 10 000 евро и асистанс от Евроинс, с покрит риск 

за COVID-19; 

▪ Застраховка отмяна на пътуване с Евроинс с покрит риск за COVID-19 или 

положителен PCR тест преди отпътуване;  

▪ Представител на туроператора с български език. 

 

 

 

 

OASIS Hotel 3* Standard 

 
На брега на морето, в непосредствена близост до столицата на острова. 

Мечтаният хотел за почивка – с включени чадъри и шезлонги на плажа и басейна, и 

уютни стаи с балкон и изглед море.  

 

 

Цените са в ЛЕВА на човек, в стандартна стая с балкон и изглед море в основна сграда 

(макс. 2+1) за РАННИ ЗАПИСВАНИЯ до 28.02.2021 

ВВ 
Човек в 

двойна стая 

Единична 

стая 

Трети 

възрастен  

1-во дете от 2 - 

11,99 г.  с 2 възр. 

2-ро дете от 2 - 

11,99 г. с 2 възр. 

30.04 – 03.05 658 704 596 449 555 

*Доплащане общо за 3 вечери на човек: 45 лв – възрастен и 22.50 лв – дете до 11.99 г. 

**За резервиралите вечери – на 02.05.2021 г. – в ресторанта на хотела ще има музика и 

танци, а в менюто ще има агнешко.  
 
 

Цената е на човек в ЛЕВА и включва: 

▪ Самолетен билет София - Корфу - София, с директен чартърен полет на Bulgarian 

Air Charter; 

▪ Летищни такси; 

▪ Чекиран багаж до 20 кг и 1 ръчен багаж с размери 40х30х20см; 

▪ Трансфер летище – хотел – летище; 

▪ 3 нощувки на база закуска в хотел Oasis 3* 

▪ Чадъри и шезлонги около басейна и на плажа/платформа-ограничен брой; 

▪ ПAKET ЗА МАКСИМАЛНА СИГУРНОСТ; 

▪ Медицинска застраховка с покритие 10 000 евро и асистанс от Евроинс, с покрит риск 

за COVID-19; 

▪ Застраховка отмяна на пътуване с Евроинс с покрит риск за COVID-19 или 

положителен PCR тест преди отпътуване;  

▪ Представител на туроператора с български език. 

 

 

 

Цените по програмата не включват – препоръчани допълнителни услуги, резервирани 

по желание:  

− PCR тест на лаборатория Рамус при отпътуване от България – 50 лв. за възрастни 

и деца над 5,99 г.; 



− PCR тест на лаборатория Рамус при връщане в България – 50 лв. за възрастни и 

деца над 5,99 г.; 

− Целодневна екскурзия до столицата на острова - гр. Керкира: 70 лв. на човек при 

минимум 20 желаещи. Входни такси за посещаваните обекти: за двореца “Ахилион” (6 

EUR), за Старата крепост (6 EUR) - заплащат се по желание на място; 

− Екскурзия до Палеокастрица – 40 лв. на човек при минимум 20 желаещи; 

− Трансфер до столицата на острова за празничната Великденска литургия в 

събота вечер – 30 лв. на човек при мин. 20 желаещи; 

− Разходи от личен характер, входни такси за посещаваните обекти и прояви, 

посещавани по желание и градски транспорт; 

− Втора вечеря в хотела след полунощ на Великден - с традиционната супа Магерица 

(заявява се и се заплаща предварително) – 30 лв. на човек; 

− Услуги, неупоменати в програмата. 

 

 

Цените не включват – задължителни доплащания:  

− Такса гориво и вредни емисии – обявява се 21 дни преди полета; 

− Цените са калкулирани с параметри на самолетното гориво 400 щатски долара/тон при 

курс 1 евро / 1.17 щатски долара; 

− Общинска такса – 4.00 евро на стая на ден за хотели 5*. Заплаща се на рецепция и се 

определя и променя едностранно, без предупреждение от местната общинска 

администрация. 

 

 

 

Превозвач: Bulgarian Air Charter 
 

Полетно разписание (подлежи на препотвърждение): 

София – Корфу – петък 30.04.2021 г.: 09:00 ч. - 10:20 ч. (местно време) 

Корфу  – София – понеделник 03.05.2021 г.: 11:20 ч. - 12:40 ч. (местно време) 

Авиокомпанията си запазва правото да прави промени в полетното разписание.  

 

Трансфер: хотел – летище 

Продължителност:  

- За хотел Alexandros hotel 4* - около 10 минути в посока с 3*/4* автобус. 

- За хотел Mareblue Beach Resort 4* - около 1 час в посока с 3*/4* автобус. 

- За хотел Dassia Holiday Club 3* - около 20 минути в посока с 3*/4* автобус. 

- За хотел OASIS Hotel 3* - около 10 минути в посока с 3*/4* автобус. 

- За хотел Labranda Sandy Beach Resort 5* - около 1 час в посока с 3*/4* автобус. 
 
 

Резервации: 

Авансово плащане: 50 лв./ човек при подписване на договор. 

Краен срок за плащане: 20 дни преди датата на заминаване. 
 
 
 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕКСКУРЗИИ 

Цените на екскурзиите са в български лева и са валидни при предварително записване в 

България (препоръчинелно). 

Всички екскурзии могат да се заявяват и заплатят на място в Гърция, в евро, при налични 

свободни места, като е възможно да има разлика в цените. 

Екскурзиите се провеждат с беседа на български език при минимум 20 туриста. 

Провеждането на екскурзиии не се гарантира без минимум събрани туристи. 



Допълнителни Екскурзии Вид 
Цена за 

възрастен 

Цена дете 

2 – 11,99 г. 

Столицата на острова - гр. Керкира Целодневна 70 лв. 70 лв. 

Палеокастрица Полудневна 40 лв. 40 лв. 

Трансфер до столицата на острова за празничната 

Великденска литургия 
Трансфер 30 лв. 30 лв. 

 

СТОЛИЦАТА НА ОСТРОВА - ГР. КЕРКИРА  

70 лв. / 70 лв (деца 2 – 11,99 г.) 

След ранна закуска, в 08.00 ч. започва целодневна екскурзия до едноименната столица на 

острова - гр. Керкира с цел включване към Великденските празненства. След 

церемониалните празнични шествия в 11 ч. започват да бият камбаните на всички църкви в 

града и на острова. Докато камбаните бият, хиляди керамични съдове пълни с вода се 

хвърлят от балконите, които гледат към улиците на стария град. Свободно време в центъра на 

столицата. 

Пешеходна обиколка с местен лицензиран екскурзовод и разглеждане на: площад 

“Спианада”–сърцето на града и най-големият площад на Балканите; галерията с 

арките “Листон”–едно от най-романтичните кътчета на града, копие на парижката 

улица „Риволи”; Старата крепост, свързана с Венецианската окупация; дворецът 

„Св.св. Георги и Михаил”, където днес се помещават Музеят на азиатското изкуство; 

църквата „Св. Спиридон”– закрилник на града, спасил го от турците, чумата и глада, 

и... 

Посещение на двореца “Ахилион”- лятната резиденция на императрица Елизабет, 

построена през 1890 г. в чест на Ахил–любимият герой на императрицата (заплаща се 

допълнително входен билет 6 ЕВРО). 

Връщане в хотела за вечеря.  
 

Включено в цената: трансфер, посещение на празничното шествие и традиционното 

чупене на глинени съдове в събота сутрин, пешеходна обиколка на стария град с местен 

лицензиран екскурзовод и посещение на двореца “Ахилион”. 

Цената не включва: разходи от личен характер, входна такса за двореца „Ахилион“. 
 
 

ПАЛЕОКАСТРИЦА  

40 лв. / 40 лв (деца 2 – 11,99 г.) 

След закуска - полудневна екскурзия до Палеокастрица – един от най-оживените и красиви 

курорти на острова, за който легендата разказва, че на негово място се намирал древният град 

Алкинос. На този бряг бродил Одисей, запленен от приказния остров. Посещение на 

манастира „Пиги”(извор) построен през 1225 г. – великолепен пример за гръцка религиозна 

архитектура. Според легендата Богородица спасила светата обител и местните жителите от 

нашествието на пирати, като вкаменила кораба им. Връщане в хотела за обяд. 

 

Включено в цената: трансфер, екскурзоводско обслужване. 

Цената не включва: разходи от личен характер. 
 
 

ТРАНСФЕР ДО СТОЛИЦАТА НА ОСТРОВА ЗА ПРАЗНИЧНАТА ВЕЛИКДЕНСКА 

ЛИТУРГИЯ  

30 лв. / 30 лв (деца 2 – 11,99 г.) 

По желание - след вечеря в 22.00 ч. - трансфер до столицата на острова за празничната 

Великденска литургия. Връщане в хотела – около 02.00 ч. след полунощ. 

 

Включено в цената: трансфер, екскурзоводско обслужване. 

Цената не включва: разходи от личен характер. 



ПРОГРАМА 

 

Ден 1 

СОФИЯ – остров КОРФУ 

Среща на летище София. Отпътуване за остров Корфу, Гърция с директен полет на Bulgarian 

Air Charter до летище Корфу. Кацане и трансфер до хотел Alexandros 4* (6 км./около 10 

минути). Настаняване. Вечеря. Нощувка. 

 

Ден 2 

КОРФУ 

Ранна закуска. Свободен ден или по желание - в 08.00 ч. започва целодневна екскурзия 

(срещу допълнително заплащане) - отпътуване за едноименната столица на острова - гр. 

Керкира с цел включване към Великденските празненства. След церемониалните 

празнични шествия в 11 ч. започват да бият камбаните на всички църкви в града и на острова. 

Докато камбаните бият, хиляди керамични съдове пълни с вода се хвърлят от балконите, 

които гледат към улиците на стария град. Свободно време в центъра на столицата.  

Пешеходна обиколка с местен лицензиран екскурзовод и разглеждане на: площад 

“Спианада”–сърцето на града и най-големият площад на Балканите; галерията с 

арките “Листон”–едно от най-романтичните кътчета на града, копие на парижката 

улица „Риволи”; Старата крепост, свързана с Венецианската окупация; дворецът 

„Св.св. Георги и Михаил”, където днес се помещават Музеят на азиатското изкуство; 

църквата „Св. Спиридон”– закрилник на града, спасил го от турците, чумата и глада, 

и... 

Посещение на двореца “Ахилион”- лятната резиденция на императрица Елизабет, 

построена през 1890 г. в чест на Ахил–любимият герой на императрицата (заплаща се 

допълнително входен билет 6 ЕВРО). 

Връщане в хотела. Вечеря.  

По желание - след вечеря в 22.00 ч. - трансфер (срещу допълнително заплащане) до 

столицата на острова за празничната Великденска литургия. Връщане в хотела – около 

02.00 ч. след полунощ. 

Нощувка.  

 

Ден 3 

ПАЛЕОКАСТРИЦА и вечеря в хотела с жива музика, агнешко печено и традиционната 

супа Магерица 

Закуска. По желание (срещу допълнително заплащане) – екскурзия до Палеокастрица – 

един от най-оживените и красиви курорти на острова, за който легендата разказва, че на 

негово място се намирал древният град Алкинос. На този бряг бродил Одисей, запленен от 

приказния остров. Посещение на манастира „Пиги”(извор) построен през 1225 г. – 

великолепен пример за гръцка религиозна архитектура. Според легендата Богородица 

спасила светата обител и местните жителите от нашествието на пирати, като вкаменила 

кораба им. Връщане в хотела. 

Вечеря с жива музика, агнешко печено и традиционната супа Магерица; 

Нощувка. 

 

Ден 4 

Остров КОРФУ - СОФИЯ 

Закуска в хотела. Трансфер до летище Корфу (6 км./около 10 минути) за полет до София.  

 

 

 

 

 

 



Описание на хотелите в програмата: 

 

Alexandros hotel 4* Standard  
 

В близост до столицата и летището, панорамна гледка към морето и остров 

Понтикониси, удобни стаи, ресторант, барове, басейн, интернет. 

 

 

Местоположение 

Хотел ALEXANDROS 4* е разположен в Перама, само на 6 км от столицата на острова – гр. 

Керира (Корфу), в близост до двореца Ахилион /лятната резиденция на императрица Сиси/. 

Летището на Корфу е на 5 км от хотела, а на 50 м има автобусна спирка. 

 

Хотелът 

Хотел ALEXANDROS е четириетажна сграда, състояща се от 95 комфортни и елегантни стаи 

с всички необходими удобства. Хотелът разполага с голям плувен басейн, бар при басейна, 

вътрешен основен бар, Wi-Fi в общите части и стаите и голямо фоайе със сателитна 

телевизия. От хотела се отрикрива прекрасна гледка към остров Понтикониси. Гостите могат 

да ползват градския плаж, който се намира на 100 м от хотела. 

 

Стаите 

Хотел ALEXANDROS предлага настаняване в 95 комфортни и елегантни стаи, всички 

разполагащи с телефон, сейф, мини хладилник, сателитна телевизия, вана или душ, Wi-Fi, 

климатик и тераса. На разположение на гостите са  двойни стаи изглед море или градина и 

фамилни стаи. 

 

Ресторанти: 

▪ Ресторант; 

▪ Бар-басейн; 

▪ Лоби бар. 

 

Услуги в хотела: 

▪ Външен басейн; 

▪ Малък градски плаж (каменист) на 100 м.; 

▪ Паркинг; 

▪ Слънчева тераса; 

▪ Билярд; 

▪ Рент-а-кар; 

▪ 24-часова рецепция. 
 

 
 

Mareblue Beach Resort 4* superior 
https://www.marebluebeachcorfu.com/ 

 

Първа линия, зелена територия, модерен дизайн, избор на удобни стаи, басейни, 

ресторанти и барове, услуги за деца. 

 

Местоположение 

Северно крайбрежие на о-в Корфу, курортно селище Агиос Спиридон, на 40 км от центъра 

на град Корфу и летището. 



Хотелът е заобиколен от зеленина и представлява прекрасно място за лятна почивка в 

близост до морския бряг.  

 

Хотел 

В хотелския комплекс на разположение на гостите са три плувни басейна, игрища за футбол, 

баскетбол и тенис. Хотелът разполага със съоръжения за водни спортове като гмуркане, 

шнорхелинг и детски клуб за деца от 4 до 12 годишна възраст. За децата се предлагат детски 

менюта и високи столчета за хранене на малки деца. 

Аниматорски екип организира шоу програми и състезания за развлечение на гостите както 

през деня, така и вечерта. 

СПА центърът предлага различни процедури за релакс, масажи, сауна, парна баня и турска 

баня. 

Хотелът разполага с магазин и възможност за наемане на кола.  

 

*Шезлонги и чадъри на басейна са безплатни. Консумацията на храни и напитки се заплаща 

допълнително. Шезлонгите и чадъри на плажа се заплащат по 7 евро на ден за пакет 2 

шезлонга и 1 чадър. 

 

 

Настаняване 

Общо 381 стаи: Double Rooms GV/SV (~25 кв.м), Double Rooms BunkBed GV (~25 кв.м), 

Suites (~50 кв.м), Doubles Deluxe Superior (~27 кв.м), Doubles Deluxe SV/GV (~27 кв.м).  

 

В стаите са на разположение: климатик, сателитна телевизия, мини хладилник (1 бутилка 

вода безплатно при пристигане), комплект кафе/чай, вана/душ, сешоар, телефон с директно 

избиране, платен Wi-Fi интернет, сейф (срещу допълнително заплащане), балкон/тераса. 

Бебешко креватче - безплатно. 

 

Double Room: Двойно легло или 2 единични легла, допълненително - разтегателен диван. 

Double Rooms BunkBed: Двойно или 2 единични легла и двуетажно легло (за деца). 

Suite: Спалня с двойно легло и салон с 2 разтегателни дивана, 2 бани, комплект за баня, кафе 

машина Nespresso. 

Double Deluxe Superior: Обновени стаи, двойни или 2 единични легла, разтегателен диван, 

душ, вана. 

Double Deluxe SV/GV (~ 27 кв.м): Обновени стаи, двойно легло или 2 единични легла, 

разтегателен диван, халати и чехли, безплатен Wi-Fi (за 3 устройства), ежедневна минерална 

вода (2 бутилки по 0,5 л ), бутилка вино при пристигане. 

 

Ежедневно почистване. 

 

Услуги: 

Хотелски услуги 

24 часова рецепция; 

Паркинг; 

Лекар – по заявка и срещу заплащане; 

Химическо чистене / пералня – срещу заплащане; 

Wi-Fi интернет в общите части; 

Басейн само за възрастни; 

Басейн със сладка вода; 

Сауна – срещу заплащане; 

Турска баня (хамам) – срещу заплащане; 

Масаж – срещу заплащане; 

Мини маркет; 

СПА. 



 

Плаж 

Пясъчно-чакълест на 50 м; 

Чадъри – срещу заплащане; 

Шезлонги – срещу заплащане. 

 

За деца  

Детски басейн със сладка вода; 

Детска кошарка – безплатно; 

Детски клуб 4-12г; 

Детска анимация; 

Детско меню; 

Детска площадка за игра; 

Детегледачка - по заявка и срещу заплащане. 

 

Заведения  

Основен ресторант ''Almyra''; 

Ресторант до басейна Zephyros  

Ресторант a la carte; 

Бар до басейна, лоби бар, бар Veranda; 

 

Спорт  

Билярд - срещу заплащане; 

Колела под наем – срещу заплащане; 

Аеробика; 

Гмуркане – срещу заплащане;Баскетбол Безплатно 

Тенис на маса – безплатно. 

Плажен волейбол – безплатно; 

Мини футбол 5х5 - безплатно 

Тенис – безплатно - 1 тенис корт (ракети и топки - срещу депозит) 

Водна гимнастика 

 

Забавления 

Видео игри – срещу заплащане. 

 

Удобства в стаите  

▪ Wi-Fi internet – срещу заплащане; 

▪ Кана за чай и кафе; 

▪ Мини хладилник; 

▪ Ежедневно почистване, смяна на бельо - 3 пъти седмично. 

▪ Сейф в стаята - срещу заплащане; 

▪ Услуга "събуждане"; 

▪ Балкон/тераса; 

▪ Вана/душ; 

▪ Климатик; 

▪ Сателитна телевизия; 

▪ Телевизор; 

▪ Телефон; 

▪ Сешоар. 

 

Допълнителна информация 

1-ва брегова линия 

Кредитни карти Visa, MasterCard, Amex. 

Настаняване с домашни любимци не е позволено. 



Няма подходящи условия за хора с увреждания 

 

Разстояние до плажа  

50 метра 

 

Ресторанти 

Ресторантите в хотела предлагат вкусна и разнообразна храна.  

MB RESTAURANT е основния ресторант в който се сервира закуска, обяд и вечеря. Тук се 

предлага и храна специално приготвена за деца, за вегетарианци и за хора с афинитет към 

здравословния начин на живот. Концепцията на хотела е да удовлетвори желанията и 

предпочитанията на своите клинети.  

Гостите могат да похапнат и в пицарията на хотела PIZZERIA FAMIGLIA ROKA.  

OLIVES A LA CARTE RESTAURANT предлага подбрани ястия за своите клиенти. От 

ресторанта се открива невероятна гледка към залива Свети Спиридон  

Баровете в хотела предлагат чай, кафе, фрешове, коктейли, безалкохолни и алкохолни 

напитки и леки закуски. 

 

 

Списък на услуги, предоставяни на гостите по система All inclusive 

Основният ресторант работи на шведска маса (закуска, обяд и вечеря) - гръцка и 

интернационална кухня. 

Тематични вечери - 3 пъти седмично (гръцки, италиански, азиатски). 

Кулинарни шоу програми, гръцки кът, здравословна храна, детски бюфет. 

Дрес код по време на вечерята. 

 

Закуска 

07:00–10:00 - англо-американска 

10:00-10:30 - континентален брънч 

 

Обяд 12:30-14:30 

 

Вечеря 19:00-21:30. През седмицата - 3 тематични нощи седмично (гръцки, италиански, 

азиатски) 

Напитки с храна в ресторанта - леки напитки, сокове, местна наливна бира, бяло и червено 

вино. 

 

Ресторант до басейн 

Обяд 12:30-14:30 (тестени изделия, пица, гръцки пити, бюфет от различни закуски, салата 

бар. 

Закуски 14.30-16.00 

Тостове, тарталети 16.00-17.00 

 

Dolce & gellato 

Сладолед 10.30-19.00; плодови десерти 12.30-14.30; палачинки 23.00-01.00 (заплаща се). 

 

Ресторант a la carte Olives - Вечеря 19:30-21:30, последна среща в 21:00 (при резервация, 6 

пъти седмично) - средиземноморска кухня. По наличност, в зависимост от метеорологичните 

условия. 

 

Пицария Пицария Фамилия Рока 

Вечеря от 19.30 до 21.30 (при предварителна резервация, 6 пъти седмично) 

Традиционна италианска пица, паста. По наличност, в зависимост от метеорологичните 

условия. 

 



Бар на басейна 10: 30–23: 00 (според програмата „All Inclusive“), от 23.00-24.00 (срещу 

допълнително заплащане) 

Разнообразие от местни алкохолни напитки, коктейли, бира, бяло и червено вино, сокове, 

кафе и безалкохолни напитки. Всички маркови напитки са срещу допълнително заплащане. 

 

Relax Pool Bar 10:30–18:30 Разнообразие от местни алкохолни напитки, коктейли, бира, бяло 

и червено вино, сокове, кафе и безалкохолни напитки. 

 

Лоби - бар Веранда 10:30–23:00 (по системата All Inclusive), от 23:00 до 01:00 (всички 

поръчки се заплащат срещу допълнително заплащане). Разнообразие от местни алкохолни 

напитки, коктейли, бира, бяло и червено вино, сокове, кафе и безалкохолни напитки. Всички 

маркови напитки, кафе бариста, тостове - срещу заплащане. 

 

Безплатни услуги: тенис (ракети и топки – срещу депозит), плажен волейбол, баскетбол, 

минифутбол (5x5), тенис на маса, малък фитнес център, аквааеробика, водни игри. 

 

Срещу заплащане: гмуркане, наем на планински велосипеди, билярд, електронни игри.  

 

! Хотелът си запазва правото да направи някои промени в програмата без предварително 

предупреждение. 

 

ВАЖНО:  

До студиото за красота може да се достигне с организиран транспорт от хотела.  

Фитнес салона се намира извън хотела, но до него има транспорт, няколко пъти дневно.  

Тематични вечери, като Гръцка вечер или вечери с международни танци. Вечерите се 

организират и изпълняват от професионален персонал и в определени периоди.  

 

 

 

Dassia Holiday Club 3* 
https://dassiaholidayclub.com/  

 

 

Местоположение 

Dassia Holiday Club 3* се намира на остров Корфу, на 900 м. от плаж Дасия, на 11 километра 

от град Корфу, а международно летище Корфу е на разстояние 12 км. от хотела. 

Хотелът е подходящ за настаняване на семейни двойки и на семейства с деца като им 

осигурява отлични условия за отдих и спокойна почивка близо до морския бряг.  

 

Хотел 

Хотелският комплекс е с 24 часова рецепция, място за съхранение на багаж и паркинг. 

На територията на хотелската база има изградена детска площадка, плувен басейн и детски 

басейн. Срещу допълнително заплащане могат да се ползват услугите на лекар. Билярд, дартс 

и тенис на маса са на разположения на гостите на хотела. 

 

Стаи 

Комплексът разполага с просторни стаи и апартаменти. Стаите са двойни, супериорни, 

делукс и фамилни с площ 28 кв.м. Подходящи са за настаняване на трима души  или на двама 

възрастни с две деца. Апартаментите са с площ 52 кв.м и са подходящи за настаняване на 

петима души. При необходимост се предоставя бебешка кошарка. 

Стаите са обзаведени с модерни мебели предимно в светли цветове. 



За удобство на гостите в стаите има следните удобства и услуги:  

• сешоар; 

• мини бар; 

• рум сървис; 

• душ; 

• сейф; 

• сателитна телевизия; 

• електрическа кана за горещи напитки; 

• климатик; 

• телефон. 

За пълноценната почивка на гостите е подсигурен достъп до безжичен интернет и много 

други удобства и услуги. 

 

Хотел 

Хотелският комплекс е с 24 часова рецепция, място за съхранение на багаж и паркинг. 

На територията на хотелската база има изградена детска площадка, плувен басейн и детски 

басейн. Срещу допълнително заплащане могат да се ползват услугите на лекар. Билярд, дартс 

и тенис на маса са на разположения на гостите на хотела. 

 

• Ресторант; 

• Бар; 

• Басейн; 

• Спа /зона за релакс; 

• Плажни чадъри; 

• Открит плувен басейн; 

• Плаж на първа линия; 

• Аниматори; 

• Тенис на маса; 

• Дартс; 

• Билярд. 

 

Ресторант 

Ресторантът в хотела работи през целия ден и там се предлага изхранване на база All 

Inclusive. На гостите на хотела се предлагат морски специалитети, подбрани ястия от 

гръцката кухня и специалитети от интернационалната кухня.  

Баровете в хотела предлагат топли или студени разхладителни напитки, коктейли, ароматно 

кафе и чай. 

 

 



All Inclusive  
 

Концепцията включва:  

 

Изхранване: 

Закуска на блок-маса в ресторанта от 07:30 ч. – 11:00 ч.; 

Обяд на блок-маса в ресторанта от 13:00 ч. – 15:30 ч; 

Вечеря на блок-маса в ресторанта от 18:30 ч. – 21:00 ч.; 

Леки закуски на бара до басейна от 11:00 ч. – 18:00 ч.; 

Всички храни и напитки ще бъдат сервирани от персонала на хотела. 

 

Напитки:  

• Безалкохолни напитки и сокове; 

• Вода; 

• Местни алкохолни напитки – узо, водка, бренди, джин, текила, уиски, ром и коктейли; 

• Наливна бира;  

• Местни вина; 

• Фрапе; 

• Кафе;  

• Чай.  

*Всички вносни алкохолни напитки и местни бутилирани напитки са срещу  допълнително 

заплащане.  

 

За клиентите на база All Inclusive:  

 работното време на басейна е от 10:00 ч. до 19:00 ч.; 

 барът край басейна работи от 10:00 ч. до 22:00 ч. Всяка консумация след 22:00 ч. се 

заплаща допълнително на място; 

 безплатно ползване на тенис на маса. 

*Главният бар работи само в случаите, в които времето не позволява да бъде отворен барът 

край басейна. 

 

ВАЖНО: 

Трансфер до плажа няма да се осъществява, поради COVID-19. 

Гръцка вечер няма да бъде провеждана, поради COVID-19. 

Забавните мероприятия ще бъдат организирани единствено от персонала или гости на хотела.  

 

 

Oasis Hotel 3* standard 
https://www.corfuoasis.com/en 

 
Перама е курортно селище, разположено в източна част на острова. Селището е 

изключително зелена местност, в която писателят и поет Джералд Даръл избира да остане и 

да изследва. Курортът изобилства от ресторанти, барове, кафенета, минимаркети и агенции за 

наем на коли и мотоциклети. Някои от най-интересните забележителности се намират на 

кратко пешеходно разстояние, около 10 – 15 минути – Манастир Влахерна, островчето 

Понтикониси или още познат като Мишия остров, Мост Кайзера, езерото Халикиопулос, 

дворецът Ахилион или традиционно рибарско селище в Бенитес. А ако сте късметли, 

разхождайки се бихте могли даже да откриете скрити пещери, френски гробища, древни 

гръцки и римски паметници и английски монументи.  

 



Местоположение 

Oasis 3* се намира в източната част на остров Корфу, в близост до столицата. Хотелът е 

разположен сред гъста зелена растителност, в крайбрежното курортно селище Перама на 

около 5 км от летището.  

Пред входа на хотела има спирка на градския транспорт за придвижване до столицата или до 

северната и южната част на острова – цената на билета е около 2 евро / посока.  

Такси от и до столицата – около 20-30 евро / посока.  

На пешеходно разстояние се намира Канони – около 1 км.  

На пешеходно разстояние се намира и Дворецът Ахилион на Австроунгарската императрица 

Сиси – около 2 км.  

 

Хотел 

Oasis 3* е модерен и комфортен хотел с чудесна гледка към залива на курорта Перама. 

Хотелът разполага със собствена плажна зона и прекрасен плувен басейн, оборудван с 

шезлонги, бар край басейна и плажа.  

 

Стаи 

Хотелът разполага със стаи в главната сграда с гледка море и гледка към басейна или 

градината. Допълнително разполага още с бунгала с гледка към морето, с гледка към басейна 

и градината или фамилни бунгала с гледка море.  

 

Стаите и бунгалата с гледка към морето и емблематичното островче Понтикониси са 

шумоизолирани и са оборудвани с:  

• Цетрално отопление; 

• Климатик;  

• Хладилник;  

• Телевизор;  

• Сателитна телевизия; 

• Сешоар и адаптор за машинка за бръснене;  

• Директен телефон; 

• Wi-Fi интернет достъп; 

• Санитарен възел с вана/ душ и принадлежности; 

• Балкон. 

Площта на този вид стаи е 16 кв.м. Стаите са с максимален капацитет за настаняване до 3 -ма 

възрастни или 2 възрастни с 1 дете.  

 

Стаите и бунгалата с гледка към градината и басейна разполагат с: 

• Централно отопление;  

• Климатик;  

• Хладилник;  

• Телевизор;  

• Сешоар и адаптор за машинка за бръснене;  

• Директен телефон; 

• Wi-Fi интернет достъп; 

• Санитарен възел с вана/ душ и принадлежности; 

• Балкон. 

 

Фамилните бунгала с гледка към морето са с площ от 50 кв.м и с максимален капацитет за 

настаняване - 2 възрастни. Този тип помещения са оборудвани с:  

• Централно отопление;  

• Климатик;  

• Хладилник; 

• Телевизор;  



• Сателитна телевизия; 

• Сешоар и адаптор за машинка за бръснене;  

• Директен телефон; 

• Санитарен възел с вана/ душ и принадлежности; 

• Балкон. 

Възможно е настаняването в стаи със свързваща врата.  

 

Икономични стаи са шумоизолирани и са оборудвани с:  

• Централно отопление; 

• Климатик;  

• Хладилник;  

• Телевизор;  

• Сателитна телевизия; 

• Сешоар и адаптор за машинка за бръснене;  

• Директен телефон; 

• Wi-Fi интернет достъп; 

• Санитарен възел с вана/душ и принадлежности. 

 

 

Ресторанти и барове 

Бар край басейна – предлага свежи напитки и леки закуски под сянката на палмовите 

дървета. 

Бар на плажа – работи във високия сезон и предлага напитки и леки закуски. Тук клиентите 

на хотела могат да опитат от прочутата Гръцка салата, придружена с чаша вино, докато 

наблюдават пленителната гледка към емблематичния остров Понтикониси.  

Вътрешен бар – работи, когато времето не позволява външни забавления. Барът разполага с 

голям плазмен телевизор. 

Ресторант с външна и вътрешна част за закуска и вечеря, или просто за спокойни моменти 

сред приятна обстановка и гледка към сините води на Йонийско море. Ресторантът предлага 

вегетариански ястия и ястия за диабетици, които се заявяват предварително и са на 

препотвърждение. Възможна е ранна закуска при предварителна резервация.  

 

Oasis 3* предлага също така обилен и добре организиран румсървиз както само за чаша кафе 

и лека закуска, така и за пълно меню на хранене, за моменти, в които клиентите не биха 

искали да напускат стаята си.  

 

Допълнителни услуги 

▪ 24 – часова рецепция; 

▪ Безплатен сейф – на рецепцията на хотела; 

▪ Ютия – на рецепцията на хотела; 

▪ Коли под наем;  

▪ Велосипеди под наем; 

▪ Смяна на валута;  

▪ Сейф; 

▪ Информация; 

▪ Телефонни обаждания; 

▪ Интернет ъгъл с интернет достъп; 

▪ Wi-Fi интернет, покриващ зоните около басейна, ресторанта, баровете, рецепцията и 

голяма част от стаите; 

▪ Компютър и принтер; 

▪ Безплатен паркинг за коли и мотоциклети; 

▪ Студио за красота, което предлага разкрасителни процедури в салона или в стаята;  

▪ Фитнес салон, извън хотела; 



▪ Детегледачки – срещу допълнително заплащане;  

▪ Тематични вечери; 

▪ Стая с телевизор; 

▪ Собствен пясъчен плаж с душове, чадъри и шезлонги; 

▪ Басейн с прясна вода, оборудван с душове, чадъри и шезлонги; 

▪ Детска площадка.  
 

 

 

Labranda Sandy Beach Resort 5* LUX 
https://www.labranda.com/en/hotel/labranda-sandy-beach-resort-243  

 

Част от международната верига LABRANDA, гарантираща високо качество на 

обслужване. 

Огромна територия на първа линия, безплатни чадъри и шезлонги на най-големия 

пясъчен плаж на острова, комфортни стаи, барове, ресторанти, анимация, басейни, 

мини аква парк. 

 

Местоположение 

Хотелът се намира на остров Корфу, на брега на морето, на 200 метра от Agios Georgios, на 

39 километра от Корфу и на 38 километра от международното летище на Корфу. Хотелският 

комплекс разполага с много удобства и съоръжения осигуряващи прекарването на една 

комфортна и релаксираща лятна почивка. Близостта на хотела до град Корфу дава 

възможност за разглеждане на забележителностите на този древен град, включен в списъка 

на световно културно и природно наследство на ЮНЕСКО през 2007 г.  

 

Хотел 

Хотелът разполага с комфортно обзаведени стаи, частен плаж, плувни басейни, детски 

басейн, водни пързалки и СПА център. За децата има подсигурена площадка за игра. 

Детският клуб е за деца от 4 до 12 годишна възраст. 

 

СПА центърът работи от 10.00 до 20.00 часа. Необходима е предварителна резервация. 

Гостите могат да се освежат в турската баня, парнта баня и сауната или да ползват 

козметични процедури и масажи. 

 

Гостите могат да поддържат добрата си форма във фитнес центъра на хотела. 

 

Аниматорският екип разнообразява почивката на гостите с организирането на различни 

състезания, игри и шоута. 

 

Гостите могат да наемат кола, а ако са дошли със своя собствена могат да ползват паркинга 

на хотела.  

 

Хотелът дава възможност за настаняване „All Inclusive”. 

 

*Шезлонгите и плажните чадъри са безплатни. Консумацията на храни и напитки се 

заплаща допълнително. 

 

Услуги: 

− Ресторант 

− Снекбар 

− Бар 



− Кафене 

− Басейн 

− Спа/зона за релакс 

− Плажни чадъри 

− Открит плувен басейн 

− Масаж  

− Спа и Уелнес център 

− Фитнес център 

− Сауна 

− Плаж на първа линия 

− Аниматори 

− Дартс 

− Тенис на маса 

− Наем на кола 

− Билярд  

 

Стаи 

Комплексът разполага с 684 просторни стаи. Всяка стая в хотела разполага с балкон или 

тераса и е с изглед към морето или градината. Някои от стаите са с френски прозорци.  

Всички стаи са на база изхранване All Inclusive и включват следните удобства и услуги:  

− сейф; 

− мини бар; 

− рум сървис; 

− душ; 

− електрическа кана; 

− балкон или тераса; 

− сешоар; 

− телевизор със сателитни канали; 

− централен климатик; 

− телефон. 

 

Elia Restaurant е ресторант, който работи целодневно и предлага разнообразие от 

местни специалитети и интернационални ястия.  

Закуска – от 07:00 – 10:00 ч. 

Обяд – от 12:30 – 15:00 ч. 

Вечеря – от 18:30 – 22:00 ч. 

Други ресторанти 

 

IL Gusto Restaurant – работи от април до октомври. Сервират се специалитети от 

италианската кухня. Ресторантът работи на обяд като бюфет ресторант, а  вечер се предлагат 

специалитети от А ла карт меню. 

Обяд – от 12:30 – 15:00 ч. 

Вечеря – от 19:00 – 22:00 ч. 

 

Ammos Restaurant – гостите могат да опитат деликатеси от гръцката кухня. Ресторантът 

работи с предварителна резервация. 

Вечеря – от 19:00 – 22:00 ч. 

 

Gelateria – сладоледи, мелби и сладки изделия се предлагат там. 

Баровете в хотела предлагат разнообразие от разхладителни напитки, фрешове, алкохолни 

коктейли, ароматно кафе и чай. 

 
 



 
 

Условия за потвърждаване и анулиране: 

▪ 20 дни преди обявените дати на тръгване съответната програма ще бъде потвърдена, 

ако има събран минимум или анулирана, ако такъв липсва. 

▪ Ако програмата бъде потвърдена, то в рамките на 24 часа Вашите клиенти трябва да 

препотвърдят ангажимента си и да заплатят 100% от стойността на почивката 

▪ При положителен PCR тест 14 дни преди датата на отпътуване 100% от сумата 

заплатена се възстановява до 14 дни след датата на пътуване. 

▪ При налагане на задължителна карантина при пристигане в дестинацията, сумите 

заплатени се възстановяват в пълен размер до 14 дни след датата на пътуване 

 

 

 

Важно 

✓ Минимален брой туристи: 155 души за всеки полет. неосъществен минимален брой 

туристи туроператорът е длъжен да уведоми 20 дни преди започването на 

изпълнението на туристическия пакет; 

✓ Пътуването не е подходящо за лица с ограничена подвижност; 

✓ Българските граждани, пътуващи за Гърция, е необходимо да притежават валидна 

лична карта или международен паспорт. За деца под 18 г., които не пътуват с двамата 

родители–нотариално заверена декларация от тях (оригинал и ксерокопие);  

✓ Няма специални медицински и здравни изисквания, свързани с пътуването; 

✓ Туроператорът не носи отговорност и не възстановява суми на туристи, на които им се 

отказва достъп до Гърция поради: забрана за напускане на страната, невалидни  

/забравени/ документи или други независещи от туроператора причини; 

✓ Туроператорът си запазва правото да прави промени по поредността на програмата и 

полетното разписание; 

✓ В общата цена на туристическия пакет не са включени такси, плащания и други 

допълнителни разходи, които не могат да се изчислят в разумна степен преди 

сключването на договора и може да се наложи да бъдат заплатени от пътуващия като 

напр. туристически такси, градски такси, такси за кацане или такси за отвеждане към 

или за слизане от борда на пристанища и летища, цената на входните билети за 

туристическите обекти, музеи, корабчета, фериботи, използването на обществен 

превоз за някои градове, консумираните напитки в автобусите или самолетите и др.;  

✓ Програмата се реализира от Туроператор АБАКС, който е със сключена застраховка 

„Отговорност на туроператора“ чрез застрахователен договор № 03700100002922 при 

ЗД ЕВРОИНС АД. 

 
 


