
Цените се дадени по лице за 7 или 9 џ
ноќевања со вклучен автобуски 

превоз

Прво и второ дете до 12.99 години - џ
бесплатно сместување

џ Трето возрасно лице на дополнително 

легло - 109€

Доплата за туристичка такса 1,5 € по џ
соба на ден (се плаќа на рецепција)

ЦЕНОВНИК - ЛЕТО 2018 (цените се со вклучен попуст)

ХОТЕЛ “SITHONIA VILLAGE 3*”

Хотелот се наоѓа во Геракини , во пријатно опкружување со 

зеленило, оддалечен на само 2минути од прекрасната плажа. 

Составен е од 9 бунгалови на два ката, од кои 3 се комплетно 

реновирани, во кои се сместени супериор собите. Собите се на 

приземје и на прв кат.

 

Супериор двокреветна соба (1/2+1) се состои од еден брачен 

(или два  еднинечни кревети) и еден додатен кревет во една 

просторија, опремени со бања, фен,  балкон, Тв, клима (вклучена 

во цената) . 

Супериор двокреветна соба (1/2+2) се состои од еден брачен 

(или два еднинечни кревети) и кревети на спрат во една 

просторија, опремени со бања, фен, балкон, Тв, клима (вклучена 

во цената) 

Геракини е едно од најстарите туристички дестинации на 

Халкидики.  На почетокот на вториот крак – Ситонија, Геракини 

нуди можност за прекрасен релаксирачки одмор.

ИНФОРМАЦИИ ЗА ХОТЕЛОТ

ДОПЛАТИ И ПОПУСТИ КОНЦЕПТ - ПОЛУПАНСИОН ПЛАЖА

џ Услугата е на база полупансион 

(доручек и вечера)

џ Паркинг - бесплатно

џ Check in: од 12:00 до 15:00

џ Check out: до 12:00

Хотелот располага со сопствена плажа 

опремена со лежалки и чадори (ограничен 

број). Чадорите се подигаат од рецепција 

со депозит од 10 еур 
Доручек  Вечера  

07:00 - 09:30 19:00 - 21:30

2 деца 
бесплатно

сместување

27.05 03.06 10.06 17.06 26.06 05.07 14.07 23.07 01.08 10.08 19.08 26.08

199€ 199€ 259€ 349€ 389€ 439€ 459€ 499€ 499€ 499€ 389€ 329€

Период

1/2 + 1

7 7 7 9 9 9 9 9 9 9 7 7ноќевања

02.09 09.09 16.09

269€ 259€ 199€

7 7 7

SITHONIA VILLAGE 3* ГЕРАКИНИ 2 деца бесплатно сместување

23.09

99€*

7

249€ 249€ 309€ 399€ 439€ 489€ 509€ 549€ 549€ 549€ 439€ 379€1/2 + 2 319€ 309€ 249€ 129€*

-20%

Специјална понуда


