Хотел HBS
Хотелот HBS e лоциран во центарот на градот , на околу 500 м. од градска плажаи на
околу 3 км. Ladies Beach. Хотелот располага со вкупно 24 соби . Собите располагаат со
клима, сопствена бања, ТВ, интернет.

Термини
01.06-11.06
06.06-16.06
11.06-21.06
16.06-26.06
21.06-01.07
26.06-06.07
01.07-11.07
06.07-16.07

цена по
особа
99 €
99 €
129 €
129 €
159 €
159 €
169 €
169 €

Термини
11.07-21.07
16.07-26-07
21.07-31.07
26.07-05.08
31.07-10.08
05.08-15.08
10.08-20.08
15.08-25.08

Цена по
особа
169 €
169 €
169 €
169 €
169 €
169 €
169 €
169 €

Термини
20.08-30.08
25.08-04.09
30.08-09.09
04.09-14.09
09.09-19.09
14.09-24.09
19.09-29.09
23.09-04.10

Во цената е вклучено 10 ноќевања со појадок(BB), клима и превоз.



Дете од 0-5,99 години (само превоз) 60 €, второ дете 20% попуст.
Дете од 6-11,99 години 20% попуст.

Напомена: Климата во цената е вклучена од 01.07.2017- 31.08.2017
Цените се дадени во евра за уплата во денарска противвредност 1 €=62 ден.

Цена по
особа
169 €
169 €
149 €
149 €
149 €
149 €
149 €
149 €

Хотел Tecimen
Хотел TECIMEN 2 ** се наоѓа на 500 метри од море, во централниот дел на градот. Сите
соби располагаат со ТВ, балкон, клима. На гостите на располагање им се нуди и сеф на
рецепција. Во склоп на хотелот се наога и ресторан, бар и мал базен. На гостите им е
овозможено и користење на Wi-Fi.

Термини
01.06-11.06
06.06-16.06
11.06-21.06
16.06-26.06
21.06-01.07
26.06-06.07
01.07-11.07
06.07-16.07

цена по
особа
99 €
99 €
129 €
129 €
159 €
159 €
169 €
169 €

Термини
11.07-21.07
16.07-26-07
21.07-31.07
26.07-05.08
31.07-10.08
05.08-15.08
10.08-20.08
15.08-25.08

Цена по
особа
169 €
169 €
169 €
169 €
169 €
169 €
169 €
169 €

Термини
20.08-30.08
25.08-04.09
30.08-09.09
04.09-14.09
09.09-19.09
14.09-24.09
19.09-29.09
23.09-04.10

Во цената е вклучено 10 ноќевања со појадок (BB) , клима и превоз.
Дете од 0-5,99 години (само превоз) 60 €, второ дете 20% попуст.
Дете од 6-11,99 години 20% попуст.

Напомена: Климата во цената е вклучена од 01.07.2017- 31.08.2017
Цените се дадени во евра за уплата во денарска противвредност 1 €=62 ден

Цена по
особа
169 €
169 €
149 €
149 €
149 €
149 €
149 €
149 €

Хотел Dabaklar
Хотел Dabaklar **** е лоциран во центарот на градот и е одалечен околу 250м. Од
градската плажа. Хотелот располага со вкупно 81 соба, базен ресторан, лоби бар, Wi-fi.
Секоја соба располага со клима, сопствена бања, балкон, мини бар, ТВ, Wi-fi.

термини
01.06-11.06
06.06-16.06
11.06-21.06
16.06-26.06
21.06-01.07
26.06-06.07
01.07-11.07
06.07-16.07

цена по
особа
209 €
209 €
229 €
229 €
249 €
249 €
279 €
279 €

термини
11.07-21.07
16.07-26.07
21.07-31.07
26.07-05.08
31.07-10.08
05.08-15.08
10.08-20.08
15.08-25.08

цена по
особа
299 €
309 €
309 €
319 €
319 €
319 €
319 €
309 €

термини
20.08-30.08
25.08-04.09
30.08-09.09
04.09-14.09
09.09-19.09
14.09-24.09
19.09-29.09
23.09-04.10

Цените се дадени на база полупансион(HB) со вклучена клима.
Дете од 0- 5,99 години бесплатно, а второ дете 50 % попуст.
Деца од 6-11,99 50% попуст.
Цените се дадени во евра за уплата во денарска противвредност 1 €=62 ден.

цена по
особа
299 €
299 €
279 €
279 €
249 €
249 €
229 €
229 €

Хотел Albora
Хотелот Albora 3* се наоѓа на околу 1км одалеченост од најпознатата плажа Ladies
Beach и на 1 км. oд центарот на Кушадаси. Хотелот располага со вкупно 50 соби како
и со Турска бања, сауна и масажа.

Термини
01.06-11.06
06.06-16.06
11.06-21.06
16.06-26.06
21.06-01.07
26.06-06.07
01.07-11.07
06.07-16.07

цена по
особа
229 €
229 €
229 €
229 €
229 €
249 €
289 €
289 €

Термини
11.07-21.07
16.07-26-07
21.07-31.07
26.07-05.08
31.07-10.08
05.08-15.08
10.08-20.08
15.08-25.08

Цена по
особа
289 €
289 €
289 €
289 €
289 €
289 €
289 €
289 €

Термини
20.08-30.08
25.08-04.09
30.08-09.09
04.09-14.09
09.09-19.09
14.09-24.09
19.09-29.09
23.09-04.10

Цена по
особа
289 €
259 €
249 €
229 €
229 €
229 €
229 €
229 €

Карактеристики на хотелот:
Собите располагаат со:








24 ч. Рецепција
Лоби бар
Базен
Градина
Ресторан
Снек бар
Wi – Fi интернет








Клима
Сопствена бања
Сеф
Телефон
ТВ
Балкон

Цените се дадени во евра, плаќањето се врши во денарска противвредност од 1€ =
62 ден.
Во цената се вклучени 10 ноќевања со појадок и вечера (полупансион) и превоз со
високо туристички автобус на релација Скопје – Кушадаси – Скопје .
Дете од 0-5,99 г. (плаќа само превоз – 60 ЕУР ) , второ дете 20% попуст.
Дете од 6-11,99 г. 20 % попуст.
Напомена:



Климата е вклучена во цената .
Поаѓањето за Кушадаси е еден ден пред терминот даден во табелата во 10 ч.

Хотел Blue Sea
Хотелот Blue Sea ***+ е лоциран на 2 мин. пешачање од плажата Ladies Beach и на 3
км. одалеченост од центарот на Кушадаси. Хотелот располага со вкупно 50 соби.

Термини
01.06-11.06
06.06-16.06
11.06-21.06
16.06-26.06
21.06-01.07
26.06-06.07
01.07-11.07
06.07-16.07

цена по
особа
189 €
189 €
209 €
209 €
229 €
249 €
319 €
319 €

Карактеристики на хотелот:









24 ч. Рецепција
Лоби бар
Базен
Ресторан
Паркинг
Сеф
Градина
Wi-Fi интернет

Термини
11.07-21.07
16.07-26-07
21.07-31.07
26.07-05.08
31.07-10.08
05.08-15.08
10.08-20.08
15.08-25.08

Цена по
особа
319 €
319 €
319 €
319 €
319 €
319 €
319 €
319 €

Термини
20.08-30.08
25.08-04.09
30.08-09.09
04.09-14.09
09.09-19.09
14.09-24.09
19.09-29.09
23.09-04.10

Цена по
особа
319 €
279 €
239 €
229 €
229 €
229 €
229 €
229 €

Собите располагаат со:








Клима
Сопствена бања
Мини бар
Фен
Телефон
ТВ
Балкон



Wi-Fi интернет

Цените се дадени во евра, плаќањето се врши во денарска противвредност од 1€ =
62 ден.
Во цената се вклучени 10 ноќевања со појадок и вечера (полупансион) и превоз со
високо туристички автобус на релација Скопје – Кушадаси – Скопје .
Дете од 0-5,99 г. (плаќа само превоз – 60 ЕУР ) , второ дете 20% попуст.
Дете од 6-11,99 г. 20 % попуст.
Напомена:



Климата е вклучена во цената .
Поаѓањето за Кушадаси е еден ден пред терминот даден во табелата во 10 ч.

Хотел Golden Gate
Хотелот Golden Gate ***+ се наоѓа на околу 300м. одалеченост од Ladies Beach и околу
2 км. од центарот на Кушадаси.Хотелот располага со вкупно 80 соби.

Термини
01.06-11.06
06.06-16.06
11.06-21.06
16.06-26.06
21.06-01.07
26.06-06.07
01.07-11.07
06.07-16.07

цена по
особа
259 €
259 €
259 €
259 €
269 €
279 €
299 €
299 €

Карактеристики на хотелот:








24 ч. Рецепција
Лоби
Базен
Сеф на рецепција
Ресторан
Бар
Wi – Fi интернет

Термини
11.07-21.07
16.07-26-07
21.07-31.07
26.07-05.08
31.07-10.08
05.08-15.08
10.08-20.08
15.08-25.08

Цена по
особа
299 €
299 €
299 €
299 €
299 €
299 €
299 €
299 €

Термини
20.08-30.08
25.08-04.09
30.08-09.09
04.09-14.09
09.09-19.09
14.09-24.09
19.09-29.09
23.09-04.10

Цена по
особа
299 €
279 €
269 €
259 €
259 €
259 €
259 €
259 €

Собите располагаат со:








Клима
Сопствена бања
Фен
ТВ
Кујна
Мини бар
Балкон

Цените се дадени во евра, плаќањето се врши во денарска противвредност од 1€ =
62 ден.
Во цената се вклучени 10 ноќевања со појадок и вечера (полупансион) и превоз со
високо туристички автобус на релација Скопје – Кушадаси – Скопје .
Дете од 0-5,99 г. (плаќа само превоз – 60 ЕУР ) , второ дете 20% попуст.
Дете од 6-11,99 г. 20 % попуст.
Напомена:



Климата е вклучена во цената .
Поаѓањето за Кушадаси е еден ден пред терминот даден во табелата во 10 ч.

Хотел Merry
Хотелот Merry 4* се наоѓа на околу 500 м. одалеченост од плажата Long Beach и на 18
км. одалеченост од центарот на Кушадаси. Хотелот располага со вкупно 113 соби и 20
апартмани.
цена по
Термини
особа
01.06-11.06
249 €
06.06-16.06
249 €
11.06-21.06
249 €
16.06-26.06
249 €
21.06-01.07
249 €
26.06-06.07
269 €
01.07-11.07
289 €
06.07-16.07
289 €
Карактеристики на хотелот:








24 ч. Рецепција
Лоби бар
Ресторан
Паркинг
Сеф
Градина
Wi-Fi интернет

Термини
11.07-21.07
16.07-26-07
21.07-31.07
26.07-05.08
31.07-10.08
05.08-15.08
10.08-20.08
15.08-25.08

Цена по
особа
Термини
289 €
20.08-30.08
289 €
25.08-04.09
289 €
30.08-09.09
289 €
04.09-14.09
289 €
09.09-19.09
289 €
14.09-24.09
289 €
19.09-29.09
289 €
23.09-04.10
Собите располагаат со:







Цена по
особа
289 €
289 €
259 €
249 €
249 €
249 €
249 €
249 €

Клима
Сопствена бања
Фен
Телефон
ТВ
Балкон

Цените се дадени во евра, плаќањето се врши во денарска противвредност од 1€ =
62 ден.
Во цената се вклучени 10 ноќевања со појадок и вечера (полупансион) и превоз со
високо туристички автобус на релација Скопје – Кушадаси – Скопје .
Дете од 0-5,99 г. (плаќа само превоз – 60 ЕУР ) , второ дете 20% попуст.
Дете од 6-11,99 г. 20 % попуст.
Напомена:



Климата е вклучена во цената .
Поаѓањето за Кушадаси е еден ден пред терминот даден во табелата во 10 ч.

Хотел Оzка
Хотелот Ozka 2+ е лоциран на околу 500 м. од центарот на градот и на околу 300 м. од
градската плажа. Хотелот располага совкупно 62 соби.

Термини
01.06-11.06
06.06-16.06
11.06-21.06
16.06-26.06
21.06-01.07
26.06-06.07
01.07-11.07
06.07-16.07

цена по
особа
114 €
124 €
134 €
144 €
164 €
174 €
189 €
189 €

Карактеристики на хотелот:







24 ч. Рецепција
Базен
Базен за деца
Ресторан, Лоби бар
Сеф на рецепција, лифт
Wi – Fi интернет

Термини
11.07-21.07
16.07-26-07
21.07-31.07
26.07-05.08
31.07-10.08
05.08-15.08
10.08-20.08
15.08-25.08

Цена по
особа
Термини
199 €
20.08-30.08
199 €
25.08-04.09
199 €
30.08-09.09
199 €
04.09-14.09
199 €
09.09-19.09
199 €
14.09-24.09
199 €
19.09-29.09
199 €
23.09-04.10
Собите располагаат со:






Цена по
особа
199 €
189 €
189 €
169 €
159 €
159 €
159 €
159 €

Клима
Сопствена бања
Телефон , Фен
ТВ, Wi – Fi
Балкон

Цените се дадени во евра, плаќањето се врши во денарска противвредност од 1€ =
62 ден.
Во цената се вклучени 10 ноќевања со појадок и превоз со високо
туристички автобус на релација Скопје – Кушадаси – Скопје .
Дете од 0-5,99 г. (плаќа само превоз – 60 ЕУР ) , второ дете 20% попуст.
Дете од 6-11,99 г. 20 % попуст.
Напомена:



Климата е вклучена во цената од 01.07 – 31.08.2017
Поаѓањето за Кушадаси е еден ден пред терминот даден во табелата во 10 ч.

Хотел OGERIM **
Хотел OGERIM ** се наоѓа на само 600 метри од најпознатата плажа Ladies Beach.
Хотелот има 25 соби целосно опремени со тоалет, туш,фен и балкон. Во склоп на
рецепција има сеф кој што е на располагање на гостите. Исто така на гостите им е
достапно и користење на Wi-Fi
Термини
01.06-11.06
06.06-16.06
11.06-21.06
16.06-26.06
21.06-01.07
26.06-06.07
01.07-11.07
06.07-16.07

цена по
особа
99 €
99 €
129 €
129 €
159 €
159 €
169 €
169 €

Термини
11.07-21.07
16.07-26-07
21.07-31.07
26.07-05.08
31.07-10.08
05.08-15.08
10.08-20.08
15.08-25.08

Цена по
особа
169 €
169 €
169 €
169 €
169 €
169 €
169 €
169 €

Термини
20.08-30.08
25.08-04.09
30.08-09.09
04.09-14.09
09.09-19.09
14.09-24.09
19.09-29.09
23.09-04.10

Во цената е вклучено 10 ноќевања со појадок(BB), клима и превоз.
Дете од 0-5,99 години (само превоз) 60 €, второ дете 20% попуст.
Дете од 6-11,99 години 20% попуст.
Напомена: Климата во цената е вклучена од 01.07.2017- 31.08.2017
Цените се дадени во евра за уплата во денарска противвредност 1 €=62 ден.

Цена по
особа
169 €
169 €
149 €
149 €
149 €
149 €
149 €
149 €

Хотел Sozer ***
Хотел Sozer *** се наоѓа во центарот на Кушадаси, и на самата градска плажа. Хотелот
располага со вкупно 90 соби, базен за возрасни и деца, ресторан, лоби бар, Wi-fi.
Секоја соба располага со клима, сопствена бања, фен, балкон, ТВ, Wi-Fi.
Термини

Цена по особа

Термини

Цена по особа

01.05-31.05

19 €

17.07-31.08

30 €

01.06-16.07

23 €

01.09-27.09

20 €

Цените се дадени на база полупансион(HB), со вклучена клима.
Дете од 0-5,99 години, бесплатно, а второ дете 50% попуст.
Деца од 6-11,99 50% попуст.
Цените се дадени во евра за уплата во денарска противвредност 1 €=62 ден.

Хотел Sunday beach***
Хотел Sunday beach*** се наоѓа на самата плажа Ladies Beach, и на одалеченост од 3
км. од центарот на Кушадаси. Хотелот Sunday Beach располага со вкупно 60 соби,
ресторан, лоби, Wi-Fi, сеф на рецепција. Секоја соба располага со клима сопствена
бања, фен, балкон, ТВ, Wi-Fi.
Термини

Цена по особа

Термини

Цена по особа

01.06-30.06

27 €

01.08-31.08

33 €

01.07-31.07

33 €

01.09-30.09

27 €

Цените се дадени на база полупансион(HB), со вклучена клима.
Дете од 0-5,99 години, бесплатно, а второ дете 50% попуст.
Деца од 6-11,99 50% попуст.
Цените се дадени во евра за уплата во денарска противвредност 1 €=62 ден.

Хотел Atlantique holiday club ***+
Хотел Atlantique holiday club ***+ се наоѓа на самата плажа Long Beach, и на околу 9 км.
одалеченост од центарот на Кушадаси. Хотелот располага со вкупно 385 соби (
стандард, фамилијарни, и апартмани), базен за деца и возрасни, ресторан лоби бар,
Wi-Fi. Секоја соба располага со клима, сопствена бања, балкон, мини бар, телефон, ТВ,
Wi-fi.
Термини

Цена по особа

Термини

Цена по особа

01.06-16.06

54 €

05.07-22.08

77 €

17.06-17.07

70 €

23.08-19.09

68 €

Цените се дадени на база на се вклучено (All)
Дете од 0-5,99 години, бесплатно, а второ дете 50% попуст.
Деца од 6-11,99 50% попуст.
Цените се дадени во евра за уплата во денарска противвредност 1 €=62 ден.

Хотел OMER HOLIDAY RESORT *****
Хотел OMER HOLIDAY RESORT ***** се наоѓа на самата плажа Long Beach и на 4км.
oдалеченост од центарот на Кушадаси. Хотелот располага со вкупно 201 соба, базен за
возрасни и деца, ресторан, игралиште за деца, градина, лоби, снек бар, Wi-fi. Секоја
соба располага со клима, сопствена бања, фен, мини бар, балкон, телефон, ТВ, Wi-fi.
Термини
01.06-12.06
13.06-26.06
27.06-11.07

Цена по особа
61 €
71 €
75 €

Термини
12.07-22.08
23.08-05.09
06.09-19.09

Цена по особа
89 €
75 €
71 €

Цените се дадени на база се вклучено. (ALL)
Дете од 0-5,99 години, бесплатно, а второ дете 50% попуст.
Деца од 6-11,99 50% попуст.
Цените се дадени во евра за уплата во денарска противвредност 1 €=62 ден.

Хотел GRAND BELISH *****
Хотел GRAND BELISH ***** е лоциран на плажата long Beach и е на 15км. oдалеченост
од центарот на Кушадаси. Хотелот располага со вкупно 177 соби, базен за возрасни и
деца, ресторан, игралиште за деца, градина, лоби бар, снек бар, Wi-fi. Секоја соба
располага со клима, сопствена бања, фен, мини бар, балкон, телефон, Тв, Wi-fi.
Термини

Цена по особа

Термини

Цена по особа

27.05-12.06

52 €

17.07-23.08

79 €

13.06-03.07

64 €

24.08-07-09

66 €

04.07-16.07

71 €

08.09-02.10

52 €

Цените се дадени на база на се вклучено. (ALL)
Дете од 0-5,99 години, бесплатно, а второ дете 50% попуст.
Деца од 6-11,99 50% попуст.
Цените се дадени во евра за уплата во денарска противвредност 1 €=62 ден.

Хотел VISTA HILL *****
Хотел VISTA HILL ***** се наоѓа на познатата пла
наоѓа на познатата
плажа Long Beach, и на 7 км. одалеченост од центарот на Кушадаси. Хотелот располага
со вкупно 315 соби, базен за возрасни и за деца, ресторан, анимација за деца, градина,
лоби бар, снек бар, Wi-fi. Секоја соба располага со клима, сопствена бања, фен, мини
бар, балкон, телефон, ТВ, Wi-fi.
Термини

Цена по особа

Термини

Цена по особа

09.05-12.06

44 €

18.07-28.08

75 €

13.06-03.07

51 €

29.08-11.09

56 €

04.07-17.07

67 €

12.09-02.10

47 €

Цените се дадени на база се вклучено. (ALL)
Дете од 0-5,99 години, бесплатно, а второ дете 50% попуст.
Деца од 6-11,99 50% попуст.
Цените се дадени во евра за уплата во денарска противвредност 1 €=62 ден.

Хотел Marina ****
Хотел Marina **** е лоциран на 250м. oд плажа и на 1 км. одалеченост од центарот на
Кушадаси. Хотелот располага со вкупно 105 соби, базен ресторан, лоби бар, Wi-fi.
Секоја соба располага со клима, сопствена бања, балкон, ТВ, Wi-fi.

Термини

Цена по особа

Термини

Цена по особа

01.06-30.06

32 €

01.09-15.09

34 €

01.07-31.08

38 €

16.09-30.09

32 €

Цените се дадени на база полупансион(HB) со вклучена клима.
Дете од 0- 5,99 години бесплатно, а второ дете 50 % попуст.
Деца од 6-11,99 50% попуст.
Цените се дадени во евра за уплата во денарска противвредност 1 €=62 ден.

Хотел Akbulut ****
Хотел Akbulut **** се наоѓа на околу 3 мин.пешачење од плажа и на околу 25км.
одалеченост од центарот на Кушадаси. Хотелот располага со вкупно 89 соби (стандард,
фамилијарни), базен за деца и за возрасни, ресторан, лоби бар, Wi-Fi. Секоја соба
располага со клима, сопствена бања, балкон, телефон, ТВ, Wi-Fi.

Термини

Цена по особа

Термини

Цена по особа

08.06-16.06

36 €

01.07-30.08

61 €

17.06-30.06

42 €

31.08-12.09

54 €

Цените се дадени на база се вклучено(ALL)
Дете од 0-5,99 години, бесплатно, а второ дете 50% попуст.
Деца од 6-11,99 50% попуст.
Цените се дадени во евра за уплата во денарска противвредност 1 €=62 ден.

Хотел Batihan ****
Хотел Batihan **** се наоѓа на самата плажа Long Beach и на околу 7 км. одалеченост
од центарот на Кушадаси. Хотелот располага со 340 соби (стандард, фамилијарни, и
апартмани), базен за деца и за возрасни, отворен и затворен ресторан, лоби бар, Wi-fi.
Секоја соба располага со клима, сопствена бања, фен, балкон, телефон, ТВ, Wi-fi.

Термини

Цена по особа

Термини

Цена по особа

01.06-07.06

58 €

09.07-24.08

85 €

08.06-28.06

61 €

25.08-20.09

68 €

29.06-08.07

71 €

21.09-10.10

58 €

Цените се дадени на база се вклучено.(ALL)
Дете од 0-5,99 години, бесплатно, а второ дете 50% попуст.
Деца од 6-11,99 50% попуст.
Цените се дадени во евра за уплата во денарска противвредност 1 €=62 ден.

Хотел Alish ****
Хотел Alish **** е лоциран на околу 200м. oд Long Beach и на одалеченост околу 7км.
oд центарот на Кушадаси. Хотелот располага со вкупно 130 соби, базен, ресторан, лоби
бар, сеф на рецепција, Wi-fi. Секоја соба располага со клима, сопствена бања, балкон,
ТВ, Wi-fi.

Термини
25.05-13.06
14.06-04.07
05.07-16.07

Цена по особа
39 €
44 €
48 €

Термини
17.07-22.08
23.08-10.09
11.09-29.09

Цена по особа
61 €
48 €
39 €

Цените се дадени на база се вклучено. (ALL)
Дете од 0-5,99 години, бесплатно, а второ дете 50% попуст.
Деца од 6-11,99 50% попуст.
Цените се дадени во евра за уплата во денарска противвредност 1 €=62 ден.

Хотел Coast Light ****
Хотел Coast Light **** се наоѓа на самата плажа Long Beach, и на одалеченост од 4км.
oд центарот на Кушадаси. Хотелот располага со вкупно 80 соби, базен ресторан, лоби
бар, Wi-fi. Секоја соба располага со сопствена бања, балкон, мини бар, ТВ, Wi-fi.
Термини

Цена по особа

Термини

Цена по особа

09.05-15.06

26 €

13.07-24.08

35 €

16.06-12.07

30 €

25.08-14.09

29 €

Цените се дадени на база полупансион(HB) со вклучена клима.
Дете од 0- 5,99 години бесплатно, а второ дете 50 % попуст.
Деца од 6-11,99 50% попуст.
Цените се дадени во евра за уплата во денарска противвредност 1 €=62 ден.

Хотел Flora suites ***
Хотел Flora suites *** се наоѓа на околу 700 м. одалеченост од плажата Long Beach, и
на околу 6 км. одалеченост од центарот на Кушадаси. Хотелот располага со вкупно 49
стандард соби и 55 фамилијарни соби, базен за возрасни и деца, отворен и затворен
ресторан, лоби бар, Wi-Fi. Секоја соба располага со клима, сопствена бања, балкон,
телефон, ТВ, Wi-fi. обезбеден е бесплатен превоз до плажата.
Термини

Цена по особа

Термини

Цена по особа

30.05-12.06

31 €

18.07-28.08

50 €

13.06-26.06

34 €

29.08-11.09

39 €

27.06-17.07

41 €

12.09-26.09

31 €

Цените се дадени на база на се вклучено. (Аll)
Дете од 0-5,99 години, бесплатно, а второ дете 50% попуст.
Деца од 6-11,99 50% попуст.
Цените се дадени во евра за уплата во денарска противвредност 1 €=62 ден.

Хотел Asena ***
Хотел Asena *** е лоциран на околу 100 м. oд Ladies Beach и на одалеченост од 3км. oд
центарот на Кушадаси. Хотелот располага со вкупно 104 соби, базен за возрасни и
деца, ресторан, лоби бар, Wi-Fi. Секоја соба располага со клима, сопствена бања,
балкон, телефон, ТВ, Wi-Fi.
Термини

Цена по особа

Термини

Цена по особа

18.05-10.06

28 €

11.07-22.08

46 €

11.06-10.07

38 €

23.08-19.09

38 €

Цените се дадени на база на се вклучено(ALL)
Дете од 0-5,99 години, бесплатно, а второ дете 50% попуст.
Деца од 6-11,99 50% попуст.
Цените се дадени во евра за уплата во денарска противвредност 1 €=62 ден.

Хотел Surtel ***
Хотел Surtel *** е лоциран во центарот на градот, на самата градска плажа. Хотелот
располага со вкупно 90 соби, базен за возрасни и деца, ресторан, лоби бар, Wi-Fi.
Секоја соба располага со сопствена бања, балкон, ТВ, Wi-fi.
Термини

Цена по особа

Термини

Цена по особа

01.05-05.06

24 €

18.07-21.08

41 €

06.06-16.06

27 €

22.08-11.09

35 €

17.06-17.07

32 €

12.09-26.09

27 €

Цените се дадени на база на се вклучено. (ALL)
Дете од 0-5,99 години, бесплатно, а второ дете 50% попуст.
Деца од 6-11,99 50% попуст.
Цените се дадени во евра за уплата во денарска противвредност 1 €=62 ден.

