
 

Мини почивка на Паралия Катерини и Метеора 
 

 

ПРОГРАМА 

 

ПЪРВИ ДЕН 

Отпътуване от съответния град в съответния час. Преминаване на границата с 

Гърция и пристигане в Солун. Следва панорамна туристическа обиколка на 

града с беседа на български език: Бялата кула, паметника на Александър 

Македонски, Триумфалната арка, Ротондата, църквата “Св. Димитър”, 

Крепостната стена и др. Отпътуване за Паралия Катерини. Възможност за плаж 

и свободно време. Настаняване в хотел 3*. Свободно време. Нощувка. 

 

ВТОРИ ДЕН 

Закуска. Свободно време или възможност за допълнителна целодневна 

екскурзия до феномена Метеора (400 км). 

Възможност за посещение на таверна с жива музика и включена вечеря. 

Нощувка. 

 

ТРЕТИ ДЕН 

Закуска. Свободно време за плаж или възможност за допълнителна целодневна 

екскурзия до Вергина и Едеса (255 км). Свободно време. 

ИЛИ 

Възможност за полудневен круиз с яхта, или за разходка до Олимп 

(приблизително 86 км) до селището Палиос Пантелеймонас, съхранило високо 

в планината красотата и традиционната си архитектура и до днес. 

Нощувка. 

 

ЧЕТВЪРТИ ДЕН 

Закуска. Освобождаване на хотела. Следобед отпътуване за България. 

 

 

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА: 

*Транспорт с луксозен автобус, лицензиран за международни превози; 

*Всички магистрални, пътни и гранични такси; 

*3нощувки със закуски в хотел Poseidon Hotel 3 * или подобен; 

*Туристическа обиколка и свободно време в Солун; 

*Застраховка "Помощ при пътуване в чужбина" с лимит на отговорност 5000 

евро към ЗК „Лев Инс” (с доплащане за лица над 70 г.); 

*Водач по време на пътуването и престоя. 



 

 

ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА: 

*Посещение на таверна с жива музика и включена вечеря – 49 лв. (25 евро); 

*Целодневна екскурзия до Метеора (не включва входна такса за посещаваните 

манастири) – 30 лв. на възрастен, 20 лв. дете 0-2,99 г. (минимален брой 

участници - 20); 

*Полудневен круиз с яхта – 35,28 лв. (18 евро) на човек (минимален брой 

участници - 20) 

*Целодневна екскурзия до Вергина и Едеса - 29,40 лв. (15 евро) на човек (не 

включва входна такса, минимален брой участници - 20); 

*Полудневна екскурзия до Олимп, селището Палиос Пантелеймонас - 9,80 лв. 

(5 евро) на човек (минимален брой участници - 20); 

*Входни такси за обекти, посещавани по маршрута: 

‐ манастирите на Метеора - 5,88 лв. (3 евро); 

‐ Музей "Вергина" – Гробницата на Филип Македонски - 23,52 лв. (12 евро) на 

човек; 

*Доплащане за медицинска застраховка "Травъл асистант" с лимит на 

отговорност 4000 евро за лица от 70 до 85 години – 2 лв./ден; 

*Доплащане за медицинска застраховка "Травъл асистант" с лимит на 

отговорност 4000 евро за лица нa 86 и повече години - 15 лв. за целия период на 

туристическата програма; 

*Възможност за сключване на застраховка "Отмяна на пътуване" по чл. 80, ал. 

1, т. 14 от Закона за туризма; 

*Разходи от личен характер. 

 

ВАЖНО: 

*Допълнителните екскурзии се заявяват и заплащат ЗАДЪЛЖИТЕЛНО в офиса 

преди отпътуване! 

*При някои от допълнителните екскурзии е възможно ползване на градски 

транспорт. 

*Туроператорът не носи отговорност при промяна на входните такси. 

*Музеите изискват документ за самоличност при ползване на намаление. 

*Туроператорът си запазва правото да променя последователността на 

изпълнение на мероприятията по програмата. 

*Туроператорът не носи отговорност пред граничните власти за нередовни 

документи от страна на туристите или липса на такива; 

*Хотелите по програмата могат да бъдат заменени с други от същата или по 

висока категория, без предварително уведомяване от страна на туроператора; 

*Настаняването в автобуса се осъществява според датата на записване; 

*Неявяването в точният час на тръгване и на определените срещи по време на 



 

програмата се счита за отказ от пътуване и туроператорът не носи отговорност 

и не възстановява вече заплатените суми. 

*Програмата като цяло не е подходяща за лица с ограничена подвижност. 

 

ВНИМАНИЕ! 

При нощувка в Гърция ще бъде наложен държавен данък, който ще се заплаща 

от госта на рецепция при пристигане. 

*5-звездни хотели - 4 евро на вечер на стая; 

*4-звездни хотели - 3 евро на вечер на стая; 

*3-звездни хотели – 1.50 евро на вечер на стая; 

*2,1-звездни хотели и апартаменти – 0.50 евро на вечер на стая. 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕКСКУРЗИИ: 

 

Целодневна екскурзия до Метеора 

Пристигане в местността Метеора – уникално място, често наричано Осмото 

чудо на света, съчетание на природна красота и вековни християнски традиции. 

Метеора е комплекс от гигантски скали, които с течение на времето придобиват 

причудливи форми и стават приют за монасите, посветили своя живот на 

поклонението пред Бога. Манастирите, построени на върховете на тези скали, 

са прекрасни образци на византийското изкуство. Разглеждане на два от шестте 

функциониращи манастира. Обратно връщане в хотела, като по пътя се спира в 

долината Темпи за разглеждане на параклиса „Св. Параскева” и извора на 

Афродита. При възможност организиране на гръцка вечер. Нощувка. 

Цена: 30 лв. възрастен, 20 лв. дете 0-2,99 г. 

 

Гръцка вечер 

Посещение на гръцка таверна с жива музика, където под звуците на сиртаки и с 

аромата на узо ще се насладим на гръцката музика и ще опитаме от гръцката 

кухня! 

Цена: 49 лв. (25 евро). 

 

Вергина и Едеса 

Разглеждане на гробницата-музей на Филип II – бащата на Александър Велики. 

През XIX век близо до Вергина е открит древният град Егес, който е бил 

първата столица на Македонското царство. Най-забележителни са останките от 

величествен дворец, пищно украсен с мозайки и стенописи, както и от гробище, 

в което има над 300 гробни могили. При археологически разкопки в края на 

тридесетте години на ХХ век край Вергина е локализирана първата столица на 

Антична Македония - Еге (Αιγαί). През 1977 година във Вергина, след 



 

археологически разкопки, водени от гръцкия археолог Манолис Андроникос, е 

открит гроб, за който се смята, че e на бащата на Александър Македонски - 

Филип II Македонски. На същото място е намерен античният македонски 

символ - шестнадесетлъчево слънце, известно като Звездата от Вергина. 

Продължаваме за Едеса - един от най-красивите градове в Северна Гърция 

(Егейска Македония), разположен на около 90 километра западно от Солун. 

Името си дължи на богатството си на вода, водопади и зеленина, като най-

голяма слава на града са донесли знаменитите водопади. Неповторими по 

красотата си сталактитови и сталагмитови пещери се крият зад 70-метровите 

бушуващи потоци пенлива вода. Пешеходна разходка и фото пауза из красивия 

град със славянското име Воден. 

Цена: 29,40 лв. (15 евро). 

 

Полудневен круиз с яхта 

Отпътуване от пристанището на Паралия Катерини и разходка с яхта във водите 

на Олимпийската Ривиера. 

Цена: 35,28 лв. (18 евро). 

 

МЕРКИ ВЪВ ВРЪЗКА С COVID-19 

*При влизане на гръцка територия, независимо от вида транспорт, от 

пътуващите се изисква да представят негативен резултат от тест по метода PCR, 

направен не по-рано от 72 часа от влизането в Гърция. При липса на такъв 

гръцките власти имат право да не допуснат пътуващите да влязат в страната.  

*При влизане в страната гръцките власти подлагат пътниците на бърз тест. 

Всички пристигащи в страната подлежат на 7-дневна карантина. След 

изтичането на задължителната седемдневна самоизолация на посочения от 

лицето адрес, е позволено излизането при спазване на действащите в страната 

противоепидемични мерки и ограничения.  

*Децата до 10 години са освободени от изискването за представяне на PCR тест.  

*При пътуване към Гърция всеки гражданин следва да има генериран QR код 

след попълване на Passenger Locator Form (PLF) на HTTPS://travel.gov.gr/#/ 

(където подробно са описани действащите мерки, ограничения и изисквания). 

Гражданите с постоянно пребиваване в Гърция следва да попълват PLF и при 

напускане на страната. 

*Всички пътници трябва да спазват наложените санитарни мерки, включително 

да използват маски и да спазват социална дистанция. 

*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. 



 

 

УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ: 

*Внасяне на 30% капаро; 

*Доплащане не по-късно от 20 дни преди заминаване; 

*Цената е валидна при група от минимум 35 човека; 

*Срок за уведомяване при недостатъчен брой записани туристи - 7 дни преди 

датата на отпътуване. 

 

Такса прекратяване: 

Потребителят има право да прекрати договора за туристически пакет по всяко 

време преди започването на изпълнението на туристическия пакет, като заплати 

на туроператора такса за прекратяване на договора в размер, определен 

съобразно момента на прекратяване на договора, както следва: 

‐ 30% от общата цена на туристическия пакет, ако анулацията е направена в 

срок до 30 дни, считано от датата на сключване на договора, но не по-късно от 

две седмици преди започване на изпълнението на туристическия пакет; 

‐ 50 % от общата цена на туристическия пакет, ако анулацията е направена 31 

дни след датата на сключване на договора, но не по-късно от две седмици преди 

започване на изпълнението на туристическия пакет; 

‐ 100% от общата цена на туристическия пакет, ако анулацията е направена от 

14 и по-малко дни преди датата на започване на изпълнението на пакета или 

неявяване за отпътуване. 

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ 

*Лична карта или валиден задграничен паспорт минимум 6 месеца след датата 

на връщане; 

*За деца до 18 год., пътуващи с един или без родител, нотариална заверка от 

единия или двамата родители. 

*Формуляр за локализация на пътници (PLF) с издаден най-малко 48 часа преди 

минаване на границата уникален код за бърза реакция (QR). 

 

МЕДИЦИНСКИ И ВИЗОВИ ИЗИСКВАНИЯ: 

*Няма медицински и здравни изисквания, свързани с пътуването. 

*До държави от ЕС и Сърбия, Македония, Албания, Босна и Херцеговина, 

Черна Гора, Швейцария, Швеция, Финландия, Норвегия и Исландия се пътува с 

валидна лична карта. До всички останали държави се пътува със задграничен 

паспорт, валиден най-малко 6 месеца след датата на завръщане. 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: 

Застраховката „Отмяна на пътуване“ на ЗК „Лев Инс” е доброволна и е 



 

предназначена за лица, на които им предстои туристическо или бизнес пътуване 

на територията на България или чужбина. Сключва се срещу риска от отменено 

или пропуснато пътуване поради медицински или немедицински причини, 

независещи от волята на застрахования и непредвидими към момента на 

сключване на застраховката. Застраховката се сключва в срок до 7 дни след деня 

на сключване на договора за туристическо пътуване, закупуване на самолетен 

билет или резервиране на хотела само при условие, че е извършено плащане 

(частично или пълно) и до началната дата на пътуването остават не по–малко от 

10 дни. Застрахователната премия (цената на застраховката) зависи от 

застрахователната сума и дните от датата на сключване до края на пътуването. 

Застрахователната сума е в лева и се определя в зависимост от размера на 

цената за индивидуалното или групово пътуване, самолетните билети или 

хотелската резервация. 


