
Предколедно слънце в Кипър 

4 дни / 3 нощувки 

Вид транспорт: Самолетен 

Цена от: 537.00 лв 

 

 

Кипър е известен като островът на Афродита, богинята на любовта и 

красотата, която според легендите е родена тук! 

Това е третият по големина остров в Средиземно море, с площ 9 251 кв. 

километра. Дължината му е 240 км от изток на запад, а ширината достига 100 

км от север на юг. Кипър е разположен в североизточната част на Средиземно 

море, на разстояние 380 км от Египет, 105 км от Сирия и 75 км от Турция. 

Открийте една страна, където Изтока среща Запада, модни спа-центрове от 

всички страни с провинциални кафенета и райски плажове на фона на скалисти 

планини. Докато бреговата ивица приканва любители на слънцето и 

забавленията, вътрешната част е рай за традиционните селца, средновековни 

замъци и впечатлителни по рода си древни места. 

Най-подходящото време да посетите Кипър зависи от това какъв вид 

преживяване търсите. 

 



Програма: 

Ден 1 

Полет от София в 06:00ч. Пристигане в Ларнака в 08:05ч. Трансфер до хотела. По 

възможност - настаняване преди 14ч. 

Възможност за включване в безплатна пешеходна разходка с екскурзовод на английски 

език - сборен пункт за начало на обиколката е Средновековният замък, в 10ч. Всеки, 

който има желание, може да се включи. 

Свободно време. 

Нощувка. 

Ден 2 

Закуска. Свободно време за почивка и самостоятелни разходки.  

Възможност за включване в безплатна екскурзия на английски език - традиционни 

селища. Ще можете да опитате местното вино, с което островитяни се гордеят, ще 

посетите автентичното село Лефкара, известно с ръчно изработената си дантела и ще 

дегостирате традиционни местни продукти. 

*В тази екскурзия могат да се включат само туристи, настанени в хотел Amorgos. 

В случай, че желаете да бъдете записани, моля да ни информирате при резервация, за 

да подадем заявка. 

Нощувка. 

Ден 3 

Закуска. Свободно време за почивка и самостоятелно опознаване на острова. 

Нощувка. 

Ден 4 

Ранен трансфер до летището и полет до София в 08:50ч. 

 

 

 

 

 



Flamingo Beach 3*, Ларнака 

hotelsinlarnaca.com 

Разположение: 

Хотелът се радва на отлично местоположение, през пътя от прекрасен плаж (награден 

със Син флаг) и на пешеходно разстояние от центъра на Ларнака (около 2км). 

 

В стаите: 

Flamingo Beach Hotel разполага с 64 стаи, реновирани през 2012г. Всички стаи са 

оборудвани със сешоар, телефон, сателитна телевизия, радио, климатик. 

 

На територията на хотела:  

Хотелът предлага на своите гости открит бар,лоби, стая за игри и конферентна зала, 

ресторант, фолклорна програма веднъж седмично, бизнес център, интернет. 

 

Хранене: 

ВВ, НВ 

Таблица с цени: 

Amorgos Boutique Hotel 3*, Ларнака 

amorgoshotel.com 

Разположение: 

Гостите на хотела имат директен достъп до многобройни ресторанти, таверни, 

кафенета и барове, разположени на дългата крайбрежна улица на града. 

 



В стаите: 

Amorgos Boutique Hotel предлага 40 стандартни двойни стаи, 4 стаи супериор, с 

възможност за поставяне на допълнително легло и 2 Grand Superior стаи. Всички са 

оборудвани с индивидуален климатик, телефон, сателитна телевизия, сейф, мини бар, 

сешоар. 

Комплимент от хотела - бутилка вино, плодове и минерална вода при пристигане. 

Wi-Fi - безплатно 

 

На територията на хотела:  

24 часа рецепция, пералня, коли под наем, бизнес център - факс, скенер, принтер, 

безплатен паркинг близо до хотела. 

Таблица с цени: 

 

Sun Hall 4*, Ларнака 

www.aquasolhotels.com 

Разположение: 

Хотелът е разположен в туристическата част на Ларнака и само крайбрежната алея го 

дели от пясъчния плаж Phinikoudes. 

 

В стаите: 

Sun Hall 4* предлага 113 стаи с гледка към плажа или града. Всички стаи са 

климатизирани и оборудвани със сейф, минибар, интернет (срещу заплащане), LCD 

телевизор, сешоар. 

 



На територията на хотела:  

Ресторант, кафе, бар при басейна, интернет в общите части, конферентна зала, тераса 

на покрива, паркинг (платен). 

 

Хранене: 

BB, HB, FB 

Таблица с цени: 

 

Цената включва: 

 Самолетен билет София - Ларнака - София с включен РЪЧЕН БАГАЖ с размери 

40х30х18см или по-малък  

 Летищни такси  

 Безплатно онлайн чекиране  

 Трансфер летище - хотел - летище  

 3 нощувки в избрания хотел, на съответната база на изхранване  

 Застраховка "Помощ при пътуване в чужбина" с асистанс и лимит на отговорност 

5 000 EUR на застрахователна компания "Армеец"  

 Полезна информация за Кипър  

 Представител на място на английски / руски / български език 

 

Цената не включва: 

 Голям салонен багаж с размери до 55х40х23см до 10кг и приоритетно качване 

на борда: 46 лв.  

 Чекиран багаж до 10кг: 76 лв.  



 Допълнителни екскурзии (на английски и руски език)  

 Застраховка "Отмяна на пътуване"  

Допълнителна информация: 

Минимален брой пътуващи - 2 

Цените са промоционални, валидни за ограничен брой места! След тяхното 

изчерпване е възможно да бъде осъществено пътуване, с доплащане! 

Начин на плащане: 

 50% депозит при резервация 

 доплащане до 20 дни преди датата на отпътуване 

Плащанията могат да бъдат направени по банков път или в брой в офиса на 

агенцията. 

 

Забележка: описаните в програмата екскурзии са безплатни, организирани от местната 

община.  

За екскурзията в ден събота е необходима предварителна заявка, за която можем да 

съдействаме на клиентите, настанени в хотел Amorgos. 

 

Необходими документи: 

Валидна лична карта или международен паспорт.  

Деца под 18 години задължително пътуват с международен паспорт / или може и с 

лични карти, ако имат такива / и ако пътуват с 1 родител е задължително 

представянето на нотариално заверена декларация от не пътуващия родител - 

оригинал + 1 копие. За деца, чиито родители са с различни фамилии се изисква копие 

от акт за раждане на детето, в който да са вписани и двамата родители. 

 


