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Местоположение: Хотелът се намира на втория ръкав на халкидическия полуостров 
Ситония на 2 км от Метаморфози и на 85 км. от Солун. Village Mare е разположен на 
озеленена площ от 20 000 кв. м, сред красиви градини с палмови и маслинови дръвчета и 
басейни с кристално чиста вода. 
 
Настаняване: Хотелският комплекс се състои от 11 сгради построени и подредени в красив 
архитектурен стил и наподобяващ на малко курортно селище. На разположение на гостите 
на хотела са 134 стаи от различен тип - стандартни, супериор, апартаменти или мезонети. 
Това прави хотела изключително подходящ и за семейства с деца. 
 
Eco room (bunk bed)(едностайно помещение, на 1-вия етаж, влиза се през тераса, осн. легло 
- 2 единични, доп - двуетажно легло, макс. 2+2 чов., 22-25 м2); 
Standard (едностайно помещение, осн. легло – спалня, доп. легло - диван, макс. 3 чов., 21 м2); 
Superior (едностайно помещение, осн. легло – спалня, доп. легло - 2 единични легла, макс. 4 
или 3+1 чов., 28-30 м2); 
Family standard (едностайно помещение, осн. легло – спалня, доп. - двуетажно легло, макс. 
2+2 чов., 21-25 м2); 
Maisonette А (помещение на две нива, висяща спалня и хол без врати с глевдка към морето, 
осн. легло – спалня, доп. - разтегателни и двуетажни легла, макс. 2+2 чов., 34-36 м2); 
Maisonette B (помещение на две нива, нвисяща спалня и хол без врати с глевдка към 
морето, осн. легло – спалня, доп. – разтегателен диван или 2 единични легла, разтегателно 
легло, макс. 4+1 чов., 36 м2); 
Apartment Type A (хол и спалня с врата, осн. легло – спалня, доп. - 1 единично легло и 
диван, 2 дивана, или 2 единични легла, макс. 4 или 4+1 чов., 32-36 м2); 
Apartment Type B (спалня и хол с врата и кухненски кът, осн. легло – спалня, доп. - 2 
единични легла и диван, макс. 5 чов., 42 м2); 
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Хранене: Основен ресторант „Elia“, тук всички ястия се сервират на блок маса, бар при 
басейна 
Спорт и развлечения: 2 открити басейна с включено плозване на шезлонги и чадъри, 
детски басейн, рум сървиз /срещу заплащане/, шезлонги и чадъри на плажа срещу 
заплащане - 3 евро на ден за 1 чадър с два шезлонга. 
Други: Безплатен паркинг, анимационни програми на открито за деца от 4 до 12 год., 
традиционна гръцка музикална програма един път седмично.  
Забележителности и интересни места за посещение в близост до хотела: Пещерата и 
Антропологическия музей Петралона, круиз до Атонските манастири, манастирите във 
Ватопеди, Ормилия и Метаморфози, византийската кула в Уранополис, древното селище 
Стагира и парка на Аристотел, Музея на фолклора в Полириос, Археологиския музей в 
Полигирос, Музея с рибарските лодки в Нея Мудания. 
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П Р О Г Р А М А    A L L   I N C L U S I V E 

ОСНОВЕН РЕСТОРАНТ 
Закуска (07:20-10:30)  
Закуска на блок маса.  
Обяд (13:00-15:00) и Вечеря (19:30-21:30)  
Обяд на бюфет и show cooking. Предлагат се наливна бира и вино /бяло, червено, розе/, 
узо, сокове безалкохолни напитки, кафе, чай, вода. 
БАР ПРИ БАСЕЙНА 10:00 до 01:00 
Напитки от All Inclusive програмата от 10:00 до 23:00. Предлагат се определени видове 
местни алкохолни и безалкохолни напитки – водка, ром, уиски, бренди, коктейли, 
наливна бира, наливно вино /бяло, червено, розе/, узо, студени и топли аперативи, 
безалкохолни напитки, сокове, сладолед, вода. 
След 23:00 напитки се предлагат според ценовата листа на хотела. 
Безплатно ползване на чадъри и шезлонги. 
МЕЖДИННИ ЗАКУСКИ от 11:20 до 12:00 е от 17:00 до 18:00 
ДРУГИ УСЛУГИ  
Всяка седмица гръцка вечер с музика на живо, анимация за деца от 4 до 12 год, сух пакет 
за обяд /сандвич, плодове, вода, кейк, бисквити/ с предваритлена заявка всеки ден до 
20:00 на рецепция, контитентална закуска всяка сутрин за всички, които отпътуват рано 
Важно! 
• Заплащане на чадър и два шезлонга на плажа – 3 евро на ден; 
• Курортни такси 3 евро на ден на стая – заплащат се на място на рецепция 

 
Плащането става в брой или с кредитна карта в офисите на фирмата или по банков път: 

"ПРОФИ ТРАВЪЛ ЦЕНТЪР" ЕООД, РАЙФАЙЗЕН БАНК, IBAN: BG72 RZBB 9155 1000 5549 40, BIC: 
RZBBBGSF 

Необходими документи за записване: данни или копие от валиден задграничен паспорт или лична 
карта, попълнен договор на ПРОФИ ТРАВЪЛ и депозит в размер на 50%. Доплащането се извършва в срок 

до 30 дни преди отпътуване. 
Стандартни анулационни условия: 
- до 30 дни преди датата на настаняване: безплатно; 
- от 29 до 14 дни преди датата на настаняване: 50 % от общата стойност на пътуването 
- от 13 до 7 дни преди датата на настаняване: 80 % от общата стойност на пътуването; 
- от 6 до датата на настаняване и при неявяване в деня на настаняване: 100 % от общата   
 стойност на пътуването. 

 
Профи Травъл ЕООД има сключена застраховка «Отговорност на туроператор» при ЗАД «Лев 

Инс» с адрес на управление гр. София, Бул. Цар Борис III, 136 B 
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