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Белла Травел

+359878272100
 

office@bellatravel.eu
 

ЛУКС НОВА ГОДИНА В АНТАЛИЯ 2022-2023 - 4 НОЩУВКИ  ОТ СОФИЯ НА 29.12.2022
5 дни, 4 нощувки
Цена от: 819 лв  /419 Евро на човек

Посочените цени долу са на стая за Двама човека

ЦЕНИТЕ ВКЛЮЧВАТ:

Самолетен билет София - Анталия - София с чартърен полет (не вкл. кетъринг по време на
полета);
Пътнически и летищни такси (в размер на 79 евро);
Държавна такса сигурност за летищата в Турция;
20 кг чекиран багаж и ръчен багаж до 8 кг;
Трансфери летище - хотел - летище;
4 нощувки в избрания хотел на съответния пансион;
Медицинска застраховка "Помощ при пътуване - Traveller" на Евроинс с покритие 10 000 евро (с
Assistance), 
която покрива диагностика и лечение на Covid-19.
 

ЦЕНИТЕ НЕ ВКЛЮЧВАТ:
Екскурзии по желание (закупуват се на място след пристигане в Анталия);
Новогодишна вечеря в хотела (за всеки хотел условията и цената са индивидуални) *вижте по-
долу списъка с хотелите;
Задължително се заплаща евентуална горивна такса, ако има обявена такава за конкретния
полет. 40 Евро човек;
Доплащане за медицинска застраховка за лица от 65 до 75 г: 4 евро/8 лева за 5 дни; за лица от
75 до 80 г: 8 евро / 16 лева за 5 дни;
Застраховка "Отмяна на пътуване" със специални условия за COVID-19 - стойността на
застраховката е в зависимост от цената на закупения пакет. 

Полетно разписание в местни времена:
29.12.2022: 07:45 ч София (SOF) - 10:30 ч Анталия (AYT)
02.01.2023: 19:45 ч Анталия (AYT) - 20:30 ч София (SOF)

Почивки
 

ID предложения - 2267245-18458

    
Много
добър 8.2PORTO BELLO HOTEL RESORT & SPA

ТУРЦИЯ, АНТАЛИЯ Показване на карта

tel:+359878272100
mailto:office@bellatravel.eu
javascript:void(0)
http://maps.google.com/maps?q=36.85144096952484,30.622463685844423
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излитане от София:
29.12.2022 Чт.

нощувки:
4 нощувки

гости:
2 възр.

тип стая:
Standard Sea Side

изхранване:
AI

Детайли

850 € / за всички туристи
излитане от София:
29.12.2022 Чт.

нощувки:
4 нощувки

гости:
2 възр.

тип стая:
Economy Room

изхранване:
AI

Детайли

838 € / за всички туристи
Сайт: www.portobello.com.tr

 
Градски хотел с добро ниво на обслужване. Разположен е до оживен път, до плажа се стига през подземен
подлез. От горните етажи на хотела се открива красива гледка към нощна Анталия. От хотела може лесно да
се стигне с градски транспорт до търговски центрове и Стария град. Препоръчва се за икономична почивка.
Добро съотношение на цена и качество.
Разположен: Хотелът е разположен на 20 км от летището на Анталия, на 6 км от центъра на Анталия, на
брега на морето (подземен преход до плажа).

 

Крайната цена включва двупосочен полет, трансфери, настаняване и медицинска застраховка

 
ID предложения - 2267245-569287

    
ALEXIA RESORT & SPA +16 ADULTS ONLY
ТУРЦИЯ, СИДЕ

 

излитане от София:
29.12.2022 Чт.

 брой нощувки:
4 нощувки

 тип стая:
Comfort Land View
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връщане:
02.01.2023 Пон.

 брой хора:
2 възр.

 изхранване:
AI

 
.
Разположен: Хотелът се намира на 60 км от летище Анталия, на 600 метра от Сиде, на 150 метра от плажа
през пътя.

 

Сайт: www.alexiaresort.com

 

893 € / за всички туристи

Крайната цена включва двупосочен полет, трансфери,
настаняване и медицинска застраховка

 

 
ID предложения - 2267245-4113467

    
SIAM ELEGANCE HOTELS & SPA
ТУРЦИЯ, БЕЛЕК Показване на карта

 

излитане от София:
29.12.2022 Чт.

 брой нощувки:
4 нощувки

 тип стая:
Standard

връщане:
02.01.2023 Пон.

 брой хора:
2 възр.

 изхранване:
UAI

 
Комфортни и уютни стаи, добро обслужване  и богата инфраструктура. Неголяма уютна територия.
Препоръчваме за спокойна почивка.

 

www.siamelegancehotels.com

 

897 € / за всички туристи

Крайната цена включва двупосочен полет, трансфери,
настаняване и медицинска застраховка

 

javascript:void(0)
http://maps.google.com/maps?q=36.8350409,31.1475094
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ID предложения - 2267245-14892

    
Много
добър 8.6LIMAK ARCADIA HOTEL & RESORT

ТУРЦИЯ, БЕЛЕК Показване на карта

 

излитане от София:
29.12.2022 Чт.

 брой нощувки:
4 нощувки

 тип стая:
Standard

връщане:
02.01.2023 Пон.

 брой хора:
2 възр.

 изхранване:
AI

 
Хотелът е част от веригата хотели LIMAK INTERNATIONAL HOTELS RESORTS. Голяма зелена територия,
единия от басейните е направен в стил терасите на Памуккале. Хотелът предлага отлична анимация както за
възрастни, така и за деца, хубав мини-клуб. Хубав голям плаж с полегат вход в морето. Препоръчва се за
семейства с деца.
Разположен: Хотелът е разположен на 35 км от летището, на 40 км от центъра на гр. Анталия, на 700 м от
селището Белек, на брега на морето.

 

Сайт: www.limakhotels.com

 

925 € / за всички туристи

Крайната цена включва двупосочен полет, трансфери,
настаняване и медицинска застраховка

 

 
ID предложения - 2267245-322785

    
J'ADORE DELUXE HOTEL & SPA
ТУРЦИЯ, СИДЕ Показване на карта
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излитане от София:
29.12.2022 Чт.

 брой нощувки:
4 нощувки

 тип стая:
Standard Room

връщане:
02.01.2023 Пон.

 брой хора:
2 възр.

 изхранване:
AI

 
Хотел с интересна архитектура и оригинален дизайн. Компактна територия, предлага разнообразна храна.
Препоръчва се за семейна почивка, в това число с деца.
Разположен: Хотелът се намира на 65 км от летището в Анталия, на 7 км от г. Сиде, на 350 м от собствения
си плаж.

 

Сайт: www.jadorehotel.com

 

957 € / за всички туристи

Крайната цена включва двупосочен полет, трансфери,
настаняване и медицинска застраховка

 

 
ID предложения - 2267245-14086

    
Много
добър 8.4LIMAK ATLANTIS DE LUXE HOTEL & RESORT

ТУРЦИЯ, БЕЛЕК Показване на карта

 

излитане от София:
29.12.2022 Чт.

 брой нощувки:
4 нощувки

 тип стая:
Standard

връщане:
02.01.2023 Пон.

 брой хора:
2 възр.

 изхранване:
UAI

 
Хотелът е част от веригата хотели LIMAK INTERNATIONAL HOTELS RESORTS. Хубава, добре проектирана
зелена територия, просторни стаи. Храната и обслужването е на добро ниво, приветлив персонал. Хубава
анимация за възрастни и мини-клуб за децата. Подходящ е за семейства с деца и младежи.
Разположен: Хотелът е разположен на 35 км от летището, на 45 км от центъра на гр. Анталия, на 4 км от
селището Белек, на брега на морето.

 

Сайт: www.limakhotels.com
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http://maps.google.com/maps?q=36.842935,31.08788400000003


10/14/22, 12:56 PM Преглед на предложението

client.tezhub.com/offers/mailview/hash/a1bfa5e55238544b0bc673cad41072d0/trackid/55e20eee2f768ee0031da0f41bdc1d56.bg.html 6/14

969 € / за всички туристи

Крайната цена включва двупосочен полет, трансфери,
настаняване и медицинска застраховка

 

 
ID предложения - 2267245-277349

    
Много
добър 8.5ASKA LARA RESORT & SPA

ТУРЦИЯ, АНТАЛИЯ Показване на карта

 

излитане от София:
29.12.2022 Чт.

 брой нощувки:
4 нощувки

 тип стая:
Standard Land View

връщане:
02.01.2023 Пон.

 брой хора:
2 възр.

 изхранване:
UAI

 
Хотелът е декориран в хай-тек стил: стъкло, пластмаса, метал. Разделена на две отделни зони. За гостите,
които предпочитат спокойна и релаксираща почивка, и тези, за които движението, забавленията и спортните
дейности са важни, ще могат да се насладят и да получат добро обслужване. Гостите ползват безплатен
транспорт от хотела до плажа (по разписание). Между плажа и хотела преминава път.
Разположен: Хотелът се намира на 12 км от летището, 19 км от центъра на Анталия, 500 м от собствен плаж.

 

Сайт: www.askalararesortspa.com

 

999 € / за всички туристи

Крайната цена включва двупосочен полет, трансфери,
настаняване и медицинска застраховка

 

 
ID предложения - 2267245-14884

    
Много
добър 8.4IC HOTELS SANTAI FAMILY RESORT

ТУРЦИЯ, БЕЛЕК Показване на карта
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излитане от София:
29.12.2022 Чт.

 брой нощувки:
4 нощувки

 тип стая:
Standard Land View

връщане:
02.01.2023 Пон.

 брой хора:
2 възр.

 изхранване:
UAI

 
Уютен хотел за семейна почивка. Голяма зелена територия, хубави стаи и добро обслужване. За
претенциозни туристи - самостоятелни вили с VIP-услуга. Обновяването в основната сграда е протекло през
2012 г., през 2015 г. бяха построени новата вила Star & Sun Swim Up и новата nICo Kids Paradise, през 2016 г.
беше изграден воден парк, през 2017 г. е построен нов амфитеатър, а през зимата на 2018 г. е добавен
детски ресторант към основния ресторант.
Разположен: Хотелът е разположен на 25 км от летището и на 30 км от центъра на гр. Анталия, на 8 км от
селището Кадрие, на брега на морето.

 

Сайт: www.ichotels.com.tr

 

1009 € / за всички туристи

Крайната цена включва двупосочен полет, трансфери,
настаняване и медицинска застраховка

 

 
ID предложения - 2267245-36426

    
Много
добър 8.3KAYA BELEK

ТУРЦИЯ, БЕЛЕК Показване на карта

 

излитане от София:
29.12.2022 Чт.

 брой нощувки:
4 нощувки

 тип стая:
Standard Land View

връщане:
02.01.2023 Пон.

 брой хора:
2 възр.

 изхранване:
UAI

 

javascript:void(0)
http://maps.google.com/maps?q=36.86044281942171,31.001738899999964
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Уютен хотел, ориентиран към семейна почивка с деца. Разполага с хубава зелена територия, просторни стаи
и предлага разнообразна и качествена храна. Има прекрасна детска площадка и отлична анимация за деца и
възрастни. Препоръчва се за семейна почивка с деца.
Разположен: Хотелът е разположен на 29 км от летището и на 36 км от центъра на гр. Анталия, на 2 км от
селището Кадрие, на брега на морето.

 

Сайт: www.kayahotels.com.tr

 

1065 € / за всички туристи

Крайната цена включва двупосочен полет, трансфери,
настаняване и медицинска застраховка

 

 
ID предложения - 2267245-483674

    
SEADEN QUALITY RESORT & SPA
ТУРЦИЯ, СИДЕ Показване на карта

 

излитане от София:
29.12.2022 Чт.

 брой нощувки:
4 нощувки

 тип стая:
Standard Pool - Sea
View

връщане:
02.01.2023 Пон.

 брой хора:
2 възр.

 изхранване:
UAI

 
.
Разположен: Хотелът се намира на 64 км от летището на Анталия, на 7 км от Манавгат, на 3 км от Сиде, на
морския бряг.

 

Сайт: www.seadenhotels.com

 

1089 € / за всички туристи

Крайната цена включва двупосочен полет, трансфери,
настаняване и медицинска застраховка
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ID предложения - 2267245-323670

    
Много
добър 8.9ADALYA ELITE LARA

ТУРЦИЯ, АНТАЛИЯ Показване на карта

 

излитане от София:
29.12.2022 Чт.

 брой нощувки:
4 нощувки

 тип стая:
Standard Land View

връщане:
02.01.2023 Пон.

 брой хора:
2 възр.

 изхранване:
UAI

 
Семеен хотел с красива територия. Просторни стаи, голям избор от развлечания за деца – аква парк и луна
парк. Активна анимация и спортни мероприятия. Препоръчва се за семейна почивка.

 

Сайт: www.adalyahotels.com

 

1117 € / за всички туристи

Крайната цена включва двупосочен полет, трансфери,
настаняване и медицинска застраховка

 

 
ID предложения - 2267245-190868

    
Много
добър 8.5ROYAL HOLIDAY PALACE

ТУРЦИЯ, АНТАЛИЯ Показване на карта

 

излитане от София:
29.12.2022 Чт.

 брой нощувки:
4 нощувки

 тип стая:
Superior Land View
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връщане:
02.01.2023 Пон.

 брой хора:
2 възр.

 изхранване:
UAI

 
Модерен хотел с просторни и комфортни стаи, отлична храна. Предлага много развлечения за деца и
възрастни: луна-парк, басейни, водни пързалки. Препоръчва се за семеен и младежки отдих.
Разположен: Хотелът е разположен на 15 км от летището, на 17 км от центъра на гр. Анталия, на брега на
морето

 

Сайт: www.stonegroup.com.tr

 

1137 € / за всички туристи

Крайната цена включва двупосочен полет, трансфери,
настаняване и медицинска застраховка

 

 
ID предложения - 2267245-34957

    
Много
добър 8.4DELPHIN BE GRAND RESORT

ТУРЦИЯ, АНТАЛИЯ Показване на карта

 

излитане от София:
29.12.2022 Чт.

 брой нощувки:
4 нощувки

 тип стая:
Standard BE Trendy
Land View

връщане:
02.01.2023 Пон.

 брой хора:
2 възр.

 изхранване:
UAI

 
Едно от основните предимства на този хотел - добре планирана територия и местоположение на баровете и
басейните. Територията е голяма и разполага с много уютни кътчета. Добра анимация, провеждат се вечерни
шоу програми. Препоръчва се за семейна почивка с деца.
Разположен: Хотелът е разположен на 10 км от летището, на 15 км от центъра на гр. Анталия, на брега на
морето.

 

Сайт: www.delphinhotel.com

 

1143 € / за всички туристи
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Крайната цена включва двупосочен полет, трансфери,
настаняване и медицинска застраховка

 

 
ID предложения - 2267245-4113399

    
Много
добър 8.8DELPHIN IMPERIAL

ТУРЦИЯ, АНТАЛИЯ Показване на карта

 

излитане от София:
29.12.2022 Чт.

 брой нощувки:
4 нощувки

 тип стая:
Superior Land Side

връщане:
02.01.2023 Пон.

 брой хора:
2 възр.

 изхранване:
UAI

 
Хотел с уникална архитектура и луксозен интериор, разположен на брега на Средиземно море. Хотелът е
включен в групата хотели DELPHIN Hotels & Resorts. Високо ниво на обслужване и индивидуален подход от
страна на персонала ще допадне на всеки, дори и на най-взискателните гости. Огромен брой развлечения за
деца и възрастни създават незабравими преживявания по време на почивката. Хотелът предоставя
безплатен трансфер до центъра на Анталия. От съображение за безопасност на семейства с деца под 7
години не се предоставя настаняване в Lagoon room.
Разположен: Хотелът е разположен на 10 км от летището, на 15 км от центъра на гр. Анталия, на брега на
морето.

 

Сайт: www.delphinhotel.com

 

1161 € / за всички туристи

Крайната цена включва двупосочен полет, трансфери,
настаняване и медицинска застраховка

 

 
ID предложения - 2267245-72567

    
Много
добър 8.3SPICE HOTEL & SPA

ТУРЦИЯ, БЕЛЕК Показване на карта

javascript:void(0)
http://maps.google.com/maps?q=36.855572,30.872289000000023
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излитане от София:
29.12.2022 Чт.

 брой нощувки:
4 нощувки

 тип стая:
Land View

връщане:
02.01.2023 Пон.

 брой хора:
2 възр.

 изхранване:
UAI

 
Хотелът е построен в марокански стил. Голяма, но същевременно компактна територия. Хотелът предлага
VIP обслужване за гостите, които отсядат в по-специалните помещения. Предлага добро обслужване и
разнообразна храна. Комфортен хотел както за млади двойки, така и за семейства с деца.
Разположен: Хотелът е разположен на 35 км от летището, на 40 км от центъра на гр. Анталия, на 2 км от
селището Белек, на брега на морето.

 

Сайт: http://www.spice.com.tr

 

1169 € / за всички туристи

Крайната цена включва двупосочен полет, трансфери,
настаняване и медицинска застраховка

 

 
ID предложения - 2267245-242778

    
Много
добър 8.8TITANIC DELUXE GOLF BELEK

ТУРЦИЯ, БЕЛЕК Показване на карта

 

излитане от София:
29.12.2022 Чт.

 брой нощувки:
4 нощувки

 тип стая:
Standard

връщане:
02.01.2023 Пон.

 брой хора:
2 възр.

 изхранване:
DELUXE AI

 
Хотелът е част от веригата Titanic Hotels. Модерна и стилна архитектура, има вили за комфортно
настаняване на големи семейство или компании. Барове, дискотеки, спортни и развлекателни мероприятия.
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http://maps.google.com/maps?q=36.86806785664928,30.974343099414
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Хотела се гордее със своя детски круб с голям избор от развлечения. Препоръчва се за всички типове
туристи.
Разположен: Хотелът е разположен на 25 км от летището, на 35 км от центъра на гр. Анталия, на 3 км от
селището Кадрие, на 1,2 км от собствения си плаж.

 

Сайт: www.titanic.com.tr

 

1185 € / за всички туристи

Крайната цена включва двупосочен полет, трансфери,
настаняване и медицинска застраховка

 

 
ID предложения - 2267245-326437

    
Много
добър 8.1ROYAL SEGINUS

ТУРЦИЯ, АНТАЛИЯ Показване на карта

 

излитане от София:
29.12.2022 Чт.

 брой нощувки:
4 нощувки

 тип стая:
Superior Room Land
View

връщане:
02.01.2023 Пон.

 брой хора:
2 възр.

 изхранване:
UAI

 
Семеен хотел с красива територия. Просторни и комфортни стаи, във всяка стая има баня к парна кабина.
Хотелът предлага голямо разнообразие от развлечения за деца - голям аквапарк и лунапарк. Активна
анимация и спортни мероприятия. Препоръчва се за семейна почивка.
Разположен: Хотелът е разположен на 15 км от летището, на 17 км от центъра на гр. Анталия, на 250 м
преминавайки по зелена алея до собствения си плаж.

 

Сайт: www.stonegroup.com.tr

 

1281 € / за всички туристи

Крайната цена включва двупосочен полет, трансфери,
настаняване и медицинска застраховка
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Белла Травел - Вашият индивидуален мениджър, с удоволствие ще отговори на
въпросите Ви и ще Ви помогне в избора Ви за страхотна почивка.

Тел.: +359878272100 
Имейл: office@bellatravel.eu

 

tel:+359878272100
mailto:office@bellatravel.eu

