
Последна актуализация 30.07.2020г. 

Хотел Дестинация Компенсация от хотела за извършен PCR тест 

Grecotel Egnatia Grand Hotel Александруполис Ваучер за ползване на услуги в хотела от 10 евро на вечер, на стая. 

Grecotel Astir Hotel Александруполис Ваучер за ползване на услуги в хотела от 10 евро на вечер, на стая. 

Bomo Theophano Imperial Palace  
Халкидики-
Касандра 

25% отстъпка за резервации до 10 Август 20г за период на настаняване  
22 Юли - 05 Септември. Минимален престой 3 нощувки. 

Simantro Beach Hotel 
Халкидики-
Касандра 

25% отстъпка за резервации до 10 Август 20г за период на настаняване  
22 Юли - 05 Септември. Минимален престой 3 нощувки. 

Sithonia Village 
Халкидики-

Ситония 
При престой от 7 нощувки, получавате 1 нощувка безплатно.  
Комбинира се с текущата специална оферта с 30% отстъпка. 

Naias Hotel 
Халкидики-
Касандра 

При престой от 5 или 6 нощувки, получавате 1 нощувка безплатно.  
При престой от 7 или повече нощувки, получавате 2 нощувки безплатно. 

Akti Ouranopoli Hotel Халкидики-Атон 
30% отстъпка от заплатената сума за PCR тест. Отстъпката ще бъде предоставена под 

формата на ваучер за напитки в хотела. 
Минимален престой от 5 нощувки. 

Porfi Beach Hotel 
Халкидики-

Ситония 

Резервирайте 7 нощувки, платете 6.  
Резервирайте 14 нощувки, платете 12. 
Резервирайте 21 нощувки, платете 18. 

Toroni Blue Sea 
Халкидики-

Ситония 

Резервирайте 7 нощувки, платете 6.  
Резервирайте 14 нощувки, платете 12. 
Резервирайте 21 нощувки, платете 18. 

Lesse Hotel 
Халкидики-
Касандра 

20% отстъпка за всички резервации до 03.08.20 + Ваучер на стойност 25 евро на стая при 
минимален престой 7-10 нощувки и 35 евро при минимален престой от 11 нощувки. 

Ваучера може да се използва за консумация в бара на хотела, ресторанта, мини маркета и 
масажни процедури. 

Portes Lithos Luxury Resort 
Халкидики-
Касандра 

20% отстъпка за резервация до 31 Юли за период 17 Юли - 19 Октомври 20г. 

Bomo Lagomandra Hotel & Spa 
Халкидики-

Ситония 

Допълнителни 100 евро отстъпка за семейства (4 човека) и 60 евро отстъпка за семейства 
(2 възр или 2 възр+1 дете) при минимален престой от 7 нощувки. Отстъпките не са валидни 

за Супериор Двойна стая и за единично настаняване. 



Lagomandra Beach 
Халкидики-

Ситония 

Допълнителни 100 евро отстъпка за семейства (4 човека) и 60 евро отстъпка за семейства 
(2 възр или 2 възр+1 дете) при минимален престой от 7 нощувки. Отстъпките не са валидни 

за Супериор Двойна стая и за единично настаняване. 

Philoxenia Hotel 
Халкидики-

Ситония 

50% отстъпка за възрастен и 25% отстъпка за дете от цената на PCR тест с максимална 
стойност до 100 евро на човек. Минмален престой 7 нощувки. Валидно само за нови 

резервации. 

Poseidon Hotel Sea Resort 
Халкидики-

Ситония 
30 евро отстъпка на човек. Валидно за всички нови резервации с минимален престой от 5 

нощувки. 

Simeon Hotel 
Халкидики-

Ситония 
30% отстъпка и 25 евро допълнителна отстъпка на човек (без деца) от цената на престоя.  

Валидно за нови резервации с минимален престой 3 нощувки. 

Dionysos Hotel 
Халкидики-
Касандра 

За резревации на стойност над 1000 евро, хотелът ще покрие 50% от стойността на PCR 
теста (до 3ма човека) 

За резревации на стойност над 1500 евро, хотелът ще покрие 50% от стойността на PCR 
теста (до 4ма човека) 

За резревации на стойност над 2000 евро, хотелът ще покрие 100% от стойността на PCR 
теста. 

Kassandra Bay Hotel 
Халкидики-
Касандра 

15% отстъпка за резрвации до 15 Август 20г. 

Kassandra Bay Village 
Халкидики-
Касандра 

15% отстъпка за резрвации до 15 Август 20г. 

Anthemus Sea Beach Hotel & SPA  
Халкидики-
Касандра 

В деня на отпътуване хотела ще приспадне 50 евро отстъпка на стая за използваните 
допълнителни услуги ( в случай, че сумата за използваните услуги е по-малка от 50 евро, 

то стойността на използваните услуги ще бъде приспадната). Офертата е валидна за 
престой над 5 нощувки за резервации с настаняване от 2 възр + 1 дете (3-11,99) или 

повече хора. 

Coral Blue Hotel 
Халкидики-

Ситония 
Ваучер от 25 евро за възрастен и 10 евро за дете за напитки в ресторанта. Валидно само 

за нови резервации. 

Bianco Olympico Beach Resort 
Халкидики-
Касандра 

Резервирайте 4 нощувки, платете 3 и още 8=7, 12=11 за резервация до 31 Юли и период на 
настаняване 20 Юли - 30 Септември. 

Calypso Hotel Халкидики Резервирайте 6 нощуви, платете 5 и още 12=10, 18=15 

Neikos Mediterraneo Халкидики Резервирайте 6 нощуви, платете 5 и още 12=10, 18=15 

Bomo Olympus Grand Resort Пиерия 
Допълнителна 20% отстъпка за резервация до 31 Юли 20г. Период на настаняване 21 Юли 

- 24 Август 20г. 



Sun Beach Hotel Пиерия Резервирайте 6 нощувки, платете 5. Валидно за настаняване в периода 18 - 31 Юли. 

Mythic Summer Hotel Пиерия 
Ваучер на стойност 50% отстъпка от сумата за PCR теста. Ваучера е валиден за 

консумация в бара до басейна и хотелския ресторант. Период на настаняване 15 - 31 Юли 
и минимален престой 5 нощувки 

A for Art Design Тасос 
Ваучер на стойност 50% отстъпка от сумата за PCR теста. Ваучера може да използвате за 
СПА център, на бара на басейна, таверната и ресторанта. Минимален престой 5 нощувки. 

Alexandra Elegance Adults Friendly Hotel Тасос 
Ваучер на стойност 50% отстъпка от сумата за PCR теста. Ваучера може да използвате за 
СПА център, на бара на басейна, таверната и ресторанта. Минимален престой 5 нощувки. 

Kazaviti Hotel Apartments Тасос Резервирайте 7 нощувки, платете 6 и още 14=12 

Alexandra Golden Boutique Hotel Тасос 
Ваучер на стойност 50% отстъпка от сумата за PCR теста. Ваучера може да използвате за 
СПА център, на бара на басейна, таверната и ресторанта. Минимален престой 5 нощувки. 

Alexandra Beach Thassos Spa Resort Тасос 
Ваучер на стойност 50% отстъпка от сумата за PCR теста. Ваучера може да използвате за 
СПА център, на бара на басейна, таверната и ресторанта. Минимален престой 5 нощувки. 

Alea Hotel & Suites Тасос 
Компенсация 25 евро на човек за гости направили PCR тест. Минимален престой от 5 

нощувки. 

Blue Dream Palace Тасос 
Ваучер на стойност 50% отстъпка от сумата за PCR теста. Ваучера може да използвате за 

СПА център, на бара на басейна, таверната и ресторанта.  

Astris Sun Hotel Тасос 
Резервирайте 7 нощувки, платете 6 за настаняване в Двойна стая. 
Резервирайте 8 нощувки, платете 7 за настаняване в Тройна стая. 

Bomo Zoe Hotel Тасос 
Ваучер на стойност 50% отстъпка от сумата за PCR теста. Ваучера може да използвате за 

СПА център, на бара на басейна, таверната и ресторанта.  

Rachoni Beach Hotel Тасос 
Резервирайте 5 нощувки, платете 4 и още 7=6, 10=9. Валидно за резервации с минимален 

престой 5 нощувки. За потвърдени резервации 25 евро компенсация на човек ще бъде 
възстановена на рецепция. 

Rachoni Imperial Hotel Тасос 
Резервирайте 5 нощувки, платете 4 и още 7=6, 10=9. Валидно за резервации с минимален 

престой 5 нощувки. За потвърдени резервации 25 евро компенсация на човек ще бъде 
възстановена на рецепция. 

Domes Miramare, a Luxury Resort Корфу На гостите, които направят PCR тест в България, хотела ще върне стойността от 300 евро 



Domes of Elounda, Autograph Collection Корфу 
под формата на курортно кредитиране / на стая / на престой (минимум престой 5 нощувки) 

- ще се изисква съответната документация. Гостите, които не са направили PCR тест в 
България, могат да го направят, докато са в курорта. Екипът за услуги за гости и 

медицински сътрудници ще уредят това от тяхно име, при поискване, а Domes Resorts ще 
върне пълната стойност на локалния PCR тест под формата на Resort Credit. 

Domes Noruz Chania, Autograph Collection Корфу 

Domes Zeen, a Luxury Collection Resort Корфу 

 

**Необходимо е да предоставите касов бон от направен PCR тест. 


