ОФЕРТИ

КАРНАВАЛ В КСАНТИ–ГЪРЦИЯ-25.02.2017 г-27.02.2017 г.
Цена за двудневен пакет – 85 лв. на човек.
Пакетът включва:
2 нощувки
2 закуски
2 вечери
Автобусен превоз до Ксанти и обратно.
На 26.02.2017 г. Тръгване за Ксанти и да станете част от
традиционен карнавал,свързан с женското божество
Царос,което местното население вярва,че предпазва от
болести.Карнавалното шествие приключва на брега на
река Косинтос, където една от фигурите се запалва за
здраве.
В цената е включено още:тур. Такса,паркинг,ДДС и
интернет.
ВЕЛИКДЕНСКИ ПРАЗНИЦИ – 14.04.2017г.- 17.04.2017г.
Тридневен пакет – 109лв. на човек
Тридневен пакет – 89 лв. за дете от 3г.до 12г.
Дете до 3г. безплатно
Пакетът включва:
3 нощувки
3 закуски
1 Великденска вечеря
Хотел Флора организира екскурзия до Ксанти Гърция,
с предварително записване, която не е включена в
цената на пакета.

ЗЛАТОГРАДСКО ЧЕВЕРМЕ – ТРАДИЦИИ И
ГОСТОПРИЕМСТВО
Народно веселие на открито където можете да опитате
невероятния вкус на Златоградското чеверме,съчетано с
много музика, песни и танци.
05.05.2017г.-08.05.2017 г.
Тридневен пакет – 99 лв. на човек
Тридневен пакет - 77лв.за дете от 3 г. до 12 г.
Дете до 3 г. безплатно
Цената включва : 3 нощувки,3 закуски, Тур.
Такса,паркинг,интернет и ДДС.

ДЕЛЮВИ ПРАЗНИЦИ
Един пазарен ден в стария Златоград
22.09.2017г.-24.09.2017т.
Двудневен пакет:65 лв. на човек
Двудневен пакет 45лв.за дете от 3 г. до 12 г.
Дете до 3 г. безплатно
Цената включва : 2 нощувки,2 закуски, Тур.
Такса,паркинг,интернет и ДДС.
ЗАПОВЯДАЙТЕ

ЛЯТО В ПЛАНИНАТА
Хотел „ФЛОРА“ Златоград предлага на своите
посетители отлични възможности за пълноценна
почивка съчетана с културно – исторически
обекти,пешеходни туристически маршрути,както и
близостта на Бяло море,превръщат Златоград
предпочитано място за лятна почивка!
Възползвайте се от нашите предложения и си дарете
неповторимо ЛЯТО В ЗЛАТОГРАД!

ТРИДНЕВЕН ПАКЕТ
/валидна е само за периода от понеделник до четвъртък
през цялата календарна година без празничните дни/
Пакетна цена – 59 лв. за възрастен
Пакетна цена – 39 лв. за дете от 3 г. до 12г.
Дете до 3г. безплатно
Включва -3 - нощувки,3 – закуски. Тур.такса,паркинг и
ДДС.

ЧЕТИРИ ДНЕВЕН ПАКЕТ
Пакетна цена – 79 лв. за възрастен
Пакетна цена - 59 лв.за дете от 3г. до 12г.
Дете до три години безплатно
Включва -4 - нощувки,4 – закуски. Тур.такса,паркинг и
ДДС.
/валидна е само за периода от понеделник до четвъртък
през цялата календарна година без празничните дни/

З А П О В Я Д А И Т Е П Р И Н А С!

