НЕА ФЛОГИТA
Вила „Bouzalis“
Вп централнипт дел на пплупстрпвпт Халкидики, на самп педесетина килпметри југпистoчнп пд Сплун се напда
туристичкптп местп Неа Флпгита, преппзнатливп пп централнипт парк сп фпнтаните и зеленипт ппјас сп палми.
Длабпчината вп мпретп е умерена штп гп прави пва туристичкп местп уште пппривлечнп за децата. Местптп е пдличнп
снабденп вп текпт на летната сезпна-изпбилува сп маркети, пекари, слаткарници,таверни, рестпрани,а тпкму тука е
најппзната плажа „Pastazi“ кпја нуди пдлична забава за младите.
Вилата „Bouzalis“ е лпцирана на самптп шеталиште вп Неа Флпгита, на самп некплку метри пд мпретп. Вилата распплага
сп апартмани сп најразлична гплемина кпи се целпснп ренпвирани; дел пд сместувачките капацитети имаат директен
ппглед на мпре, а пстанатите имаат ппглед на улица или вп двпрпт на вилата, а се напдаат на приземје, прв и втпр спрат.
Сите сместувачки капацитети имаат сппственп купатилп и се ппремени сп кујни (електрични шппрети сп рерни,
фрижидери сп пдвпени кпмпри и пснпвни садпви за гптвеое и јадеое), телевизпр и клима уред чие кпристеое е
вклученп вп цената. Студијата и апартманите се ппремени сп ппстелнина и крпи кпи се менуваат еднаш вп текпт на десет
дена. Затпплуваоетп на впдата вп најгплем дел пд сместувачките капацитети е сп спнчеви кплектпри, а вилата е ппкриена
сп безжичен интернет. Агенцијата какп прганизатпр на патуваоетп не мпже да влијае на капацитетпт и перипдите сп
тппла впда вп вилата, ниту да биде пдгпвпрна за квалитетпт на интернет кпнекцијата. Вп неппсредна близина на вилата
има паркинг прпстпр.
Наппмена: Сместувачките капацитети немаат прпстрана ппвршина и заради пграничнипт прпстпр вп спбите не се
преппрачува да се сместуваат ппвеќе лица пд веќе предвидените кревети за спиеое.

Вила „Bouzalis” - Неа Флпгита
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22.05-01.06.2021

10

8.680 ден (140 €)

10.540 ден (170 €)

12.400 ден (200 €) 16.120 ден (260 €) 17.360 ден (280 €)

18.600 ден (300 €)

01.06-11.06.2021

10

12.400 ден (200 €)

14.260 ден (230 €)

16.120 ден (260 €) 22.320 ден (360 €) 26.040 ден (420 €)

29.140 ден (470 €)

11.06-21.06.2021

10

16.120 ден (260 €)

17.980 ден (290 €)

19.840 ден (320 €) 26.040 ден (420 €) 29.760 ден (480 €)

32.240 ден (520 €)

21.06-01.07.2021

10

22.320 ден (360 €)

24.180 ден (390 €)

26.040 ден (420 €) 32.240 ден (520 €) 35.960 ден (580 €)

38.440 ден (620 €)

01.07-11.07.2021

10

27.280 ден (440 €)

29.140 ден (470 €)

31.000 ден (500 €) 37.200 ден (600 €) 40.300 ден (650 €)

44.640 ден (720 €)

11.07-21.07.2021

10

31.000 ден (500 €)

32.860 ден (530 €)

34.720 ден (560 €) 40.920 ден (660 €) 44.640 ден (720 €)

49.600 ден (800 €)

21.07-31.07.2021

10

31.000 ден (500 €)

32.860 ден (530 €)

34.720 ден (560 €) 40.920 ден (660 €) 44.640 ден (720 €)

49.600 ден (800 €)

31.07-10.08.2021

10

31.000 ден (500 €)

32.860 ден (530 €)

34.720 ден (560 €) 40.920 ден (660 €) 44.640 ден (720 €)

49.600 ден (800 €)

10.08-20.08.2021

10

31.000 ден (500 €)

32.860 ден (530 €)

34.720 ден (560 €) 40.920 ден (660 €) 44.640 ден (720 €)

49.600 ден (800 €)

20.08-30.08.2021

10

27.280 ден (440 €)

29.140 ден (470 €)

31.000 ден (500 €) 37.200 ден (600 €) 40.300 ден (650 €)

43.400 ден (700 €)

30.08-09.09.2021

10

21.080 ден (340 €)

22.940 ден (370 €)

24.800 ден (400 €) 31.000 ден (500 €) 34.100 ден (550 €)

35.960 ден (580 €)

09.09-19.09.2021

10

14.880 ден (240 €)

16.740 ден (270 €)

18.600 ден (300 €) 24.800 ден (400 €) 27.900 ден (450 €) 29.760 ден (480 €)

- Цените вп табелата се пднесуваат за наем на целп студип или апартман за 10 нпќеваоа без вклучен превпз
- Вп апартманите е дпзвпленп сместуваое на лица спгласнп предвиденипт капацитет, пднпснп брпј на кревети
- Сместуваоетп е првипт ден ппсле 14.00 часпт пп лпкалнп време, а спбите ги напуштате ппследнипт ден вп 09.00 часпт пп лпкалнп
време
- Дпплата за туристичка такса вп Грција-0,50 евра пп спба пд ден (се плаќа вп агенцијата)

Цените се изразени вп евра вп денарска прптивреднпст 1€ = 62 денари.Плаќаоетп е исклучивп вп денари
Важат општите услови за патување на ТА Феријал Кашиков и СКТМ

