
 

 

 

 
 
 
 
 

Potidea Golden Beach  3* – Неа Потидеа, Касандра  www.coralblue.gr/en/home/  
 
Хотелот се наоѓа на почеток на првиот крак во Неа Потидеа на само 300км од Скопје  и на 
само 45км од Солун. Во склоп на самиот хотел има ресторан, базен,бар на базенот. Собите 
во хотелот се опремени со телевизор и клима.Оддалеченост од плажа е неполни 2 минути.  
Хотелот се состои од две згради една позади друга. Во АНЕКС 1 (зграда кај базенот и 
ресторанот) на располагање се само 1/2 двокреветни соби и 1/2+1 двокреветна соба со 
помошен кревет. Во АНЕКС 2 на распоагање се трокреветни и четворокреветни соби (трето 
и четврто легло се помошни кревети со стандардни димензии). Дополнителниот кревет е 
на расклопување, од дрвена или метална конструкција, што може значајно да влијае на 
просторот и комодитетот во Вашата соба.  
Сместувањето во собите е после 14:00 часот (локално време), а напуштањето на собите е 
во 10:00 часот. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Термин Услуга Стандардна соба 
Цена по лице за 7 ноќевања - All inclusive 

28.05-04.06.2017 7 All inclusive 159 € 
04.06-11.06.2017 7 All inclusive 179 € 
11.06-18.06.2017 7 All inclusive 219 € 
18.06-25.06.2017 7 All inclusive 239 € 
25.06.02.07.2017 7 All inclusive 259 € 
02.07-09.07.2017 7 All inclusive 279 € 
09.07-16.07.2017 7 All inclusive 299 € 
16.07-23.07.2017 7 All inclusive 319 € 
23.07-30.07.2017 7 All inclusive 329 € 
30.07-06.08.2017 7 All inclusive 339 € 
06.08-13.08.2017 7 All inclusive 339 € 
13.08-20.08.2017 7 All inclusive 329 € 
20.08-27.08.2017 7 All inclusive 319 € 

27.08-03.09.2017 7 All inclusive 289 € 
03.09-10.09.2017 7 All inclusive 229 € 
10.09-17.09.2017 7 All inclusive 179 € 
17.09-24.09.2017 7 All inclusive 159 € 

Едно дете до 11,99 години БЕСПЛАТНО 

Цената вклучува:   
 7 ноќевања со појадок, ручек и вечера  
 Едно дете до 11,99 години - БЕСПЛАТНО; 
 Интернет во лоби на хотелот 

Доплати:   
 Трет возрасен на дополнително  легло  плаќа 

20€ на ноќ;  
 Второ и трето дете од 0-11,99 години плаќаат 

10€ на ноќ; 
 Клима уред и интернет е со доплата на 

рецепција 
 За уплатени два аранжмани 7+7 ноќи добивате 

10% попсут на вториот термин  
 

Доплата за превоз Македонија-Грција-Македонија: 

 Скопје 35€ 
 Велес 35 € 
 Штип 40€ 
 Радовиш 40€ 
 Струмица 40€ 
 Неготино 35€ 
 Удово 35€ 
 Граничен премин 35€ 

 Битола 30€ 
 Прилеп 30€ 
 Струга 35€ 
 Охрид 35€ 
 Кичево 35€ 
 Ресен 30€ 

Деца од 2 до 11,99 години: Попуст 10 € од редовната 
цена. Деца до 1,99 години бесплатно 

 

Услуга во Хотелот AI (се вклучено) е согласно категоризација на хотелот од  3* 

Во услугата All inclusive  е вклучено (шведска маса)   
Појадок 07,30-10,00 часот 
Ручек 13,00-1430 часот 
Кафе пауза 15,30-17,00 часот  
Вечера 19,00-21,00 часот 
Бар на базен 11,00-22,00 часот  
Пијалоци безалкохолни: локални газирани и негазирани пијалоци, вода од филтер чешма, 
кафе, чај  
Алкохолни пијалоци: вино, пиво, узо - локални 



 

 

Сите цени се изразена во евра, за уплата во денарска  
Противвредност по курс 1 еур = 62 мкд 


