
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БУГАРИЈА ЛЕТО 2017 

СОНЧЕВ БРЕГ 

ЗЛАТНИ ПЕСОЦИ 

ПОМОРЈЕ 

НЕСЕБАР 

 

Ценовник број 7 

31.03.2017 



 

 

 

 

 

 

ХОТЕЛ  ПЕРИОД 

CALYPSO 3* 

SONCEV BREG  

10.05-05.06 06.06-16.06 17.06-12.07 

13.07-24.08 

13.09-30.09 03.09-12.09 25.08-02.09 
Цена по лице на ден се вклучено  

Двокреветна економска соба (2) 25€ 29€ 39€ 51€ 

Двокреветна стандардна соба (2+1) 26€ 30€ 41€ 53€ 

Еднокреветна стандард соба (1) 25€ 35€ 59€ 82€ 

Студио (2+2) 28€ 33€ 44€ 56€ 

Апартман со 1 спалнa (2+2) 30€ 35€ 46€ 61€ 

*дете (2-13,99) на дополнителен легло во Двокреветна/Студио/Апартман со 2 возрасни - БЕСПЛАТНО  

*2 деца (2-13,99) во Студио/Апартман со 2 возрасни – 1-во дете бесплатно, 2-ро дете 50% попуст 

*дете (2-13,99) на регуларен кревет во Двокреветна економска соба со 1 возрасен – 50% попуст 

*2 деца (2-13,99) во Двокреветна стандардна со 1 возрасен – двете деца по 50% попуст  

*трет возрасен на дополнително легло во Двокреветна стандардна/Студио/Апартман -20% попуст на редовната цена по 

лице 

Попуст за рана резервација: 

15% попуст до 30.04.2017 

Екстра попусти за пристигнувања во периодот 10.05-24.05 & 14.09-30.09 

- За престој помеѓу 7 и 13 ноќевања – 2 ноќевања гратис (7=5) 

- За престој од 14 или повеќе ноќевања – 4 ноќевања гратис (14=10) 

Екстра попусти за пристигнувања во периодот 25.05-14.06 & 05.09-13.09 

- За престој помеѓу 7 и 13 ноќевања – 1 ноќевање гратис (7=6) 

- За престој од 14 ноќевања или повеќе – 2 ноќевања гратис (14=12) 

Екстра попустите можат да се комбинираат со попустот за рана резервација! 

ХОТЕЛ  ПЕРИОД 

FAMILY RESORT SUNRISE 3* 

SONCEV BREG  

15.05-18.06 19.06-09.07 

10.07-20.08 

04.09-30.09 21.08-03.09 
Цена по лице на ден – СЕ ВКЛУЧЕНО 

Двокреветна соба (2) 24€ 31€ 43€ 

Двокреветна голема соба (2+2 или 3возрасни) 26€ 36€ 47€ 

Еднокреветна соба (1) 35€ 45€ 84€ 

Апартман со 1 спална мин. 2 воз (2+3) 32€ 45€ 56€ 

*Дете (4-13,99) на дополнително легло во Двокреветна/Апартман - БЕСПЛАТНО 

*2 деца (4-13,99) на дополнителен легло со 2 возрасни во Двокреветна – двете деца БЕСПЛАТНО 

*2 деца (4-13,99) на дополнително легло со 2 возрасни во Апартман – 1-во дете бесплатно, 2-ро дете 50% попуст 

*3 деца (4-13,99) на дополнително легло со 2 возрасни во Апартман – 1-во дете бесплатно, 2-ро дете 50% попуст, 3-то дете 

70% попуст 

*1 дете (4-13,99) на дополнително легло со 3 возрасни во Апартман – 70% попуст  

*Дете (4-13,99) на регуларен кревет со 1 возрасен во Двокреветна/Апартман – плаќа 100% 

*2 деца (4-13,99) со 1 возрасен во Двокреветна/Апартман – 1-во дете плаќа 100%; 2-ро дете – гратис 

*Возрасен на дополнително легло – 30% попуст 

*3 возрасни со 2 деца (4-13,99) – 2 деца бесплатно  



 

 

 

 

 

 

 

ХОТЕЛ  ПЕРИОД 

PALACE 3* 

SONCEV BREG  

01.05-08.06 09.06-02.07 

03.07-25.08 

07.09-30.10 26.08-06.09 
Цена по лице на ден – Ноќевање со појадок 

Двокреветна соба (2+1) 14€ 23€ 33€ 

Еднокреветна соба (1) 20€ 34€ 64€ 

Апартман – Цена за 2+2/3 возрасни 45€ 71€ 85€ 

Доплата HB возрасен/дете (2-11,99) 7/4€ 7/4€ 7/4€ 

Доплата FB возрасен/дете (2-11,99) 14/7€ 14/7€ 14/7€ 

*Дете (2-11,99) на дополнително легло со 2 возрасни во Двокреветна соба – БЕСПЛАТНО (ноќевање со појадок) 

*Дете (2-11,99) на регуларен кревет во Двокреветна со 1 возрасен – 50% попуст во ниска и средна сезона, 20% во висока 

сезона (03.07-25.08) 

*2 деца (2-11,99) во Двокреветна соба со 1 возрасен – 50% попуст за двете деца 

*Возрасен на дополнително легло во Двокреветна соба – 20% попуст на редовната цена по лице 

*3-то возрасно лице во Апартман – БЕСПЛАТНО, 4-то лице – 20% попуст 

*2 деца (2-11,99) во Апартман со 2 возрасни – БЕСПЛАТНО (ноќевање со појадок) 

*2 деца (2-11,99) во Апартман со 3 возрасни – 1-во дете Бесплатно, 2-ро дете 50% попуст 

Екстра попусти за резервации направени по завршување на попустот за рана резервација: 

21=18; 14=12; 10=9; 7=6 за пристигнувања до 02.06.2017 и од 10.09.2017 

Попустот за рана резервација НЕ се комбинира со екстра попустите! 

ХОТЕЛ  ПЕРИОД 

MPM ROYAL CENTRAL 3* 

SONCEV BREG 

12.05-26.05 27.05-16.06 17.06-07.07 

08.07-25.08 

16.09-06.10 09.09-15.09 26.08-08.09 
Цена по лице на ден  полупансион 

Сезона А Б Ц Д 

Двокреветна соба (2+1 или 3 возрасни) 18€ 22€ 28€ 36€ 

Еднокреветна соба (1) 24€ 31€ 40€ 53€ 

Суит (мин. 2 воз. 3+1) 21€ 25€ 32€ 41€ 

За промени и откажување на резервации од 7 до 1 ден пред пристигнување се наплаќа 1 ноќ во сезона А и Б, во сезона Ц 

и Д се наплаќа целосната сума. За No Show или отказ на резервација 24 часа пред пристигнување се наплаќаат 2 

ноќевања во сезона А и Б, во сезона Ц и Д се наплаќа целосната сума!    

*Деца (0-1,99) БЕСПЛАТНО, но се смета како пополнување на дополнително легло 

*1 дете (2-11,99) на дополнително легло со 2 возрасни – БЕСПЛАТНО 

*2 деца (2-11,99) со 2 возрасни во Суит – 1-во дете бесплатно, 2-ро дете 50% попуст 

*Дете (2-11,99) со 1 возрасен во Двокреветна соба – 25% попуст 

*3-то лице на дополнително легло – 30% попуст 

- 7=6; 10=9; 11=10; 14=12 за пристигнувања до 09.06.2017 и од 09.09.2017 

СПЕЦИЈАЛНА ПОНУДА БРОЈ 07 (SPO CODE 01) 

- 10% попуст на редовната цена за престој во периодот 12.05-09.06.2017 

Специјална понуда може да се комбинира со екстра попустите 



 

 

ХОТЕЛ  ПЕРИОД 

MPM BOOMERANG 3* 

SONCEV BREG 

12.05-26.05 27.05-16.06 17.06-07.07 

08.07-25.08 

16.09-06.10 09.09-15.09 26.08-08.09 

Цена по лице на ден ALL INCLUSIVE LIGHT  

Сезона А Б Ц Д 

Двокреветна соба (2+1 или 3 возрасни) 25€ 28€ 35€ 41€ 

Еднокреветна соба (1) 30€ 37€ 46€ 82€ 

Фамилијарна соба (мин. 2+2, макс. 4+2) 25€ 28€ 35€ 41€ 

За промени и откажување на резервации од 10 до 1 ден пред пристигнување се наплаќа 1 ноќ во сезона А и Б, во сезона 

Ц и Д се наплаќа целосната сума. За No Show или отказ на резервација 24 часа пред пристигнување се наплаќаат 2 

ноќевања во сезона А и Б, во сезона Ц и Д се наплаќа целосната сума!    

*Деца (0-1,99) БЕСПЛАТНО, но се смета како пополнување на дополнително легло 

*1-во дете (2-11,99) на дополнително легло со 2 возрасни – БЕСПЛАТНО 

*2-ро дете (2-11,99) на дополнително легло – 50% попуст 

*Деца (2-11,99) на регуларен кревет – 25% попуст 

*Возрасен на дополнително легло – 25% попуст 

- 7=6; 10=9; 11=10; 14=12 за пристигнувања до 07.06.2017 и од 04.09.2017 

Дневните попусти можат да се комбинираат со попустот за рана резервација! 

СПЕЦИЈАЛНА ПОНУДА БРОЈ 07 (SPO CODE 01) 

- 10% попуст на редовната цена за престој во периодот 12.05-09.06.2017 

Специјална понуда може да се комбинира со екстра попустите 

ХОТЕЛ  ПЕРИОД 

RIVA 3* 

SONCEV BREG 

01.05-05.06 06.06-17.06 18.06-09.07 

10.07-20.08 

23.09-30.09 05.09-22.09 21.08-04.09 
Цена по лице на ден ALL INCLUSIVE   

Двокреветна соба (мин. 1+1 макс. 2 возрасни) 26€ 30€ 39€ 47€ 

Двокреветна стандардна (мин 2, макс. 2+1/3 возрасни) 26€ 30€ 39€ 47€ 

Двокреветна соба (мин/макс 2+2) 26€ 30€ 39€ 47€ 

Доплата за Еднокреветна соба (1) / / 12€ 29€ 

Фамилијарна соба (цена по соба мин. 2+2/3 макс. 4 лица) 89€ 104€ 133€ 161€ 

*Дете (0-12,99) на дополнително легло со 2 возрасни во Двокреветна стандардна соба – Бесплатно 

*Дете (2-12,99) на регуларен кревет со 1 возрасен во Двокреветна соба – 50% попуст 

*2 деца (2-12,99) со 1 возрасен во Двокреветна стандардна соба – двете деца имаат по 50% попуст 

*2 деца (2-12,99) со 2 возрасни со 2 возрасни во Двокреветна соба – 1-во дете 50% попуст, 2-ро дете бесплатно 

*1-во дете (2-12,99) и 1 бебе (0-1,99) со 2 возрасни во Двокреветна соба – детето 50% попуст, бебето бесплатно 

*Возрасен на дополнително легло во Двокреветна соба  - 20% попуст на цената по лице 

Попуст за рана резервација: 

- 10% попуст до 30.04.2017 

Екстра попусти: 

- За престој од 7 – 13 ноќевања – 1 ноќ бесплатно за пристигнувања од 01.05-15.06.2017 & 26.08-30.09.2017 

- За престој од 14 - 20 ноќевања – 2 ноќевања бесплатно за пристигнувања од 01.05-15.06.2017 & 26.08-

30.09.2017 

- За престој од 21 ноќевање или повеќе – 3 ноќевања бесплатно за пристигнувања од 01.05-15.06.2017 & 

26.08-30.09.2017 

Екстра попустите можат да се комбинираат со попустот за рана резервација! 

СПЕЦИЈАЛНА ПОНУДА БРОЈ 10 

- 15% попуст за престој во периодот 01.05-15.06.2017 

Специјална понуда НЕ може да се комбинира со другите попусти!!! 

Валидна за резервации од 01.04-31.05.2017! 



 

 

ХОТЕЛ  ПЕРИОД 

BAIKAL 3* 

SONCEV BREG 

01.05-12.06 13.06-05.07 

06.07-23.08 

05.09-10.10 24.08-04.09 
Цена по лице на ден ALL INCLUSIVE   

Двокреветна супериор (мин. 1+1, макс. 3 возрасни) 33€ 39€ 48€ 

Двокреветна делукс (мин. 1+1, макс. 3 возрасни) 34€ 40€ 51€ 

Еднокреветна соба 34€ 59€ 70€ 

Студио мало (мин. 2, макс 4 возрасни) 35€ 41€ 52€ 

Студио големо (мин. 3, макс 5 возрасни) 36€ 43€ 53€ 

Апартман 1 спална (мин. 2, макс. 3 или 2+1) 36€ 43€ 53€ 

Апартман 2 спални (мин. 4, макс 5 или 4+2) 36€ 43€ 53€ 

*Дете (2-12,99) на дополнително легло со 2 возрасни во Двокреветна или Студио мало – Бесплатно 

*Дете (2-12,99) на регуларен кревет со 1 возрасен во Двокреветна соба – 50% попуст 

*2 деца (2-12,99) со 1 возрасен во Двокреветна соба – двете деца имаат по 50% попуст 

*2 деца (2-12,99) на дополнително легло во Студио/Апартман со 2 спални – 1-во дете бесплатно, 2-ро дете 50% попуст 

*3-то возрасни лице на дополнително легло во Двокреветна/Студио мало/Апартман со 1 спална – 30% попуст 

*3 возрасни + 1 дете (2-12,99) во Студио мало – 3-то возрасни лице 20% попуст, дете бесплатно 

*4-то возрасно лице на дополнително легло во Студио мало – 20% попуст на цената по лице 

*4-то возрасни лице на дополнително легло во Студио големо – 30% попуст на цената по лице 

*4 возрасни + 1 дете (2-12,99) во Студио големо – 4-то возрасно лице 20% попуст, дете бесплатно 

*5-то возрасно лице на дополнително легло во Студио големо – 20% попуст на цената по лице 

*5-то возрасно лице во Апартман со 2 спални – 30% попуст на цената по лице 

Попуст за рана резервација: 

- 15% попуст до 31.03.2017 

- 10% попуст до 30.04.2017 

Екстра попусти: 

- За престој од 7 – 13 ноќевања – 1 ноќ бесплатно за пристигнувања до 12.06.2017 и по 05.09.2017 

- За престој од 14 – 20 ноќевања 2 ноќевања бесплатно  за пристигнувања до 12.06.2017 и по 05.09.2017 

- За престој повеќе од 21 ноќ – 3  ноќевања бесплатно  за пристигнувања до 12.06.2017 и по 05.09.2017 

Екстра попустите НЕ можат да се комбинираат со попустот за рана резервација! 

ХОТЕЛ  ПЕРИОД 

PERLA 3* 

SONCEV BREG 

15.05-20.06 21.06-10.07 

11.07-21.08 

10.09-15.10 22.08-09.09 
Цена по лице на ден ALL INCLUSIVE   

Двокреветна соба (2+1) 25€ 36€ 47€ 

Еднокреветна соба (1) 40€ 56€ 75€ 

Апартман (цена по соба, макс. 4 возрасни) 68€ 93€ 122€ 

*Дете (2-12,99) на дополнително легло во Двокреветна соба – Бесплатно 

*Дете (2-12,99) со 1 возрасен во Двокреветна соба – 50% попуст 

*2 деца (2-12,99) со 1 возрасен во Двокреветна соба – 1-во дете 50% попуст, 2-ро дете бесплатно 

*Возрасен на дополнително легло во Двокреветна соба – 25% попуст 

Попуст за рана резервација: 

- 15% попуст до 31.03.2017 

- 10% попуст до 30.04.2017 

СПЕЦИЈАЛНА ПОНУДА БРОЈ 08 

За престој во период 19.05-09.06.2017 

16€ по лице на ден во Двокреветна соба на база Полупансион 

25€ Еднокреветна соба на база Полупансион 

21€ по лице на ден на база All Inclusive 

35€ Еднокреветна соба на база  All Inclusive 



 

 

 

 

 

Специјална понуда НЕ се комбинира со други попусти!!! 

Важи за нови резервации направени во период од 31.03-01.06.2017 

ХОТЕЛ  ПЕРИОД 

SEA BREEZE 3* 

SONCEV BREG 

20.05-15.06 16.06-10.07 

11.07-25.08 

10.09-30.09 26.08-09.09 
Цена по лице на ден Ноќевање со појадок 

Двокреветна соба (2+1) 18€ 24€ 30€ 

Еднокреветна соба (1) 26€ 35€ / 

Студио (цена по соба, 2+2 или 3 возрасни) 43€ 58€ 75€ 

Апартман (цена по соба, 2+2 или 3 возрасни) 51€ 69€ 93€ 

Доплата за полупансион (возрасен/дете 2-11.99) 8/4€ 8/4€ 8/4€ 

*Дете (2-11,99) на регуларен кревет – 50% попуст 

*2 деца (2-11,99) со 1 возрасен – двете деца по 50% попуст 

*Дете (2-11,99) на дополнително легло со 2 возрасни – бесплатно 

*Возрасен на дополнително легло – 30% попуст  

Попуст за рана резервација: 

- 15% попуст до 31.03.2017 

- 10% попуст до 30.04.2017 

(Попустот за рана резервација НЕ важи за периодот 11.07-25.08.2017) 

Екстра попусти: 

- 7=5, 14=12 за престој во периодот 20.05-15.06 & 10.09-30.09.2017 

Екстра попустите НЕ се комбинираат со попустот за рана резервација! 

ХОТЕЛ  ПЕРИОД 

DELFIN 3* 

SONCEV BREG 

27.05-13.06 14.06-07.07 

08.07-23.08 

06.09-22.09 24.08-05.09 

Цена по лице на ден  

BB 

Двокреветна соба (2+1) 14€ 22€ 29€ 

Трокреветна соба (цена по соба, макс. 3+1) 37€ 61€ 79€ 

Еднокреветна соба 20€ 33€ 58€ 

HB 

Двокреветна соба (2+1) 20€ 29€ 36€ 

Трокреветна соба (цена по соба, макс. 3+1) 56€ 79€ 99€ 

Еднокреветна соба 25€ 40€ 63€ 

FB 

Двокреветна соба (2+1) 26€ 35€ 41€ 

Трокреветна соба (цена по соба, макс. 3+1) 74€ 97€ 116€ 

Еднокреветна соба 30€ 45€ 69€ 

МИНИМУМ ПРЕСТОЈ 4 НОЌЕВАЊА!!! 

*Дете (2-11,99) на дополнително легло со 2 возрасни  во Двокреветна соба – бесплатно 

*Дете (2-11,99) на регуларен кревет со 1 возрасен во Двокреветна соба – 50% попуст 

*2 деца (2-11,99) во Двокреветна соба со 1 возрасен – двете деца по 50% попуст 

*4-то возрасно лице во Трокреветна соба – плаќа 25% од цената за соба 

Попуст за рана резервација: 



 

 

 

- 15% попуст до 31.03.2017 

- 10% попуст до 30.04.2017 

Попуст за долг престој: 

- 5% попуст за престој над 7 ноќевања во периодот 27.05-13.06.2017 

Попустот за долг престој може да се комбинира со попустот за рана резервација! 

ХОТЕЛ  ПЕРИОД 

AVENUE DELUXE 3* 

SONCEV BREG 

15.05-31.05 01.06-17.06 16.06-03.07 

04.07-26.08 

15.09-30.09 09.09-14.09 27.08-08.09 

Цена по лице на ден ALL INCLUSIVE   

Двокреветна соба (2+2) 26€ 29€ 37€ 47€ 

Трокреветна соба (3+0) 25€ 28€ 36€ 46€ 

Еднокреветна соба (1) 28€ 37€ 61€ 82€ 

Апартман (цена за 2+1 или 3 возрасни) 71€ 81€ 104€ 135€ 

4-то и 5-то лице во Апартман  16€ 18€ 23€ 30€ 

1-во дете (2-12,99) во Апартман со 3 или 4 возрасни 6€ 7€ 9€ 11€ 

2 деца (2-12,99) во Апартман со 3 возрасни (цена по дете)  6€ 7€ 9€ 11€ 

2-ро дете (2-12,99) во Апартман со 2 возрасни  6€ 7€ 9€ 11€ 

*Дете (2-12,99) на дополнително легло со 2 возрасни во Двокреветна соба  - Бесплатно 

*Дете (2-12,99) на регуларен кревет во Двокреветна соба со 1 возрасен – 50% попуст 

*2 деца (2-12,99) со 1 возрасен во Двокреветна соба – двете деца по 50% попуст 

*2 деца (2-12,99) со 2 возрасни во Двокреветна соба – 1-во дете бесплатно, 2-ро дете 50% попуст 

Попуст за рана резервација: 

- 15% попуст до 31.03.2017 

- 10% попуст до 30.04.2017 

Екстра попусти: 

7=5 и 14=10 за пристигнувања до 31.05 и по 15.09.2017 

7=6 и 14=12 за пристигнувања од 01.06-15.06 и 09.09-14.09.2017 

Екстра попустите можат да се комбинираат со попустот за рана резервација! 

ХОТЕЛ  ПЕРИОД 

AMARIS 3* 

SONCEV BREG 

До 14.06 15.06-10.07 

11.07-22.08 

07.09-20.09 23.08-06.09 
Цена по лице на ден  

BB 

Двокреветна соба (2+2) 12€ 20€ 25€ 

Еднокреветна соба (1) 17€ 30€ 47€ 

HB 

Двокреветна соба (2+2) 19€ 26€ 32€ 

Еднокреветна соба (1) 24€ 37€ 54€ 

*Дете (2-12,99) на дополнително легло во Двокреветна соба со 2 возрасни – Бесплатно 

*Дете (2-12,99) на регуларен кревет во Двокреветна соба со 1 возрасен – 50% попуст 

*2 деца (2-12,99) во Двокреветна соба со 1 возрасен – двете деца по 50% попуст 

*2 деца (2-12,99) во Двокреветна соба со 2 возрасни – 1-во дете бесплатно, 2-ро дете 50% попуст 

*3-то лице на дополнително легло – 30% попуст 

Попуст за рана резервација: 

- 10% попуст до 30.04.2017 

Екстра попусти: 

- 7=6 и 14=12 за пристигнувања до 14.06.2017 и  од 07.09.2017 

Екстра попустите НЕ можат да се комбинираат со попустот за рана резервација!!! 



 

 

 

 

 

 

ХОТЕЛ  ПЕРИОД 

AKTINIA 3* 

SONCEV BREG  

01.06-13.06 14.06-09.07 

10.07-25.08 

08.09-30.09 26.08-07.09 

Цена по лице на ден 
Ниска сезона Средна сезона Висока сезона 

BB – Ноќевање со појадок 

Двокреветна соба (2+1) 14€ 20€ 29€ 

Еднокреветна соба (1) 28€ 38€ 56€ 

Студио (2+2) 20€ 25€ 35€ 

Апартман (2+2) 26€ 31€ 40€ 

HB – Полупансион 

Двокреветна соба (2+1) 18€ 24€ 33€ 

Еднокреветна соба (1) 35€ 47€ 66€ 

Студио (2+2) 24€ 30€ 39€ 

Апартман (2+2) 29€ 36€ 45€ 

*Дете (2-12,99) на дополнително легло со 2 возрасни – Бесплатно 

*Дете (2-12,99) на регуларен кревет со 1 возрасен – 50% попуст во ниска сезона, во средна и висока сезона нема попуст 

*2-ро дете (2-12,99) во Двокреветна соба со 1 возрасен – 50% попуст 

*2 деца (2-12,99) во Студио/Апартман со 2 возрасни – 1-во дете бесплатно, 2-ро дете 50% попуст 

*3-то лице на дополнително легло во Двокреветна соба/Студио/Апартман – 20% попуст  

Попуст за рана резервација: 

- 10% попуст до 30.04.2017 

Екстра попусти:  

7=5 за пристигнувања до 14.06.2017 

Екстра попустите можат да се комбинираат со попустот за рана резервација! 

ХОТЕЛ  ПЕРИОД 

PLANETA 4* 

SONCEV BREG 

15.05-05.06 06.06-20.06 21.06-06.07 

07.07-26.08 

13.09-15.10 03.09-12.09 27.08-02.09 
Цена по лице на ден ALL INCLUSIVE   

Двокреветна стандардна соба (2+2) 32€ 41€ 49€ 61€ 

Двокреветна страничен поглед море (2+2) 34€ 43€ 52€ 63€ 

Двокреветна супериор (2+3) 34€ 43€ 52€ 63€ 

Фамилијарен апартман (4+2) 32€ 41€ 49€ 61€ 

Студио со кујна (2+1)  27€ 36€ 44€ 54€ 

Апартман со 2 спални и кујна (4+1) 27€ 36€ 44€ 54€ 

Доплата за Еднокреветна соба (на цената за Двокреветна)  +50% +50% +60% +80% 

Доплата за Junior Suite (2+3) +23€ на цената за Двокреветна стандардна соба на ден 

*Дете до 1,99 – Бесплатно 

*Дете (2-11,99) со 1 возрасен во Двокреветна соба – 30% попуст 

*2 деца (2-11,99) со 1 возрасен во Двокреветна соба – 1-во дете 30% попуст, 2-ро дете 70% попуст 

*3 деца (2-11,99) со 1 возрасен во Двокреветна соба – 1-во дете 30% попуст, 2-ро и 3-то дете по 70% попуст 

*1-во дете (2-11,99) на дополнително легло со 2 возрасни во Двокреветна стандардна и страничен поглед кон море – 



 

 

 

бесплатно 

*2-ро дете (2-11,99) на дополнително легло со 2 возрасни во Двокреветна стандардна и страничен поглед кон море – 50% 

попуст 

*1-во дете (2-11,99) на дополнително легло со 2 возрасни во Двокреветна супериор/Junior suite – 50% попуст 

*2-ро дете (2-11,99) на дополнително легло со 2 возрасни во Двокреветна супериор/Junior suite – 70% попуст 

*3-то дете (2-11,99) на дополнително легло со 2 возрасни во Двокреветна супериор/Junior suite – бесплатно 

*1-во дете (2-11,99) со 2 возрасни во Студио – бесплатно 

*2 деца (2-11,99) на регуларни кревети со 2 возрасни во Фамилијарен апартман – по 50% попуст на цената за двете деца 

*Дете (2-11,99) на регуларен кревет со 3 возрасни во Фамилијарен апартман – 30% попуст 

*1-во дете на дополнително легло во Апартман со 2 спални – 70% попуст 

*1-во дете на дополнително легло во Фамилијарен апартман – 70% попуст 

*2-ро дете на дополнително легло во Фамилијарен апартман – бесплатно 

*Возрасен на дополнително легло – 20% попуст 

Попуст за рана резервација (не важи за Студио и Апартман со 2 спални): 

- 10% попуст до 31.03.2017 (не важи за период 21.06-02.09.2017) 

ХОТЕЛ  ПЕРИОД 

FLAMINGO 4* 

SONCEV BREG  

20.05-09.06 10.06-02.07 

03.07-24.08 

08.09-30.09 25.08-07.09 
Цена по лице на ден – ПОЛУПАНСИОН 

Двокреветна соба (2+2) 24€ 32€ 39€ 

Еднокреветна соба (1) 24€ 39€ 55€ 

Доплата за Полнпансион (возрасни/деца 2-11,99) 9/5€ 9/5€ 9/5€ 

*Дете (2-11,99) на регуларен кревет – 50% попуст 

*2 деца (2-11,99) со 1 возрасен – двете деца по 50% попуст 

*Дете (2-11,99) на дополнително легло со 2 возрасни – Бесплатно 

*2-ро дете (2-11,99) на дополнително легло со 2 возрасни – 50% попуст 

*3-то лице на дополнително легло – 20% попуст  

Попуст за рана резервација: 

- 20% попуст до 31.03.2017 

- 15% попуст до 30.04.2017 

- 10% попуст до 31.05.2017 

Екстра попусти: 

7=6, 9=8, 10=9, 11=9, 14=12, 21=18 за пристигнувања до 09.06.2017 и од 08.09.2017 

Екстра попустите НЕ можат да се комбинираат со попустот за рана резервација! 

ХОТЕЛ  ПЕРИОД 

GRAND HOTEL SUNNY BEACH 4* 

SONCEV BREG  

01.05-09.06 10.06-02.07 

03.07-25.08 

11.09-30.10 26.08-10.09 
Цена по лице на ден – ALL INCLUSIVE 

Двокреветна соба (2+1) 34€ 43€ 58€ 

Студио (2+1) 40€ 49€ 63€ 

Апартман (2+3) 45€ 55€ 69€ 

Еднокреветна соба (1) 52€ 64€ 87€ 

*Дете (2-11,99) на дополнително легло со 2 возрасни во Двокреветна/Студио – Бесплатно 

*Дете (2-11,99) на регуларен кревет со 1 возрасен во Двокреветна соба – 20% попуст во висока сезона (03.07-25.08) и 50% 

попуст во периодите 01.05-02.07 & 26.08-31.10 

*2 деца (2-11,99) со 1 возрасен во Двокреветна соба/Студио – двете деца по 50% попуст 

*2-ро и 3-то дете (2-11,99) со 2 возрасни во Апартман – двете деца по 50% попуст 

*2 деца (2-11,99) со 3 возрасни во Апартман – 1-во дете бесплатно, 2-ро дете 50% попуст, 3-то дете 20% попуст 

*Возрасен на дополнителен кревет – 20% попуст на цената по лице  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХОТЕЛ  ПЕРИОД 

KOTVA 4* 

SONCEV BREG 

15.05-05.06 

06.06-19.06 

20.06-04.07 

05.07-23.08 

08.09-30.09 24.08-07.09 
Цена по лице на ден: НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК 

Двокреветна соба (2+1) 13€ 22€ 28€ 36€ 

Еднокреветна соба (1) 20€ 34€ 41€ 53€ 

Апартман (2+2) 41€ 67€ 83€ 106€ 

Цена по лице на ден: ALL INCLUSIVE 

Двокреветна соба (2+1) 29€ 39€ 51€ 62€ 

Еднокреветна соба (1) 35€ 52€ 64€ 99€ 

Апартман (2+2) 87€ 115€ 151€ 185€ 

*Дете (2-5,99) на дополнително легло во Двокреветна соба – Бесплатно 

*Дете (6-11,99) на дополнително легло во Двокреветна соба на база Ноќевање со појадок – 50% попуст 

* Дете (6-11,99) на дополнително легло во Двокреветна соба на база All Inclusive – Бесплатно 

*2-ро дете (2-11,99) на дополнително легло во Двокреветна соба – 50% попуст 

*Дете (2-11,99) на регуларен кревет во Двокреветна соба – 50% попуст до 04.07 и по 24.08 & 20% попуст во висока сезона 

05.07-23.08.2017 

*2 деца (2-11,99) со 1 возрасен во Двокреветна соба – двете деца по 50% попуст 

*Возрасен на дополнително легло во Двокреветна соба – 20% попуст  

Попуст за рана резервација: 

- 15% попуст до 31.03.2017 

- 10% попуст до 20.05.2017 

 

 

 

ХОТЕЛ  ПЕРИОД 

AQUAMARINE 4* 

SONCEV BREG 

01.05-09.06 

10.06-25.06 26.06-10.07 11.07-20.08 21.08-06.09 

07.09-30.09 

Цена по лице на ден: ALL INCLUSIVE 

Двокреветна соба (2+2) 29€ 37€ 45€ 49€ 43€ 

Еднокреветна соба (1) 44€ 59€ 80€ 88€ 67€ 

*1-во дете (2-12,99) на дополнително легло со 2 возрасни во Двокреветна соба – Бесплатно 

*2-ро дете (2-12,99) на дополнително легло со 2 возрасни во Двокреветна соба – Бесплатно (лимитиран број на соби) 

*1 возрасен +1 дете (2-12,99) = Еднокреветна соба 

*1 возрасен + 2 деца (2-12,99) – двете деца по 50% попуст 

*Возрасен на дополнително легло – 20% попуст на цената по лице  

Попуст за рана резервација: 

- 10% попуст до 30.04.2017 



 

 

 

 

ХОТЕЛ  ПЕРИОД 

BELLEVUE 4* 

SONCEV BREG 

01.05-04.06 05.06-16.06 17.06-05.07 

06.07-22.08 

16.09-15.10 08.09-15.09 23.08-07.09 
Цена по лице на ден: ALL INCLUSIVE + 

Двокреветна соба страничен поглед море (2+1) 39€ 47€ 59€ 72€ 

Фамилијарна соба (4+1) 42€ 50€ 63€ 78€ 

Еднокреветна соба (1) 42€ 60€ 78€ 97€ 

*Дете (2-12,99) со 2 возрасни во Двокреветна соба – Бесплатно 

*1 дете (2-12,99) со 1 возрасен во Двокреветна соба – 50% попуст 

*Деца (2-12,99) со 2 возрасни во Фамилијарна соба – секое дете по 50% попуст на цената 

*1 дете (2-12,99) со 4 возрасни во Фамилијарна соба – 50% попуст на регуларната цена за кревет 

*Возрасен на дополнително легло во Двокреветна соба – 25% попуст 

*3-то и 4-то лице во Фамилијарна соба – 25% попуст 

Екстра попусти: 

- 7=6, 14=12 за пристигнувања од 01.06 – 06.06 и 14.09 – 20.09.2017 

- 7=5 за пристигнувања од 01.05 – 31.05 и 21.09 – 10.10.2017 

Екстра попустите можат да се комбинираат со попустот за рана резервација! 

СПЕЦИЈАЛНА ПОНУДА БРОЈ 11 (SPO CODE 0104) 

- 15% попуст за престој во периодот 15.05-31.05.2017 

Специјалната понуда може да се комбинира само со екстра попустите!!! 

Важи за резервации во периодот 01.04-30.04.2017 

ХОТЕЛ  ПЕРИОД 

IMPERIAL 4* 

SONCEV BREG 

01.05-05.06 06.06-17.06 18.06-09.07 

10.07-20.08 

23.09-31.10 05.09-22.09 21.08-04.09 
Цена по лице на ден: ALL INCLUSIVE  

Двокреветна стандардна поглед парк (2+1) 32€ 40€ 55€ 64€ 

Двокреветна делукс поглед парк (2+1) 34€ 43€ 61€ 71€ 

Двокреветна делукс поглед море (2+1) 35€ 44€ 63€ 72€ 

Студио поглед парк (2+2/3+1) 37€ 48€ 67€ 77€ 

Студио поглед море (2+2/3+1) 39€ 49€ 69€ 79€ 

Фамилијарна соба поглед парк (4) 32€ 40€ 55€ 64€ 

Апартман со 1 спална (2+2) 41€ 52€ 74€ 85€ 

Апартман со 2 спални (4+2) 44€ 56€ 79€ 92€ 

Доплата за Еднокреветна (+ на цената од DBL STD) / / 26€ 51€ 

*Дете (2-11,99) на дополнително легло со 2 возрасни во Двокреветна соба – Бесплатно 

*Дете (2-11,99) на регуларен кревет со 1 возрасен во Двокреветна соба – 50% попуст 

*2 деца (2-11,99) со 1 возрасен во Двокреветна соба – двете деца по 50% попуст 

*2 деца (2-11,99) со 2 возрасни во Фамилијарна соба/Апартман со 1 и 2 спални – двете деца по 50% попуст 

*1 дете (2-11,99) со 3 возрасни во Студио/Фамилијарна соба/Апартман со 1 и 2 спални – 50% попуст 

*2-ро дете (2-11,99) со 3 возрасни во Апартман со 2 спални – 50% попуст 

*3-то дете (2-11,99) со 3 возрасни во Апартман со 2 спални – Бесплатно 

*3-то дете (2-11,99) со 2 возрасни во Апартман со 2 спални – Бесплатно 

*4-то дете (2-11,99) со 2 возрасни во Апартман со 2 спални – 50% попуст 

*1-во дете (2-11,99) со 4 возрасни во Апартман со 2 спални – 50% попуст 

*2-ро дете (2-11,99) со 4 возрасни во Апартман со 2 спални – 50% попуст 

*1-во дете (2-11,99) со 2 возрасни во Студио – 50% попуст 



 

 

*2-ро дете (2-11,99) со 2 возрасни во Студио – 75% попуст 

*3-то возрасно лице на дополнително легло во Студио/Двокреветна соба – 20% попуст 

*3-то возрасни лице во Апартман со 1 спална – плаќа редовна цена (нема попуст) 

*4-то возрасно лице во Апартман со 1 спална – 75% попуст 

*4-то возрасни лице во Апартман со 2 спални – 25% попуст 

Попуст за рана резервација: 

- 15% попуст до 31.03.2017 

Екстра попусти: 

- 7=6, 10=9, 14=12, 21=18 за пристигнувања од 01.05-05.06 & 10.09-31.10.2017 

Екстра попустите можат да се комбинираат со попустот за рана резервација! 

ХОТЕЛ  ПЕРИОД 

FORUM 4* 

SONCEV BREG 

01.05-05.06 06.06-17.06 18.06-09.07 

10.07-20.08 

23.09-31.10 05.09-22.09 21.08-04.09 
Цена по лице на ден: ALL INCLUSIVE  

Двокреветна (2+1) 28€ 37€ 46€ 53€ 

Студио (2+1) 30€ 41€ 51€ 59€ 

Апартман со 1 спална (2+2) 33€ 43€ 54€ 62€ 

Апартман со 2 спални (4+2) 35€ 47€ 59€ 67€ 

Доплата за Еднокреветна соба  / / 23€ 41€ 

*Дете (2-11,99) на дополнително легло со 2 возрасни во Двокреветна соба – Бесплатно 

*Дете (2-11,99) на регуларен кревет со 1 возрасен во Двокреветна соба – 50% попуст 

*2 деца (2-11,99) со 1 возрасен во Двокреветна соба – двете деца по 50% попуст 

*1-во дете (2-11,99) со 2 возрасни во Апартман со 1 и 2 спални – 50% попуст 

*2-ро дете (2-11,99) со 2 возрасни во Апартман со 1 и 2 спални – 50% попуст 

*3-то дете (2-11,99) со 2 возрасни во Апартман со 2 спални – Бесплатно 

*4-то дете (2-11,99) со 2 возрасни во Апартман со 2 спални – 50% попуст 

*1-во дете (2-11,99) со 2 возрасни во Студио – 50%попуст 

*2-ро дете (2-11,99) со 2 возрасни во Студио – 75% попуст 

*1-во дете (2-11,99) со 4 возрасни во Апартман со 2 спални – 50% попуст 

*2-ро дете (2-11,99) со 4 возрасни во Апартман со 2 спални – 50% попуст 

*3-то возрасно лице во Апартман со 1 спална – плаќа полна цена 

*4-то возрасно лице на дополнително легло во Апартман со 1 спална – 75% попуст 

*4-то возрасни лице во Апартман со 2 спални – 20% попуст  

Попуст за рана резервација: 

- 15% попуст до 31.03.2017 

Екстра попусти: 

- 7=6, 10=9, 14=12, 21=18 за пристигнувања од 01.05-05.06 и 10.09-31.10.2017 

Екстра попустите можат да се комбинираат со попустот за рана резервација! 

ХОТЕЛ  ПЕРИОД 

ASTORIA 4* 

SONCEV BREG 

До 15.06 16.06-30.06 01.07-15.07 

16.07-19.08 

По 10.09 01.09-09.09 20.08-31.08 
Цена по лице на ден: ALL INCLUSIVE  

Двокреветна поглед море (2+1) 34€ 44€ 52€ 59€ 

Двокреветна поглед парк (2+2 или 3 возрасни) 33€ 42€ 49€ 56€ 

Еднокреветна поглед море (1) 40€ 56€ 69€ 82€ 

Еднокреветна поглед парк (1) 40€ 56€ 69€ 82€ 

*Дете (2-11,99) на дополнително легло со 2 возрасни во Двокреветна соба – Бесплатно 

*Дете (2-11,99) на регуларен кревет со 1 возрасен во Двокреветна соба – 50% попуст 

*2 деца (2-11,99) со 1 возрасен во Двокреветна соба – двете деца по 50% попуст 

*2 деца (2-11,99) со 2 возрасни во Двокреветна соба (поглед парк) – 1-во дете бесплатно, 2-ро дете 50% попуст 



 

 

*Возрасен на дополнително легло – 30% попуст на цената по лице 

Попуст за рана резервација: 

- 10% попуст до 30.04.2017 

(Попустите не важат за престој во периодот 05.06-15.09.2017) 

Екстра попусти: 

- За престој од 7-10 ноќевања – 1 ноќ гратис за пристигнувања до 11.06 и по 11.09 

- За престој од 11-20 ноќевања – 2 ноќевања  гратис за пристигнувања до 11.06 и по 11.09 

- За престој подолг од 21 ноќ – 3 ноќевања  гратис за пристигнувања до 11.06 и по 11.09 

Екстра попустите можат да се комбинираат со попустот за рана резервација! 

ХОТЕЛ  ПЕРИОД 

MPM KALINA GARDEN 4* 

SONCEV BREG 

12.05-26.05 27.05-16.06 17.06-30.06 01.07-31.08 

 

 

D 

16.09-06.10 

A 

09.09-15.09 

B 

01.09-08.09 

C Цена по лице на ден: ALL INCLUSIVE PREMIUM 

Двокреветна соба (2+2) 35€ 37€ 53€ 63€ 

Еднокреветна соба (1) 35€ 49€ 70€ 98€ 

Суит (2+2) 41€ 43€ 62€ 74€ 

За промени и откажувања од 7 – 1 ден пред почетокот на патувањето се наплатува 1 ноќ во сезона А и B, во сезона C и D 

наплата 100%. No Show во сезона A и B - се наплатуваат 2 ноќевања, во сезона C и D наплата 100%.  

Бебе (0-1,99) – бесплатно, но се смета како патник на дополнително легло 

1 дете (2-12,99) на дополнително легло со 2 возрасни – Бесплатно 

2 деца (2-12,99) со 2 возрасни – 1-во дете бесплатно, 2-ро дете 50% попуст 

Дете (2-12,99) со 1 возрасен во Двокреветна соба – 25% попуст 

3-то возрасно лице на дополнително легло – 30% попуст   

Екстра попусти: 

- 7=5, 10=8, 11=9, 14=10 за пристигнувања до 20.05.2017 и  од 18.09.2017 

- 7=6, 10=9, 11=10, 14=12 за пристигнувања од 21.05-03.06.2017 и 10.09-17.09.2017 

Екстра попустите можат да се комбинираат со попустот за рана резервација! 

СПЕЦИЈАЛНА ПОНУДА БРОЈ 07 (SPO CODE 01) 

- 10% попуст на редовната цена за престој во периодот 12.05-09.06.2017 

Специјална понуда може да се комбинира со екстра попустите 

ХОТЕЛ  ПЕРИОД 

MPM BLUE PEARL 4* 

SONCEV BREG 

12.05-26.05 27.05-16.06 17.06-30.06 01.07-31.08 

 

 

D 

23.09-06.10 

A 

09.09-22.09 

B 

01.09-08.09 

C Цена по лице на ден: ULTRA ALL INCLUSIVE 

Двокреветна соба (2+1) 35€ 51€ 68€ 86€ 

Еднокреветна соба (1) 47€ 74€ 108€ 171€ 

Апартман со 1 спална (2+2) 36€ 52€ 69€ 87€ 

Апартман со 2 спални (цена за 4 лица, 4+2) 133€ 194€ 258€ 328€ 

За промени и откажувања од 7 – 1 ден пред почетокот на патувањето се наплатува 1 ноќ во сезона А и B, во сезона C и D 

наплата 100%. No Show во сезона A и B - се наплатуваат 2 ноќевања, во сезона C и D наплата 100%.  

Бебе (0-1,99) – Бесплатно, но се смета како патник на дополнително легло 

1-во дете (2-11,99) на дополнително легло – Бесплатно 

2-ро дете (2-11,99) на дополнително легло во Апартман со 1 спална – 50% попуст 

2-ро дете (2-11,99) на дополнително легло во Апартман со 2 спални – 80% попуст 

Возрасен на дополнително легло – 20% попуст на редовната цена по лице 

Попуст: 

- 10% попуст за престој во периодот 12.05-01.06.2017 

Екстра попусти: 

- 7=6, 10=9, 11=10, 14=12 за пристигнувања до 09.06.2017 и од 16.09.2017 

Екстра попустите можат да се комбинираат со попустот за рана резервација! 



 

 

 

 

 

 

 

 

ХОТЕЛ  ПЕРИОД 

DIAMOND 4* 

SONCEV BREG  

01.05-10.06 11.06-04.07 

05.07-23.08 

08.09-10.10 24.08-07.09 
Цена по лице на ден – ALL INCLUSIVE 

Двокреветна стандардна соба (2+2) 26€ 35€ 46€ 

Еднокреветна соба (1) 26€ 49€ 61€ 

Дете (2-12,99) на дополнително легло со 2 возрасни во Двокреветна стандардна соба – Бесплатно 

Дете (2-12,99) на регуларен кревет со 1 возрасен во Двокреветна стандардна соба – 50% попуст 

2 деца (2-12,99) со 1 возрасен во Двокреветна стандардна соба – двете деца имаат по 50% попуст 

2 деца (2-12,99) со 2 возрасни во Двокреветна стандардна соба – 1-во дете бесплатно, 2-ро дете 50% попуст 

Возрасен на дополнително легло во Двокреветна стандардна – 30% попуст на редовната цена по лица 

Попуст за рана резервација: 

- 20% попуст до 31.03.2017 

- 15% попуст до 30.04.2017 

Екстра попусти: 

- 14=10 и 7=5 за пристигнување од 01.05-31.05.2017 и 07.09-10.10.2017 

- 14=12 и 7=6 за пристигнување од 01.06-10.06.2017 

Екстра попустите можат да се комбинираат со попустот за  рана резервација! 

ХОТЕЛ  ПЕРИОД 

KUBAN 4* 

SONCEV BREG 

01.05-31.05 01.06-15.06 16.06-06.07 

07.07-24.08 

15.09-31.10 09.09-14.09 25.08-08.09 
Цена по лице на ден: ALL INCLUSIVE 

Двокреветна стандардна страничен поглед море (2+1) 34€ 39€ 49€ 61€ 

Двокреветна стандардна поглед парк (2+1) 32€ 36€ 47€ 59€ 

Двокреветна супериор поглед парк (2+2) 36€ 41€ 52€ 63€ 

Еднокреветна стандардна страничен поглед море (1) 34€ 45€ 59€ 76€ 

Јуниор суит страничен поглед море (2+2) 37€ 42€ 53€ 64€ 

1-во дете (2-12,99) на дополнително легло со 2 возрасни во Двокреветна соба/Јуниор суит – Бесплатно 

2-ро дете (2-12,99) на дополнително легло со 2 возрасни во Двокреветна соба/Јуниор суит – 50% попуст 

Дете на регуларен кревет во Двокреветна соба – 50% попуст 

2 деца (2-12,99) со 1 возрасен во Двокреветна соба/Јуниор суит – двете деца по 50% попуст 

Возрасен на дополнително легло во Двокреветна соба/Јуниор суит – 30% попуст на редовната цена 

Попуст за рана резервација: 

- 15% попуст до 31.03.2017 

- 10% попуст до 30.04.2017 

Екстра попусти: 

- 7=6, 14=12 за пристигнувања до 09.06.2017 и по 09.09.2017 

Екстра попустите можат да се комбинираат со попустот за рана резервација! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХОТЕЛ  ПЕРИОД 

LAGUNA PARK 4* 

SONCEV BREG  

01.05-04.06 05.06-03.07 

04.07-27.08 

13.09-05.10 28.08-12.09 
Цена по лице на ден – ALL INCLUSIVE 

Двокреветна соба (2+2) 39€ 51€ 63€ 

Еднокреветна соба (1) 39€ 76€ 94€ 

Двокреветна супериор соба (2+2) 43€ 55€ 67€ 

Апартман (2+2)  45€ 58€ 69€ 

Мазонета (4+2) 44€ 56€ 68€ 

Дете (2-11,99) на дополнително легло со 2 возрасни во Двокреветна соба  - Бесплатно 

Дете (2-11,99) на регуларен кревет со 1 возрасен во Двокреветна соба – плаќа полна сума 

2 деца (2-11,99) со 1 возрасен во Двокреветна соба – 1-во дете плаќа полна сума, 2-ро дете бесплатно 

2 деца (2-11,99) со 2 возрасни во Двокреветна соба – 1-во дете бесплатно, 2-ро дете 50% попуст 

2 деца (2-11,99) со 2 возрасни во Апартмна/Мазонета – двете деца по 50% попуст 

2 деца (2-11,99) со 4 возрасни во Мазонета – двете деца по 50% попуст 

3-то и 4-то лице на регуларен кревет во Мазонета – плаќаат полна сума 

Возрасен на дополнително легло – 20% попуст 

Попуст за рана резервација: 

- 10% попуст до 30.04.2017 

Екстра попусти: 

- 7=6, 14=12 за пристигнувања од 01.05-02.06.2017 и од 13.09.2017 

Екстра попустите можат да се комбинираат со попустот за рана резервација! 

ХОТЕЛ  ПЕРИОД 

SMARTLINE MERIDIAN 4* 

SONCEV BREG 

08.05-02.06 

03.06-23.06 

24.06-08.07 

09.07-26.08 

10.09-15.10 27.08-09.09 
Цена по лице на ден: ПОЛУПАНСИОН 

Двокреветна стандардна соба (2+1) 22€ 28€ 35€ 46€ 

Еднокреветна соба (1) 26€ 44€ 51€ 69€ 

Двокреветна голема соба (2+2) 24€ 30€ 37€ 48€ 

ALL INCLUSIVE 

Двокреветна стандардна соба (2+1) 33€ 39€ 46€ 58€ 

Еднокреветна соба (1) 37€ 55€ 62€ 81€ 

Двокреветна голема соба (2+2) 35€ 41€ 48€ 60€ 

1-во дете (2-11,99) на дополнително легло на база Полупансион – Бесплатно 

2-ро дете (2-11,99) на дополнително легло на база Полупансион – 50% попуст 

1-во дете (2-11,99) на дополнително легло на база All Inclusive – 70% попуст 

2-ро дете (2-11,99) на дополнително легло на база All Inclusive – 50% попуст 



 

 

Дете (2-11,99) на регуларен кревет – 50% попуст 

Возрасен на дополнително легло во Двокреветна соба – 30% попуст на редовната цена по лице 

Попуст за рана резервација: 

- 15% попуст до 31.03.2017 

- 10% попуст до 30.04.2017 

Екстра попусти: 

- 7=5, 10=8, 11=9, 14=10 за пристигнувања од 08.05-02.06.2017 и  од 10.09-15.10.2017 

- 7=6, 10=9, 11=9, 14=12 за пристигнувања од 03.06-23.06.2017 и од 03.09-09.09.2017 

- 21=16 за пристигнувања од 08.05-22.05.2017 и 17.09-15.10.2017 

Екстра попустите можат да се комбинираат со попустот за рана резервација! 

ХОТЕЛ  ПЕРИОД 

ALBA 4* 

SONCEV BREG  

20.05-10.06 11.06-06.07 

07.07-24.08 

12.09-07.10 25.08-11.09 
Цена по лице на ден – ALL INCLUSIVE 

Двокреветна стандардна поглед парк (2+2) 41€ 53€ 70€ 

Еднокреветна стандардна поглед парк (1) 73€ 94€ 139€ 

Двокреветна стандардна поглед море (2+2) 44€ 56€ 74€ 

Еднокреветна стандардна поглед море 74€ 100€ 146€ 

Двокреветна комфорт поглед парк (2+2) 43€ 55€ 72€ 

Еднокреветна комфорт поглед парк (1) 78€ 98€ 144€ 

Двокреветна комфорт поглед море (2+2) 45€ 59€ 76€ 

Еднокреветна комфорт поглед море (1) 81€ 105€ 151€ 

Апартман поглед парк (2+2) 71€ 92€ 122€ 

Апартман поглед море (2+2) 81€ 102€ 132€ 

Бебе (0-1,99) – Бесплатно, но се смета како лице на дополнително легло 

Дете (2-11,99) со 1 возрасен во Двокреветна соба – се пресметува цена за Еднокреветна соба 

2 деца (2-11,99) со 1 возрасен во Двокреветна соба – двете деца имаат по 50% попуст 

1-во дете (2-11,99) на дополнително легло во Двокреветна соба – Бесплатно 

2-ро дете (2-11,99) на дополнително легло во Двокреветна соба – 50% попуст 

Возрасни на дополнително легло во Двокреветна соба – 50% попуст на редовната цена по лице 

2 деца (2-11,99) на дополнително легло во Апартман – Бесплатно 

3-то и 4-то возрасно лице на дополнително легло во Апартман – Бесплатно 

Попуст за рана резервација: 

- 15% попуст до 31.03.2017 

Екстра попусти: 

- 7=5 и 14=10 за пристигнувања од 20.05-10.06.2017 и од 06.09-30.09.2017 

Екстра попустите можат да се комбинираат со попустот за рана резервација! 

ХОТЕЛ  ПЕРИОД 

MERCURY 4* 

SONCEV BREG  

До 14.06 15.06-07.07 

08.07-23.08 

Од 15.09 24.08-14.09 
Цена по лице на ден – ALL INCLUSIVE 

Двокреветна соба (2+1) 30€ 45€ 56€ 

Еднокреветна соба (1) 36€ 59€ 83€ 

Дете (2-12,99) на дополнително легло со 2 возрасни во Двокреветна соба – Бесплатно 

2-ро дете (2-12,99) на дополнително легло со 2 возрасни во Двокреветна соба – 50% попуст 

Дете (2-12,99) на регуларен кревет во Двокреветна соба со 1 возрасен – 50% попуст 

2 деца (2-12,99) во Двокреветна соба со 1 возрасен – двете деца имаат по 50% попуст 

Возрасен на дополнително легло во Двокреветна соба – 30% попуст на редовната цена по лице 

Попуст за рана резервација: 

- 20% попуст до 31.03.2017 



 

 

 

 

 

 

 

 

- 15% попуст до 30.04.2017 

- 10% попуст до 15.05.2017 

ХОТЕЛ  ПЕРИОД 

VIAND 4* 

SONCEV BREG  

До 14.06 15.06-07.07 

08.07-23.08 

Од 15.09 24.08-14.09 
Цена по лице на ден – ALL INCLUSIVE 

Двокреветна соба (2+1) 33€ 47€ 63€ 

Еднокреветна соба (1) 47€ 64€ 98€ 

Доплата за поглед на море  4€ 4€ 4€ 

Дете (2-12,99) на дополнително легло со 2 возрасни во Двокреветна соба – Бесплатно 

Дете (2-11,99) на регуларен кревет со 1 возрасен – 50% попуст 

2 деца (2-12,99) во Двокреветна соба со 1 возрасен – двете деца по 50% попуст 

Возрасен на дополнително легло во Двокреветна соба – 30% попуст на редовната цена по лице 

Попуст за рана резервација: 

- 10% попуст до 30.04.2017 

ХОТЕЛ  ПЕРИОД 

MARVEL 4* 

SONCEV BREG  

05.05-12.06 13.06-09.07 

10.07-23.08 

09.09-10.10 24.08-08.09 
Цена по лице на ден – ALL INCLUSIVE 

СЕЗОНА Ниска Средна Висока 

Двокреветна поглед парк (2+1) 36€ 47€ 58€ 

Двокреветна поглед море (2+1) 40€ 50€ 61€ 

Еднокреветна поглед парк (1) 55€ 70€ 91€ 

Еднокреветна поглед море (1) 58€ 74€ 94€ 

Студио (2+2) 42€ 52€ 63€ 

Апартман (2+2) 48€ 58€ 69€ 

МИНИМУМ ПРЕСТОЈ 5 НОЌЕВАЊА 

Дете (2-12,99) на дополнително легло со 2 возрасни – Бесплатно 

Дете (2-12,99) на регуларен кревет со 1 возрасен во Двокреветна соба – 50% попуст во ниска сезона, нема попуст во 

средна и висока сезона 

2-ро дете (2-11,99) со 1 возрасен во Двокреветна соба – плаќа 50% од сумата за возрасен 

2 деца (2-12,99) со 2 возрасни во Студио/Апартман – 1-во дете бесплатно, 2-ро дете 50% попуст 

3 деца (2-12,99) со 2 возрасни во Студио/Апартман – 1-во дете бесплатно, 2-ро и 3-то дете по 50% попуст 

3-то возрасно лице на дополнително легло во Двокреветна/Студио/Апартман – 20% попуст на редовната цена по лице 

Попуст за рана резервација: 

- 10% попуст до 30.04.2017 

Екстра попусти: 

- 7=5 за пристигнувања од 05.05-06.06.2017 и од 12.09.2017 

- 14=10 за пристигнувања од 05.05-31.05.2017 и од 12.09.2017 

Екстра попустите можат да се комбинираат со попустот за рана резервација! 



 

 

 

 

 

 

 

ХОТЕЛ  ПЕРИОД 

NOBEL 4* 

SONCEV BREG  

20.05-12.06 13.06-09.07 

10.07-23.08 

09.09-30.09 24.08-08.09 
Цена по лице на ден – ULTRA ALL INCLUSIVE 

СЕЗОНА Ниска Средна Висока 

Двокреветна поглед парк (2+1) 39€ 52€ 64€ 

Двокреветна поглед море (2+1) 43€ 55€ 68€ 

Еднокреветна поглед парк (1) 58€ 78€ 99€ 

Еднокреветна поглед море (1) 61€ 82€ 102€ 

Студио (2+2) 45€ 58€ 70€ 

Апартман (2+2) 51€ 63€ 76€ 

МИНИМУМ ПРЕСТОЈ 5 НОЌЕВАЊА 

Дете (2-12,99) на дополнително легло со 2 возрасни – Бесплатно 

Дете (2-12,99) на регуларен кревет во Двокреветна соба со 1 возрасен – 50% попуст во ниска сезона, нема попуст во 

средна и висока сезона 

2-ро дете (2-11,99) со 1 возрасен во Двокреветна соба – плаќа 50% од сумата за возрасен 

2 деца (2-12,99) со 2 возрасни во Студио/Апартман – 1-во дете бесплатно, 2-ро дете 50% попуст 

3 деца (2-12,99) со 2 возрасни во Студио/Апартман – 1-во дете бесплатно, 2-ро и 3-то дете по 50% попуст 

3-то возрасно лице на дополнително легло во Двокреветна/Студио/Апартман – 20% попуст на редовната цена по лице 

Попуст за рана резервација: 

- 10% попуст до 30.04.2017 

Екстра попусти: 

- 7=5 за пристигнувања од 20.05-06.06.2017 и од 12.09.2017 

- 14=10 за пристигнувања од 20.05-31.05.2017 и од 12.09.2017 

Екстра попустите можат да се комбинираат со попустот за рана резервација! 

ХОТЕЛ  ПЕРИОД 

RIU HELIOS 4* 

SONCEV BREG 

01.05-21.05 22.05-10.06 11.06-30.06 

01.07-28.08 

26.09-05.10 13.09-25.09 29.08-12.09 
Цена по лице на ден: ALL INCLUSIVE 

Двокреветна стандардна без балкон (2+1) 39€ 56€ 67€ 82€ 

Еднокреветна без балкон (1) 39€ 67€ 81€ 110€ 

Двокреветна стандардна (2+1) 43€ 62€ 75€ 91€ 

Еднокреветна стандардна (1) 43€ 71€ 86€ 116€ 

Двокреветна поглед море (2+1) 49€ 67€ 82€ 101€ 

Еднокреветна поглед море (1) 49€ 78€ 100€ 127€ 

Апартман 1 спална (2+2) 53€ 83€ 107€ 145€ 

1-во дете (2-11,99) со 1 возрасен во Двокреветна соба – 50% попуст на редовната цена по лице 

2-ро дете (2-11,99) со 1 возрасен во Двокреветна соба – 50% попуст на редовната цена по лице 

Деца (2-4,99) на дополнително легло со 2 возрасни во сите типови на соби – Бесплатно 

Деца (5-11,99) на дополнително легло со 2 возрасни во сите типови на соби – 50% попуст 

3-то возрасно лице на дополнително легло во сите типови на соби – 30% попуст на редовната цена   



 

 

 

 

Попуст за рана резервација: 

- 15% попуст до 30.04.2017 

ХОТЕЛ  ПЕРИОД 

RIU HELIOS PARADISE 4* 

SONCEV BREG 

01.05-21.05 22.05-10.06 11.06-30.06 

01.07-28.08 

26.09-05.10 13.09-25.09 29.08-12.09 
Цена по лице на ден: ALL INCLUSIVE 

Двокреветна стандардна (2+1) 45€ 64€ 78€ 97€ 

Еднокреветна стандардна (1) 45€ 95€ 115€ 140€ 

Двокреветна стандардна поглед море (2+1) 51€ 70€ 86€ 106€ 

Еднокреветна стандардна поглед море (1) 51€ 101€ 123€ 150€ 

Двокреветна супериор (2+2) 51€ 74€ 94€ 114€ 

Двокреветна супериор поглед море (2+2) 53€ 79€ 104€ 125€ 

Фамилијарна соба (4+2) 56€ 87€ 110€ 132€ 

Суит (3+3) 58€ 91€ 117€ 141€ 

Дете (2-11,99) со 1 возрасен во Двокреветна стандардна соба – 50% попуст на редовната цена по лице 

2-ро дете (2-11,99) со 1 возрасен во Двокреветна стандардна соба – 50% попуст на редовната цена по лице 

Деца (2-4,99) на дополнително легло со 2 возрасни во сите типови на соби освен Суит – Бесплатно 

Деца (5-11,99) на дополнително легло со 2 возрасни во сите типови на соби освен Суит – 50% попуст 

Деца (2-4,99) со 3 возрасни во Суит – Бесплатно 

Деца (5-11,99) со 3 возрасни во Суит – 50% попуст 

3-то возрасно лице во сите типови на соби освен Суит – 20% попуст на редовната цена по лице 

4-то возрасно лице во Суит – 20% попуст на редовната цена по лице 

5-то возрасни лице во Суит – 50% попуст на редовната цена по лице 

Попуст за рана резервација: 

- 15% попуст до 30.04.2017 

ХОТЕЛ  ПЕРИОД 

DIT EVRIKA BEACH CLUB HOTEL 4* 

SONCEV BREG 

01.05-20.05 21.05-10.06 11.06-08.07 

09.07-26.08 

01.10-15.10 10.09-30.09 27.08-09.09 
Цена по лице на ден: ALL INCLUSIVE 

Сезона A B C D 

Двокреветна соба (2+0) 35€ 48€ 68€ 82€ 

Двокреветна соба (1+1) 26€ 39€ 58€ 79€ 

Двокреветна поглед градина (2+1) 35€ 48€ 69€ 83€ 

Двокреветна поглед градина = Еднокреветна (1+1) 45€ 66€ 109€ 160€ 

Двокреветна поглед базен (2+1) 36€ 50€ 71€ 84€ 

Двокреветна поглед базен = Еднокреветна (1+1) 47€ 70€ 112€ 162€ 

Двокреветна поглед море (2+1) 39€ 52€ 75€ 89€ 

Двокреветна поглед море = Еднокреветна  50€ 73€ 118€ 171€ 

Студио (2+2) 37€ 52€ 77€ 92€ 

Фамилијарна соба (2+2) 41€ 58€ 82€ 99€ 

Апартман (3+2) 36€ 55€ 76€ 94€ 

Еднокреветна стандардна (1) 37€ 52€ 68€ 82€ 

1-во дете (2-11,99) со 1 возрасен во Двокреветна 1+1 – детето плаќа полна цена 

1-во дете (2-11,99) на дополнително легло во Двокреветна соба-Бесплатно во сезона A & B, 80% попуст во сезона C&D 

1-во дете (2-11,99) на дополнително легло во Фамилијарна/Студио/Апартман – Бесплатно 

2-ро дете (2-11,99) со 2 возрасни во Фамилијарна/Студио/Апартман – 50% попуст 



 

 

3-то лице (12-15,99) на дополнително легло со 2 возрасни во Студио – 20% попуст на редовната цена по лице 

3-то возрасно лице на дополнително легло во Двокреветна соба/ 4-то возрасни лице на дополнително легло во Апартман 

– 20% попуст на редовната цена по лице 

3-то возрасно лице НЕ МОЖЕ да се смести во Фамилијарна соба/Студио! 

Бебиња (0-1,99) – Бесплатно, но се сметаат во зафатеноста на собата како лице на дополнително легло 

Во студио – 1-во дете (12-15,99) на дополнително легло – 20% попуст, 2-ро дете (0-11,99) – Бесплатно 

ХОТЕЛ  ПЕРИОД 

ROYAL PALACE HELENA PARK 5* 

SONCEV BREG 

01.05-22.05 23.05-12.06 13.06-05.07 

06.07-25.08 

28.09-20.10 10.09-27.09 26.08-09.09 
Цена по лице на ден: ALL INCLUSIVE 

Сезона A B C D 

Двокреветна стандардна соба (2+0) 44€ 56€ 72€ 89€ 

Еднокреветна стандардна соба (1) 49€ 72€ 108€ 141€ 

Двокреветна соба поглед градина/базен (2+1) 48€ 63€ 78€ 94€ 

Еднокреветна соба поглед градина/базен (1) 52€ 81€ 117€ 151€ 

Суит (2+2) 62€ 81€ 112€ 125€ 

Дете (0-11,99) на дополнително легло со 2 возрасни во Двокреветна соба/Суит – Бесплатно 

2 деца (0-11,99) со 2 возрасни во Суит – 50% попуст 

Дете (2-11,99) со 1 возрасен на регуларен кревет во Двокреветна соба – 30% попуст 

2 деца (2-11,99) со 1 возрасен во Двокреветна соба – двете деца по 50% попуст 

3-то возрасно лице на дополнително легло – 30% попуст на редовната цена по лице 

Минимум зафатеност во Суит – 2 возрасни 

Максимум зафатеност во Суит – 3 возрасни или 2 возрасни + 2 деца  

Попуст за рана резервација: 

- 15% попуст до 31.03.2017 за престој во сезона А & B (01.05-12.06 и 10.09-20.10) 

- 10% попуст до 31.03.2017 за престој во сезона C & D (13.06-09.09) 

- 10% попуст до 30.04.2017 валиден за престој во сите сезони 

Екстра попусти: 

- 7=6 за пристигнувања во периодот 01.05-31.05 & 18.09-15.10 

- 14=12 за пристигнувања во периодот 01.05-25.05 & 18.09-15.10 

- 21=18 за пристигнувања во периодот 01.05-21.05 & 18.09-15.10 

Екстра попустите можат да се комбинираат со попустот за рана резервација! 

ХОТЕЛ  ПЕРИОД 

ROYAL PALACE HELENA SANDS 5* 

SONCEV BREG 

01.05-22.05 23.05-12.06 13.06-05.07 

06.07-25.08 

28.09-20.10 10.09-27.09 26.08-09.09 
Цена по лице на ден: Полупансион (HB) 

Сезона A B C D 

Двокреветна соба поглед копно (2+1) 43€ 53€ 70€ 84€ 

Еднокреветна соба поглед копно (1) 48€ 70€ 107€ 133€ 

Двокреветна соба поглед море (2+1) 47€ 60€ 76€ 92€ 

Еднокреветна соба поглед море (1) 51€ 79€ 114€ 146€ 

Јуниор апартман (2+2) 58€ 78€ 104€ 116€ 

Суит (2+2) 67€ 85€ 115€ 130€ 

Дуплекс суит (2+2) 73€ 93€ 121€ 144€ 

Дете (2-12,99) на дополнително легло со 2 возрасни во Двокреветна/Суит – Бесплатно 

2-ро дете (2-11,99) со 2 возрасни во Суит – 50% попуст 

Дете (2-11,99) со 1 возрасен на регуларен кревет во Двокреветна соба – 30% попуст 

2 деца (2-11,99) со 1 возрасен во Двокреветна соба – двете деца имаат по 50% попуст 

3-то возрасно лице на дополнотелно легло – 30% попуст на редовната цена по лице 

Минимум зафатеност во Суит – 2 возрасни 



 

 

 

 

 

 

Максимум зафатеност во Суит – 3 возрасни или 2 возрасни + 2 деца 

Јуниот суит – 2 соби без конекциска врата, Суит – 2 конектирани соби, Дуплекс Суит – на два спрата 

Попуст за рана резервација: 

- 15% попуст до 31.03.2017 за престој во сезона А & B (01.05-12.06 и 10.09-20.10) 

- 10% попуст до 31.03.2017 за престој во сезона C & D (13.06-09.09) 

- 10% попуст до 30.04.2017 валиден за престој во сите сезони 

Екстра попусти: 

- 7=6 за пристигнувања во периодот 01.05-31.05 & 18.09-15.10 

- 14=12 за пристигнувања во периодот 01.05-25.05 & 18.09-15.10 

- 21=18 за пристигнувања во периодот 01.05-21.05 & 18.09-15.10 

- Екстра попустите можат да се комбинираат со попустот за рана резервација! 

ХОТЕЛ  ПЕРИОД 

AMBASSADOR 3* 

ZLATNI PESOCI 

01.05-11.06 12.06-10.07 

11.07-24.08 

09.09-30.09 25.08-08.09 
Цена по лице на ден – НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК 

Двокреветна соба 5+ ноќевања (2+1) 16€ 24€ 33€ 

Еднокреветна соба 5+ ноќевања (1) 21€ 33€ 47€ 

Двокреветна соба 1-4 ноќевања (2+1) 16€ 24€ 48€ 

Еднокреветна соба 1-4 ноќевања (1) 21€ 33€ 62€ 

Доплата – ПОЛУПАНСИОН (возрасен/дете) 6/3€ 6/3€ 6/3€ 

Доплата – ALL INCLUSIVE (возрасен/дете) 12/6€ 12/6€ 14/7€ 

Дете (2-12,99) на дополнително легло со 2 возрасни во Двокреветна соба – Бесплатно 

Дете (2-12,99) на регуларен кревет со 1 возрасен во Двокреветна соба – 50% попуст 

2 деца (2-12,99) со 1 возрасен во Двокреветна соба – двете деца имаат по 50% попуст 

2 деца (2-12,99) со 2 возрасни во Двокреветна соба – 1-во дете бесплатни, 2-ро дете 50% попуст 

Возрасно лице на дополнително легло – 20% попуст 

Попуст за рана резервација: 

- 15% попуст до 31.03.2017 

- 10% попуст до 31.05.2017 

Екстра попусти:  

- 7=5, 8=6, 9=7, 10=8, 11=9, 12=10, 14=10 за пристигнувања до 11.06.2017 и од 09.09.2017 

Екстра попустите можат да се комбинираат со попустот за рана резервација! 

ХОТЕЛ  ПЕРИОД 

HOLIDAY PARK 3* 

ZLATNI PESOCI 

20.05-18.06 19.06-04.07 

15.07-25.08 

11.09-30.09 26.08-10.09 
Цена по лице на ден – ALL INCLUSIVE light 

Двокреветна соба (2+1) 18€ 24€ 36€ 

Еднокреветна соба (1) 18€ 36€ 70€ 

Студио (2+2) 19€ 25€ 37€ 

Дете (2-12,99) на дополнително легло со 2 возрасни во Двокреветна соба – Бесплатно 

Дете (2-12,99) на регуларен кревет со 1 возрасен во Двокреветна соба – 50% попуст 

2 деца (2-12,99) со 1 возрасен во Двокреветна соба – двете деца по 50% попуст 

Возрасен на дополнително легло – 20% попуст на редовната цена по лице  



 

 

 

 

 

 

 

 

ХОТЕЛ  ПЕРИОД 

PLISKA 3* 

ZLATNI PESOCI 

01.05-11.06 12.06-09.07 

10.07-20.08 

16.09-31.10 21.08-15.09 
Цена по лице на ден – ALL INCLUSIVE  

Двокреветна соба (2+1) 21€ 31€ 40€ 

Еднокреветна соба (1) 26€ 43€ 54€ 

Апартман (2+2) 27€ 37€ 46€ 

Дете (2-12,99) на дополнително легло со 2 возрасни во Двокреветна соба – Бесплатно 

Дете (2-12,99) на регуларен кревет со 1 возрасен во Двокреветна соба – 50% попуст 

2 деца (2-12,99) со 1 возрасен во Двокреветна соба – двете деца имаат по 50% попуст 

Деца (2-12,99) на дополнително легло со 2 возрасни во Апартман – 1-во дете бесплатно, 2-ро дете 50% попуст на 

редовната цена по лице во Апартман 

Возрасен на дополнително легло – 30% попуст на редовната цена по лице 

Попуст за рана резервација: 

- 20% попуст до 31.05.2017 

Екстра попусти: 

- 7=5, 10=7, 11=8, 14=10 за пристигнувања до 15.06.2017 и по 06.09.2017 

Екстра попустите НЕ можат да се комбинираат со попустот за рана резервација! 

ХОТЕЛ  ПЕРИОД 

PERUNIKA 3* 

ZLATNI PESOCI 

01.05-10.06 11.06-20.06 21.06-06.07 

07.07-25.08 

15.09-10.10 06.09-14.09 26.08-05.09 
Цена по лице на ден: Ноќевање со појадок (BB) 

Двокреветна соба (2+1) 14€ 20€ 25€ 29€ 

Еднокреветна соба (1) 22€ 31€ 39€ 47€ 

Апартман цена по соба (2+2) 48€ 68€ 86€ 102€ 

ALL INCLUSIVE 

Двокреветна соба (2+1) 24€ 29€ 34€ 43€ 

Еднокреветна соба (1) 32€ 40€ 48€ 60€ 

Апартман цена по соба (2+2) 85€ 101€ 118€ 151€ 

Дете (2-11,99) на дополнително легло со 2 возрасни во Двокреветна соба – Бесплатно 

2-ро дете (2-11,99) на дополнително легло со 2 возрасни во Двокреветна соба (на барање) – 50% попуст 

Дете (2-11.99) на регуларен кревет со 1 возрасен во Двокреветна соба – 50% попуст 

2 деца (2-11,99) со 1 возрасен во Двокреветна соба – двете деца по 50% попуст 

Возрасен на дополнително легло во Двокреветна соба – 20% попуст на редовната цена по лице 

Попуст за рана резервација: 

- 15% попуст до 15.03.2017 

- 10% попуст до 15.04.2017 

Екстра попусти во период до 10.06.2017 и од 10.09.2017: 

- 7=6, 8=7, 9=8, 10=8, 12=10, 14=12, 21=18 

Екстра попустите НЕ се комбинираат со попустот за рана резервација! 



 

 

 

 

 

 

 

 

ХОТЕЛ  ПЕРИОД 

BERLIN GOLDEN BEACH 4* 

ZLATNI PESOCI 

22.05-04.06 05.06-19.06 20.06-30.06 

01.07-24.08 

20.09-29.09 07.09-19.09 25.08-06.09 
Цена по лице на ден: ALL INCLUSIVE GOLD 

Двокреветна соба (2+1) 35€ 48€ 60€ 74€ 

Еднокреветна соба (1) 43€ 56€ 71€ 91€ 

Апартман (минимум 2+1, максимум 2+3) 43€ 56€ 71€ 91€ 

Дете (2-11,99) на дополнително легло со 2 возрасни – Бесплатно 

Дете (2-11,99) на регуларен кревет со 1 возрасен – Двокреветна=Еднокреветна соба 

2 деца (2-11,99) со 1 возрасен во Двокреветна соба – 1-во дете 50% попуст на цената за возрасен, 2-ро дете бесплатно 

2 деца (2-11,99) со 2 возрасни – двете деца бесплатно 

3 деца (2-11,99) со 2 возрасни во Апартман – 1-во и 2-ро дете бесплатно, 3-то 50% попуст 

Возрасен на дополнително легло – 30% попуст на редовната цена по лице 

Попуст за рана резервација:  

- 20% попуст до 31.03.2017 

- 15% попуст до 30.04.2017 

Екстра попусти: 

- За престој од 7 – 13 ноќевања – 1 ноќ бесплатно за пристигнувања од 22.05-10.06 и по 10.09.2017 

- За престој од 14 – 20 ноќевања – 2 ноќевања бесплатно за пристигнувања 22.05-10.06 и по 10.09.2017 

Екстра попустите можат да се комбинираат со попустот за рана резервација! 

ХОТЕЛ  ПЕРИОД 

BERLIN GREEN PARK 4* 

ZLATNI PESOCI 20.09-29.09 

01.06-19.06 20.06-30.06 

01.07-24.08 

07.09-19.09 25.08-06.09 
Цена по лице на ден: ALL INCLUSIVE GOLD 

Двокреветна соба (2+1) 30€ 43€ 54€ 68€ 

Еднокреветна соба (1) 42€ 51€ 67€ 85€ 

Апартман (минимум 2+1, максимум 2+3) 42€ 51€ 67€ 85€ 

Дете (2-11,99) на дополнително легло со 2 возрасни – Бесплатно 

Дете (2-11,99) на регуларен кревет со 1 возрасен – Двокреветна=Еднокреветна соба 

2 деца (2-11,99) со 1 возрасен во Двокреветна соба – 1-во дете 50% попуст на цената за возрасен, 2-ро дете бесплатно 

2 деца (2-11,99) со 2 возрасни – двете деца бесплатно 

3 деца (2-11,99) со 2 возрасни во Апартман – 1-во и 2-ро дете бесплатно, 3-то 50% попуст 

Возрасен на дополнително легло – 30% попуст на редовната цена по лице 

Попуст за рана резервација: 

- 20% попуст до 31.03.2017 

- 15% попуст до 30.04.2017 

Екстра попусти: 

- За престој од 7 – 13 ноќевања – 1 ноќ бесплатно за пристигнувања од 01.06-10.06 и по 10.09.2017 

- За престој од 14 – 20 ноќевања – 2 ноќевања бесплатно за пристигнувања од 01.06-10.06 и по 10.09.2017 

Екстра попустите можат да се комбинираат со попустот за рана резервација! 



 

 

 

ХОТЕЛ  ПЕРИОД 

DOUBLETREE BY HILTON 4* 

ZLATNI PESOCI 

25.04-31.05 01.06-15.06 16.06-30.06 01.07-15.07 

16.07-15.08 

01.10-31.10 16.09-30.09 01.09-15.09 16.08-31.08 

Цена по лице на ден: НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК 

Двокреветна поглед парк (2+1) 29€ 34€ 44€ 53€ 58€ 

Еднокреветна поглед парк (1) 49€ 59€ 78€ 97€ 106€ 

Двокреветна поглед море (2+1) 34€ 39€ 48€ 58€ 62€ 

Еднокреветна поглед море (1) 58€ 67€ 86€ 105€ 114€ 

Фамилијарна соба (мин. 2 лица, макс. 2+2) 41€ 45€ 55€ 64€ 69€ 

Апартман 1 спална ( мин. 2 лица, макс. 2+2) 52€ 56€ 66€ 75€ 79€ 

Доплата ПОЛУПАНСИОН (HB) 14€ 14€ 14€ 14€ 14€ 

Доплата ALL INCLUSIVE  23€ 23€ 23€ 23€ 23€ 

Минумим престој 4 ноќевања во периодите: 01.07-15.07, 16.07-15.08, 16.08-31.08.2017 

Дете (2-12,99) на дополнително легло со 2 возрасни – Бесплатно сместување и оброци 

2-ро дете (2-12,99) со 2 возрасни во Фамилијарна соба/Апартман - 12€ за сместување и 50% попуст на оброците 

Дете (2-12,99) на регуларен кревет со 1 возрасен во Двокреветна соба – Возрасното лице плаќа цена за Еднокреветна 

соба, детето е бесплатно на BB, HB, AI 

2 деца (2-12,99) со 1 возрасен во Двокреветна соба -  Возрасното лице плаќа цена за Еднокреветна соба, детето е 

бесплатно на BB, HB, AI 

3-то возрасно лице на дополнително легло – плаќа 23€ и полна сума за оброците 

Попуст за сместување во период: 

- 25.04.2017 – 20.06.2017 – 50% попуст 

- 21.06.2017 – 29.06.2017 – 30% попуст 

- 30.06.2017 – 31.08.2017 – 20% попуст 

- 01.09.2017 – 15.09.2017 – 30% попуст 

- 16.09.2017 – 15.10.2017 – 50% попуст 

Важи за нови резервации направени во период 01.01.2017 – 30.04.2017! 

При резервација да се напомене EBD SPO29.12.16 DT. 

ХОТЕЛ  ПЕРИОД 

HELIOS SPA 4* 

ZLATNI PESOCI 

25.04-31.05 01.06-15.06 16.06-30.06 01.07-15.07 

16.07-15.08 

01.10-31.10 16.09-30.09 01.09-15.09 16.08-31.08 

Цена по лице на ден: НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК 

Двокреветна поглед парк (2+1) 25€ 28€ 37€ 45€ 48€ 

Еднокреветна поглед парк (1) 40€ 48€ 64€ 81€ 87€ 

Двокреветна поглед море (2+1) 29€ 33€ 41€ 49€ 53€ 

Еднокреветна поглед море (1) 49€ 56€ 72€ 89€ 95€ 

Фамилијарна соба (мин. 2 лица, макс. 2+2) 36€ 40€ 48€ 56€ 60€ 

Апартман 1 спална ( мин. 2 лица, макс. 2+2) 48€ 50€ 59€ 67€ 70€ 

Доплата ПОЛУПАНСИОН (HB) 12€ 12€ 12€ 12€ 12€ 

Доплата ALL INCLUSIVE  18€ 18€ 18€ 18€ 18€ 

Минумим престој 4 ноќевања во периодите: 01.07-15.07, 16.07-15.08, 16.08-31.08.2017 

Дете (2-12,99) на дополнително легло со 2 возрасни – Бесплатно сместување и оброци 

2-ро дете (2-12,99) со 2 возрасни во Фамилијарна соба/Апартман - 12€ за сместување и 50% попуст на оброците 

Дете (2-12,99) на регуларен кревет со 1 возрасен во Двокреветна соба – Возрасното лице плаќа цена за Еднокреветна 

соба, детето е бесплатно на BB, HB, AI 

2 деца (2-12,99) со 1 возрасен во Двокреветна соба -  Возрасното лице плаќа цена за Еднокреветна соба, детето е 

бесплатно на BB, HB, AI 

3-то возрасно лице на дополнително легло – плаќа 23€ и полна сума за оброците 



 

 

 

 

 

 

 

3-то и 4-то возрасено лице на дополнително легло во Фамилијарна соба/Апартман – секој плаќа по 23€ за сместување и 

полна сума за оброците  

Попуст за сместување во период: 

- 25.04.2017 – 20.06.2017 – 50% попуст 

- 21.06.2017 – 06.07.2017 – 30% попуст 

- 07.07.2017 – 15.07.2017 – 20% попуст 

- 16.07.2017 – 31.08.2017 – 30% попуст 

- 01.09.2017 – 07.09.2017 – 40% попуст 

- 08.09.2017 – 15.10.2017 – 50% попуст 

Важи за нови резервации направени од 01.01.2017-30.04.2017! 

При резервација да се напомене EBD SPO29.12.16 HS 

ХОТЕЛ  ПЕРИОД 

KRISTAL 4* 

ZLATNI PESOCI 

03.05-14.06 15.06-06.07 

07.07-24.08 

14.09-06.10 25.08-13.09 
Цена по лице на ден – ALL INCLUSIVE  

Двокреветна стандардна соба (2+1) 35€ 48€ 61€ 

Еднокреветна стандардна соба (1) 35€ 72€ 101€ 

Двокреветна стандардна страничен поглед море (2+1)  36€ 51€ 63€ 

Фамилијарна соба (кревети на спрат) 2+2  35€ 48€ 61€ 

Фамилијардна делукс (3+1) 39€ 53€ 66€ 

Двокреветна супериор (2+2) 39€ 53€ 66€ 

Двокреветна супериор страничен поглед море (2+2) 39€ 55€ 68€ 

Минимум престој 5 ноќевања во периодот 01.07-31.08.2017 

Дете (2-12,99) на дополнително легло со 2 возрасни во Двокреветна/Двокреветна стандардна страничен поглед 

море/Двокреветна супериор – Бесплатно 

Дете (2-12,99) на регуларен кревет со 1 возрасен во Двокреветна/Двокреветна стандардна страничен поглед 

море/Двокреветна супериор – 50% попуст 

2 деца (2-12,99) со 1 возрасен во Двокреветна/Двокреветна стандардна страничен поглед море/Двокреветна супериор  - 

двете деца имаат по 50% попуст 

2 деца (2-12,99) на дополнително легло со 2 возрасни во Фамилијарна соба/Двокреветна супериор – 1-во дете бесплатно, 

2-ро дете 50% попуст 

2 деца (2-12,99) со 2 возрасни во Фамилијарна делукс соба – 1-во дете 50% попуст, 2-ро дете бесплатно 

Дете (2-12,99) на дополнително легло со 3 возрасни во Фамилијарна делукс/ Двокреветна супериор – бесплатно 

3-то возрасно лице на дополнително легло во Двокреветна соба – 20% попуст на редовната цена по лице 

4-то возрасно лице на дополнително легло во Двокреветна супериор/Фамилијарна делукс соба – 20% попуст на 

редовната цена по лице 

Попуст за рана резервација (за престој од минимум 5 ноќевања): 

- 15% попуст до 31.03.2017 

Екстра попусти: 

- За престој од 7-13 ноќевања – 2 ноќевања гратис за пристигнувања од 03.05-31.05 и 14.09-06.10.2017 

- За престој од 14-21 ноќевање – 4 ноќевања гратис за  пристигнувања од 03.05-31.05 и 14.09-06.10.2017 

- За престој од 7-13 ноќевања – 1 ноќевање гратис за пристигнувања од 01.06-14.06 и 01.09-13.09 

- За престој од 14-21 ноќевање – 2 ноќевања  гратис за пристигнувања од 01.06-14.06 и 01.09-13.09 

Екстра попустите можат да се комбинираат со попустот за рана резервација! 



 

 

ХОТЕЛ  ПЕРИОД 

MADARA 4* 

ZLATNI PESOCI 

05.05-14.06 15.06-10.07 

11.07-21.08 

10.09-10.10 22.08-09.09 
Цена по лице на ден – ALL INCLUSIVE  

Двокреветна супериор соба (2+1) 30€ 43€ 55€ 

Двокреветна соба поглед парк (2) 27€ 39€ 51€ 

Јуниор суит (2+2) 42€ 60€ 79€ 

Фамилијарна соба (4) 43€ 63€ 80€ 

Апартман (2+2) 44€ 63€ 81€ 

Еднокреветна соба (1) 30€ 58€ 76€ 

1-во дете (2-11,99) на дополнително легло со 2 возрасни во Двокреветна супериор/Апартман – Бесплатно 

2-ро дете (2-11,99) на дополнително легло со 2 возрасни во Апартман – 50% попуст 

Дете (2-11,99) на регуларен кревет со 1 возрасен во Двокреветна/Апартман – 50% попуст 

2 деца (2-11,99) со 1 возрасен во Двокреветна супериор/Апартман – двете деца по 50% попуст  

2 деца (2-11,99) со 2 возрасни во Јуниор суит/Фамилијарна соба – двете деца бесплатно 

3-то возрасно лице на дополнително легло во Двокреветна супериор/Апартман – 20% попуст на редовната цена по лице 

4-то возрасно лице на дополнително легло во Апартман – 30% попуст на редовната цена по лице  

3-то возрасно лице во Јуниор суит/Фамилијарна соба  - бесплатно 

4-то возрасно лице во Јуниор суит/Фамилијарна соба – 20% попуст 

Попуст за рана резервација (за престој од минимум 4 ноќевања): 

- 10% попуст до 31.03.2017 

Екстра попусти за пристигнувања од 10.05-31.05 и 10.09-10.10: 

- За престој од 7-13 ноќевања – 2 ноќевања гратис 

- За престој од 14-20 ноќевања – 4 ноќевања гратис 

- За престој од 21-28 ноќевања – 6 ноќевања гратис 

Екстра попусти за пристигнувања од 01.06-10.06 и 01.09-09.09: 

- За престој од 7-13 ноќевања – 1 ноќевање гратис 

- За престој од 14-20 ноќевања – 2 ноќевања гратис 

- За престој од 21-28 ноќевања – 3 ноќевања гратис 

Екстра попустите можат да се комбинираат со попустот за рана резервација! 

ХОТЕЛ  ПЕРИОД 

SLAVEY 4* 

ZLATNI PESOCI 

До 31.05 01.06-14.06 15.06-08.07 

09.07-19.08 

Од 20.09 07.09-19.09 20.08-06.09 

Цена по лице на ден: ALL INCLUSIVE 

Двокреветна поглед парк (2+1) 29€ 35€ 43€ 55€ 

Двокреветна голема поглед парк (2+2) 32€ 39€ 47€ 58€ 

Еднокреветна соба поглед парк (1) 29€ 41€ 49€ 75€ 

Двокреветна поглед море (2+1) 32€ 37€ 45€ 57€ 

Двокреветна голема поглед море (2+2) 34€ 41€ 49€ 60€ 

Еднокреветна поглед море (1) 32€ 43€ 52€ 78€ 

Бебешко креветче 4€ на ден. Се плаќа при резервација, не на лице место! 

Паркинг 5€ на ден, се плаќа на рецепција 

Дете (2-12,99) на дополнително легло со 2 возрасни во Двокреветна соба – бесплатно 

2 деца (2-12,99) на дополнително легло со 2 возрасни во Двокреветна голема соба – 1-во дете гратис, 2-ро дете 50% 

попуст 

Дете (2-12,99) на регуларен кревет со 1 возрасен во Двокреветна – 25 % попуст 

2 деца (2-12,99) со 1 возрасен во Двокреветна – двете деца имаат по 50% попуст на цената за возрасен 

Возрасен на дополнително легло – 20% попуст на редовната цена по лице 

Екстра попусти за пристигнувања до 10.06 и од 07.09: 

- За престој од 7-13 ноќевања – 1 ноќевање гратис 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- За престој од 14-20 ноќевања – 2 ноќевања гратис 

Екстра попустите можат да се комбинираат со попустот за рана резервација! 

ХОТЕЛ  ПЕРИОД 

MARINA GRAND BEACH HOTEL 4* 

ZLATNI PESOCI 

01.05-04.06 05.06-15.06 16.06-06.07 

07.07-24.08 

28.09-15.10 10.09-27.09 25.08-09.09 
Цена по лице на ден: ALL INCLUSIVE 

Двокреветна поглед парк (2+2) 41€ 52€ 64€ 77€ 

Двокреветна поглед море (2+2) 43€ 56€ 67€ 81€ 

Еднокреветна поглед парк 47€ 66€ 93€ 115€ 

Еднокреветна поглед море 49€ 70€ 98€ 123€ 

Суит (2+3) 49€ 64€ 76€ 93€ 

Суит Делукс (2+3) 60€ 72€ 91€ 107€ 

Минимум престој 1 1 3 5 

Дете (0-1,99) на дополнително легло – бесплатно 

Дете (2-12,99) на дополнително легло со 2 возрасни во Двокреветна соба/Суит – бесплатно 

2 деца (2-12,99) на дополнително легло со 2 возрасни во Двокреветна соба/Суит – 1во дете бесплатно, 2-ро дете 50% 

попуст 

Дете (2-12,99) на регуларен кревет со 1 возрасен во Двокреветна соба – 30% попуст 

2 деца (2-12,99) со 1 возрасен во Двокреветна соба – двете деца имаат по 50% попуст од цената за возрасен 

2 деца (2-12,99) на регуларен кревет во Двокреветна соба – двете деца имаат по 30% попуст на цената за возрасен 

3-то возрасно лице на дополнително легло – 30% попуст на редовната цена по лице 

3 возрасни и 1 дете (2-12,99) – 3-то возрасно лице 30% попуст, дете гратис 

2 возрасни и 3 деца (2-12,99) во Суит – 1-во дете бесплатно, 2-ро и 3-то дете 50% попуст 

***Возраста на децата се смета врз основа на реалната возраст на детето за секој ден од престојот!!!  

Попуст за рана резервација: 

- 10% попуст до 31.03.2017 

Екстра попусти: 

- За престој од 7-13 ноќевања – 1 ноќевање гратис за пристигнувања до 15.06 и од 07.09.2017 

- За престој од 14-20 ноќевања – 2 ноќевања гратис за пристигнувања до 15.06 и од 07.09.2017 

- За престој од 21-27 ноќевање – 3 ноќевања гратис за пристигнувања до 15.06 и од 07.09.2017 

Екстра попустите можат да се комбинираат со попустот за рана резервација! 



 

 

ХОТЕЛ  ПЕРИОД 

EDELWEIS 4* 

ZLATNI PESOCI 

15.05-11.06 12.06-09.07 

10.07-24.08 

08.09-30.09 25.08-07.09 
Цена по лице на ден – ПОЛУПАНСИОН (HB)  

Сезона Ниска Средна  Висока 

Двокреветна соба (2+1) 22€ 32€ 43€ 

Еднокреветна соба (1) 22€ 48€ 84€ 

Студио (3+2) 22€ 32€ 43€ 

Доплата All Inclusive – возрасен/дете 8/4€ 8/4€ 8/4€ 

Дете (2-12,99) на дополнително легло со 2 возрасни во Двокреветна соба – бесплатно на полупансион 

Дете (2-12,99) на регуларен кревет со 1 возрасен во Двокреветна соба – 50% попуст во Ниска сезона, 30% попуст во 

Средна сезона, нема попуст во Висока сезона 

2 деца (2-12,99) со 1 возрасен во Двокреветна соба – двете деца по 50% попуст 

2 деца (2-12,99) со 2 возрасни во Студио – двете деца по 50% попуст 

1 дете (2-12,99) со 3 возрасни во Студио – бесплатно на Полупансион (HB)  

2 деца (2-12,99) со 3 возрасни во Студио – 1-во дете бесплатно, 2-ро дете 75% попуст 

Возрасен на дополнително легло во Двокреветна соба – 30% попуст 

Попуст за рана резервација: 

- 10% попуст до 30.04.2017 

Екстра попусти: 

- За престој од 7-13 ноќевања – 1 ноќевање бесплатно за пристигнувања до 11.06 и од 08.09.2017 

- За престој од 14-20 ноќевања – 2 ноќевања гратис за пристигнувања до 11.06 и од 08.09.2017 

- Запрестој повеќе од 21 ноќевање – 3 ноќевања гратис  за пристигнувања до 11.06 и од 08.09.2017 

Екстра попустите можат да се комбинираат со попустот за рана резервација! 

ХОТЕЛ  ПЕРИОД 

EXELSIOR 4* 

ZLATNI PESOCI 

12.05-07.06 08.06-15.06 16.06-06.07 

07.07-27.08 

21.09-30.09 11.09-20.09 28.08-10.09 
Цена по лице на ден: ALL INCLUSIVE 

Двокреветна соба (2+1) 34€ 43€ 48€ 56€ 

Двокреветна голема соба (2+2) 35€ 44€ 49€ 59€ 

Еднокреветна соба (1) 34€ 49€ 54€ 70€ 

Апартман (3+2) 36€ 45€ 51€ 64€ 

Дете (2-13,99) на дополнително легло со 2 возрасни во Двокреветна соба – Бесплатно 

Дете (2-13,99) на регуларен кревет со 1 возрасен = Еднокреветна соба 

2 деца (2-13,99) со 1 возрасен во Двокреветна соба – двете деца имаат по 50% попуст 

3 деца (2-13,99) со 1 возрасен во Двокреветна соба – секое дете по 50% попуст 

2 деца (2-13,99) со 2 возрасни во Двокреветна голема соба – 1-во дете бесплатно, 2-ро дете 50% попуст 

3 деца (2-13,99) со 2 возрасни во Апартман – 1-во дете плаќа редовна цена, 2-ро и 3-то дете имаат по 50% попуст 

Возрасен на дополнително легло во Двокреветна соба – 30% попуст на редовната цена по лице 

3 регуларни кревети во Апартман – 3-то лице плаќа полна сума 

4-то возрасно лице на дополнително легло во Апартман – 30% попуст на редовната цена по лице 

2 деца (2-13,99) со 3 возрасни во Апартман – 1-во дете бесплатно, 2-ро дете 50% попуст  

Попуст за рана резервација (за минимум престој од 5 ноќевања): 

- 20% попуст до 31.03.2017 

- 15% попуст до 30.04.2017 

Екстра попусти: 

- За престој повеќе од 7 ноќевања – 2 ноќевања гратис за пристигнувања до 12.06 и од 07.09.2017 

- За престој повеќе од 7 ноќевања – 1 ноќевање гратис за пристигнувања од 13.06-20.06 и од 01.09-

06.09.2017 

Екстра попустите можат да се комбинираат со попустот за рана резервација! 



 

 

 

 

 

ХОТЕЛ  ПЕРИОД 

LTI DOLCE VITA SUNSHINE RESORT 4* 

ZLATNI PESOCI 

15.05-21.05 22.05-11.06 12.06-30.06 

01.07-22.08 

01.10-05.10 12.09-30.09 23.08-11.09 

Цена по лице на ден: ALL INCLUSIVE 

Двокреветна стандардна поглед парк (2+1) 34€ 49€ 68€ 82€ 

Еднокреветна стандардна поглед парк (1) 39€ 62€ 84€ 106€ 

Двокреветна поглед море (2+1) 39€ 53€ 74€ 87€ 

Еднокреветна поглед море (1) 44€ 67€ 91€ 113€ 

Двокреветна супериор (2+2) 42€ 63€ 82€ 101€ 

Апартман 1 спална (2+2) 49€ 73€ 97€ 120€ 

Апартман 2 спални (4+2) 49€ 73€ 97€ 120€ 

Дете (0-1,99) – Бесплатно, но се смета како патник на дополнително легло 

Дете (2-11,99) на дополнително легло со 2 возрасни во Двокреветна соба и Апартман со 1 спална – Бесплатно 

2-ро дете (2-11,99) со 2 возрасни во Двокреветна супериор и Апартман со 1 спална – 50% попуст 

Дете (2-11,99) со 1 возрасен во Двокреветна стандардна и Двокреветна поглед море – 50% попуст на редовната цена по 

лице 

2-ро дете (2-11,99) со 1 возрасен во Двокреветна стандардна/Двокреветна поглед море – 50% попуст на редовната цена 

по лице 

Дете (2-11,99) со 3 возрасни во Апартман со 2 спални – Бесплатно 

2-ро дете (2-11,99) со 3 возрасни во Апартман со 2 спални – 50% попуст 

3-то возрасно лице на дополнително легло во Апартман со 1 спална – 30% попуст на редовната цена по лице 

4-то и 5-то возрасно лице на дополнително легло во Апартман со 2 спални – 30% попуст на редовната цена по лице 

Попуст за рана резервација: 

- 20% попуст до 30.04.2017 

ХОТЕЛ  ПЕРИОД 

ODESSOS 4* 

ZLATNI PESOCI 

04.05-23.05 24.05-14.06 15.06-30.06 

01.07-25.08 

27.09-05.10 13.09-26.09 26.08-12.09 

Цена по лице на ден: ALL INCLUSIVE 

Двокреветна соба (2+1) 31€ 36€ 47€ 60€ 

Двокреветна делукс соба (2+0) 35€ 39€ 51€ 63€ 

Фамилијарна соба (2+2) 33€ 38€ 51€ 63€ 

Еднокреветна соба (1) 31€ 47€ 61€ 82€ 

Минимум престој 3 ноќевања во периодот 15.06-12.09.2017 

Дете (2-12,99) на дополнително легло со 2 возрасни – Бесплатно 

Дете (2-12,99) на регуларен кревет со 1 возрасен – 50% попуст 

2 деца (2-12,99) со 1 возрасен во Двокреветна стандардна – двете деца имаат по 50% попуст 

2 деца (2-12,99) со 2 возрасни – 1-во дете бесплатно, 2-ро дете 50% попуст 

Возрасен на дополнително легло – 20% попуст на редовната цена по лице 

Попуст за рана резервација: 

- 10% попуст до 31.03.2017 

Екстра попусти: 

- 7=6, 14=12 за пристигнувања во периодот 10.05-05.06 и 06.09-30.09.2017 

Екстра попустите можат да се комбинираат со попустот за рана резервација! 

ХОТЕЛ  ПЕРИОД 



 

 

 

 

 

 

 

LILIA 4* 

ZLATNI PESOCI 

01.05-15.05 16.05-14.06 15.06-07.07 

08.07-25.08 

01.10-31.10 11.09-30.09 26.08-10.09 
Цена по лице на ден: ПОЛУПАНСИОН (HB) 

Двокреветна соба (2+1) 21€ 28€ 38€ 49€ 

Еднокреветна соба (1) 29€ 37€ 55€ 86€ 

Апартман со 1 спална (2+2) 63€ 79€ 99€ 145€ 

Апартман со 2 спални (4+2) 99€ 138€ 175€ 232€ 

Доплата All Inclusive light (возрасен/дете) 12/6€ 12/6€ 12/6€ 12/6€ 

Дете (2-11,99) на дополнително легло со 2 возрасни во Двокреветна соба – бесплатно на база Полупансион 

Дете (2-11,99) на регуларен кревет со 1 возрасен во Двокреветна соба – 50% попуст 

2 деца (2-11,99) со 1 возрасен во Двокреветна соба – двете деца имаат по 50% попуст 

2 деца (2-11,99) со 2 возрасни во Апартман со 1 спална – бесплатно на база Полупансион 

2 деца (2-11,99) со 2 возрасни во Апартман со 2 спални – бесплатно на база Полупансион 

Возрасен на дополнително легло – 20% попуст на редовната цена по лице 

СПЕЦИЈАЛНА ПОНУДА БРОЈ 09  

- 10% попуст за престој во период од 01.05-31.05.2017 

Специјалната понуда важи за нови резервации направени во период 01.04-30.04.2017 

Специјалната понуда НЕ може да се комбинира со други попусти!!! 

ХОТЕЛ  ПЕРИОД 

JOYA PARK 4* 

ZLATNI PESOCI 

02.05-11.06 12.06-09.07 

10.07-21.08 

11.09-30.09 22.08-10.09 
Цена по лице на ден – ALL INCLUSIVE (AI)  

Двокреветна соба (2+1) 30€ 41€ 51€ 

Еднокреветна соба 30€ 60€ 89€ 

Апартман со 1 спална (2+2) 32€ 44€ 54€ 

Апартман со 2 спални (4+2) 33€ 45€ 56€ 

Дете (2-11,99) на дополнително легло со 2 возрасни во Двокреветна соба – Бесплатно 

2-ро (2-11,99) дете на дополнително легло во Апартман – 50% попуст 

Дете (2-11,99) на регуларен кревет во Двокреветна соба – 50% попуст 

2 деца (2-11,99) со 1 возрасен во Двокреветна соба – двете деца по 50% попуст 

Возрасен на дополнително легло во Двокреветна соба/Апартман – 20% попуст на редовната цена по лице 

Попуст за рана резервација (минимум престој 4 ноќевања): 

- 20% попуст до 31.03.2017 

- 15% попуст до 30.04.2017 

Екстра попусти: 

- За престој од 7-13 ноќевања за пристигнувања во период 01.05-18.05.2017 – 2 ноќевања гратис 

- За престој од 7-13 ноќевања за пристигнувања во период 19.05-16.06.2017 – 1 ноќевање гратис 

- За престој од 7-13 ноќевања за пристигнувања во период 01.09-30.09.2017 – 1 ноќевање гратис 

- За престој од 14-21 ноќевање за пристигнувања во период 01.05-16.06.2017 – 3 ноќевања гратис 

- За престој од 14-21 ноќевање за пристигнувања во период 01.09-30.09.2017 – 3 ноќевања гратис 

Екстра попустите можат да се комбинираат со попустот за рана резервација! 



 

 

 

 

 

ХОТЕЛ  ПЕРИОД 

 АSTERA 4* 

ZLATNI PESOCI 

01.05-31.05 01.06-15.06 16.06-05.07 

06.07-31.08 

01.10-31.10 16.09-30.09 01.09-15.09 

Цена по лице на ден: ALL INCLUSIVE ULTRA + (AIU+) 

Двокреветна стандардна соба (2+1) 47€ 56€ 67€ 78€ 

Еднокреветна соба (1) 47€ 76€ 104€ 137€ 

Фамилијарна соба (2+2) 48€ 57€ 70€ 82€ 

Двокреветна делукс соба (2+2) 50€ 58€ 72€ 84€ 

Еднокреветна делукс соба (1) 50€ 80€ 112€ 144€ 

1 или 2 деца (0-3,99) со 1 возрасен во Еднокреветна или со 2 возрасни во Двокреветна соба – бесплатно 

Дете (4-12,99) на регуларен кревет со 1 возрасен – 50% попуст 

2 деца (4-12,99) со 1 возрасен во Двокреветна соба – двете деца имаат по 50% попуст 

Дете (4-12,99) на дополнително легло со 2 возрасни – бесплатно 

2 возрасни и 2 деца – 1-во дете (0-3,99), 2-ро дете (4-12,99) – двете деца се бесплатно 

2 деца (4-12,99) на дополнително легло со 2 возрасни – 1-во дете бесплатно, 2-ро дете 50% попуст 

2 возрасни и 3 деца – 1-во дете (0-3,99), 2-ро и 3-то дете (4-12,99) – 1-во дете бесплатно, другите по 50% попуст 

3-то возрасно лице на дополнително легло – 30% попуст на редовната цена по лице 

Екстра попусти за престој во период 01.05-05.07 и 01.09-31.10: 

7=5, 8=6, 10=8, 11=9, 12=10, 13=11, 14=10, 21=17 

За престој од 2-6 ноќевања – 15% попуст 

За клиенти со возраст над 55 години – 10% попуст за престој од 01.05-31.05 и 01.09-30.09.2017 

Екстра попустите можат да се комбинираат со попустот за лица над 55 години! 

ХОТЕЛ  ПЕРИОД 

ATLAS 4* 

ZLATNI PESOCI 

01.05-31.05 01.06-15.06 16.06-05.07 

06.07-31.08 

01.10-31.10 16.09-30.09 01.09-15.09 
Цена по лице на ден: ALL INCLUSIVE ULTRA (AIU) 

Двокреветна стандардна соба (2+1) 36€ 42€ 49€ 59€ 

Еднокреветна соба (1) 36€ 53€ 67€ 102€ 

Фамилијарна соба (2+2) 37€ 43€ 53€ 62€ 

Студио (2+2) 39€ 48€ 58€ 67€ 

Апартман со 1 спална (2+2) 42€ 53€ 70€ 87€ 

1 или 2 деца (0-3,99) со 1 возрасен во Еднокреветна или со 2 возрасни во Двокреветна соба – бесплатно 

Дете (4-12,99) на регуларен кревет со 1 возрасен – 50% попуст 

2 деца (4-12,99) со 1 возрасен во Двокреветна соба – двете деца имаат по 50% попуст 

Дете (4-12,99) на дополнително легло со 2 возрасни – бесплатно 

2 возрасни и 2 деца – 1-во дете (0-3,99), 2-ро дете (4-12,99) – двете деца се бесплатно 

2 деца (4-12,99) на дополнително легло со 2 возрасни – 1-во дете бесплатно, 2-ро дете 50% попуст 

2 возрасни и 3 деца – 1-во дете (0-3,99), 2-ро и 3-то дете (4-12,99) – 1-во дете бесплатно, другите по 50% попуст 

3-то возрасно лице на дополнително легло – 30% попуст на редовната цена по лице 

Екстра попусти за престој во период 01.05-05.07 и 01.09-31.10: 

7=5, 8=6, 10=8, 11=9, 12=10, 13=11, 14=10, 21=17 

За престој од 2-6 ноќевања – 15% попуст 

За клиенти со возраст над 55 години – 10% попуст за престој од 01.05-31.05 и 01.09-30.09.2017 

Екстра попустите можат да се комбинираат со попустот за лица над 55 години! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХОТЕЛ  ПЕРИОД 

FESTA POMORIE RESORT 4* 

POMORIE 

01.05-10.06 11.06-20.06 21.06-10.07 

11.07-22.08 

16.09-30.09 01.09-15.09 23.08-31.08 

Цена по лице на ден: ALL INCLUSIVE (AI) 

Двокреветна соба поглед парк/град  (2) 32€ 39€ 46€ 58€ 

Двокреветна соба поглед море (2+1) 33€ 41€ 49€ 60€ 

Доплата за еднокреветна соба (1) / 12€ 17€ 35€ 

Апартман поглед град (2+2) 33€ 41€ 49€ 64€ 

Апартман поглед море (2+2) 35€ 43€ 52€ 68€ 

Дете (2-12,99) на дополнително легло со 2 возрасни во Двокреветна соба/Апартман – бесплатно 

2-ро дете(2-12,99) на дополнително легло со 2 возрасни во Апартман – 70% попуст 

Дете (2-12,99) на регуларен кревет во Двокреветна со 1 возрасен – 50% попуст 

2 деца (2-12,99) во Двокреветна соба со 1 возрасен – двете деца имаат по 50% попуст 

Возрасен на дополнително легло во Двокреветна/Апартман – 30% попуст на редовната цена по лице  

Попуст за рана резервација: 

- 15% попуст до 30.04.2017 

Екстра попусти: 

- 7=6 и 14=12 за пристигнување од 01.05-15.06 и по 10.09.2017 

Екстра попустот може да се комбинира со попустот за рана резервација! 

ХОТЕЛ  ПЕРИОД 

MARINA HOLIDAY CLUB 4* 

POMORIE 

01.05-20.06 21.06-06.07 

07.07-22.08 

04.09-30.09 23.08-03.09 
Цена по соба на ден – БЕЗ ОБРОЦИ (RO)  

Апартман со 1 спална (2+2) 38€ 58€ 72€ 

Голем апартман со 1 спална (3+2) 45€ 68€ 89€ 

Апартман со 2 спални (4+2) 49€ 76€ 94€ 

Задолжителна доплата за појадок (возрасни/деца 4-13,99) 4/2€ 4/2€ 4/2€ 

Доплата за Полупансион (HB) (возрасни/деца 4-13,99) 11/6€ 11/6€ 11/6€ 

Доплата за All Inclusive (AI) ( возрасни/деца 4-13,99) 23/10€ 23/10€ 23/10€ 

Минимум престој – 4 ноќевања 

Попуст за рана резервација: 

- 15% попуст до 31.03.2017 

- 10% попуст до 15.05.2017 

Екстра попусти: 

- 5% попуст за престој повеќе од 7 ноќевања во периодот 01.05-20.06.2017 

Eкстра попустот може да се комбинира со попустот за рана резервација! 



 

 

 

 

ХОТЕЛ  ПЕРИОД 

SUNSET RESORT 5* 

POMORIE 

20.04-31.05 01.06-19.06 20.06-05.07 

06.07-22.08 

26.09-20.10 06.09-25.09 23.08-05.09 

Цена по соба на ден: НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК (BB) 

Студио поглед парк (2+0) 59€ 70€ 97€ 113€ 

Апартман со 1 спална поглед парк (2+1) 66€ 82€ 108€ 127€ 

Апартман со 1 спална поглед море (2+1) 79€ 95€ 122€ 140€ 

Апартман со 2 спални поглед парк (4+1) 94€ 112€ 154€ 183€ 

Апартман со 2 спални поглед море (4+1) 113€ 129€ 171€ 202€ 

Апартман со 3 спални поглед парк (5+1) 124€ 147€ 214€ 248€ 

Доплата за All Inclusive (AI) (возрасен/дете 7-14,99) 

Важи за период 01.05-30.09.2017 
29/14€ 29/14€ 37/18€ 37/18€ 

Доплата за Полупансион (HB) (возрасен/дете 7-14.99) 

Важи за период 01.05-30.09.2017 
14/7€ 14/7€ 14/7€ 14/7€ 

Бебешки кревет – 5€ на ден 

Попуст за рана резервација: 

- 15% попуст до 30.04.2017 

Екстра попусти: 

- За пристигнувања до 19.06 и по 06.09.2017 – за престој од 7-13 денови – 1 ден гратис 

- За пристигнувања од 01.06-19.06 и од 06.09-20.09.2017 – за престој од 14-20 денови – 2 дена гратис 

- За пристигнувања до 31.05 и по 21.09.2017 – за престој од 14-20 денови – 3 дена гратис 

- За пристигнувања до 19.06 и по 06.09.2017 – за престој повеќе од 21 ден – 4 дена гратис 

Екстра попустите можат да се комбинираат со попустот за рана резервација!  

ХОТЕЛ  ПЕРИОД 

VIA PONTICA 5* 

POMORIE 

01.04-10.06 11.06-20.06 21.06-10.07 

11.07-22.08 

16.09-31.10 01.09-15.09 23.08-31.08 
Цена по лице на ден: ПОЛУПАНСИОН (HB) 

Двокреветна соба (2+1) 33€ 37€ € € 

Еднокреветна соба (1) 33€ 56€ € € 

Студио (2+2) 34€ 41€ € € 

Апартман (2+2) 36€ 43€ € € 

Апартман (соседна зграда, 2+2) 34€ 41€ € € 

Доплата за All Inclusive (АI) (возрасен/дете 2-12,99) 12/6€ 17/8€ 17/8€ 17/8€ 

Дете (2-12,99) на дополнително легло со 2 возрасни – Бесплатно 

2-ро дете (2-12,99) на дополнително легло со 2 возрасни во Студио/Апартман – 50% попуст во период 11.06-15.09 и 

бесплатно во сезона 01.04-10.06 & 16.09-31.10 

Дете (2-12,99) на со 1 возрасен на регуларен кревет во Двокреветна соба – 50% попуст  

2 деца (2-12,99) во Двокреветна соба со 1 возрасен – двете деца имаат по 50% попуст 

3-то возрасно лице на дополнително легло – 25% попуст на редовната цена по лице 

Попуст за рана резервација: 

- 15% попуст до 30.04.2017 

Екстра попусти: 

- 7=6 и 14=12 за пристигнувања од 21.05-15.06 и од 01.09-24.09.2017 

- 7=5 и 14=10 за пристигнувања од 01.04-20.05 и од 25.09 до крајот на сезоната 

Екстра попустите се комбинираат со попустот за рана резервација 01.04-10.06.2017 и од 16.09.2017 до крајот на 

сезоната 



 

 

 

 

 

ХОТЕЛ  ПЕРИОД 

MARIETA PALACE 4* 

NESSEBAR 

01.05-05.06 06.06-04.07 

05.07-23.08 

07.09-30.10 24.08-06.09 
Цена по лице на ден – Ноќевање со појадок (BB)  

Двокреветна соба (2+1) 19€ 23€ 32€ 

Еднокреветна соба (1) 29€ 35€ 53€ 

Апартман (цена по соба, 2+2) 56€ 69€ 94€ 

Доплата за Полупансион (HB) возрасен/дете 2-11,99 9/5€ 9/5€ 9/5€ 

Дете (2-11,99) на дополнително легло – Бесплатно 

Дете (2-11,99) на регуларен кревет со 1 возрасен во Двокреветна соба – 20% попуст за период 05.07-23.08, 50% попуст за 

останатите периоди 

2 деца (2-11,99) со 1 возрасен во Двокреветна соба – двете деца имаат по 50% попуст 

Возрасен на дополнително легло во Двокреветна соба – 20% попуст 

Попуст за рана резервација: 

- 15% попуст до 31.03.2017 

- 10% попуст до 10.05.2017 

Екстра попусти: 

- 15% попуст за престој во период 10.05-15.06.2017 

Екстра попустот НЕ се комбинира со попустот за рана резервација! 

ХОТЕЛ  ПЕРИОД 

FESTA PANORAMA 4* 

NESSEBAR 

01.05-09.06 10.06-20.06 21.06-07.07 

08.07-25.08 

01.10-30.10 11.09-30.09 26.08-10.09 
Цена по лице на ден – All Inclusive (AI)  

Двокреветна поглед парк/град  (2+1) 33€ 44€ 52€ 61€ 

Двокреветна поглед море (2+2) 35€ 47€ 54€ 63€ 

Доплата за Еднокреветна соба (1) 9€ 14€ 100% 100% 

Апартман (2+2) 37€ 50€ 58€ 67€ 

Дете (2-12,99) на дополнително легло со 2 возрасни во Двокреветна соба – Бесплатно 

2-ро дете (2-12,99) со 2 возрасни во Двокреветна поглед море – 50% попуст 

Дете (2-12,99) на регуларен кревет во Двокреветна со 1 возрасен – 50% попуст 

2 деца (2-12,99) во Двокреветна соба со 1 возрасен – двете деца имаат по 50% попуст 

Возрасен на дополнително легло во Двокреветна соба – 30% попуст на редовната цена по лице  

- 10% попуст за резервации направени до 30.04.2017, за престој до 31.05.2017 и од 01.09.2017 

ХОТЕЛ  ПЕРИОД 

VICTORIA 4* 

NESSEBAR 

05.05-08.06 09.06-05.07 

06.07-28.08 

16.09-05.10 29.08-15.09 
Цена по лице на ден – Ноќевање со појадок (BB)  

Двокреветна соба (2+1) 14€ 23€ 29€ 

Еднокреветна соба (1) 20€ 33€ 42€ 

Дете (2-11,99) на регуларен кревет - 50% попуст 

Дете (2-11,99) на дополнително легло – 80% попуст 

Возрасен на дополнително легло во Двокреветна соба – 20% попуст 



Цената не вклучува: 

Туристичка такса 1 еур по лице на ден 

Важна напомена: 

РАНО БУКИРАЊЕ:  

 Не подложи на промена на термин или хотел;  
 Откажување на резервацијата од страна на патникот (условите од Член. 6 од 

Договорот за патување, не важат за РАНО БУКИРАЊЕ); 
 Целосна уплата до датумот на завршување на попустот; 
 Цените се дадени во евра, плаќањето е задолжително во денари (1еур=61.8мкд) 
 Задолжително патничко и здраствено осигурување 
 За ова патување потребен е валиден биометриски пасош, не се потребни вакцини 
 За резервација задолжителна уплата аванс од 30 % од вкупниот износ, целосна доплата 7 

дена пред патување 

 


