


Калитеа Вила “Elizabet”

Според тврдењата на туристите, Калитеа 
претставува најубавото монденско место на 
првиот крак „Касандра“ на полуостровот 
Халкидики. Овој модерен туристички центар се 
наоѓа на околу 90 километри од Солун и 
привлекува илјадници туристи кои доаѓаат да 
уживаат во беспрекорно чистото море, долгите 
песочни плажи, безбројните шопинг центри  и 
спектакуларниот ноќен живот во многуте 
дискотеки и ноќни клубови кои ги собираат 
младите од целиот полуостров  и  од  градот 
Солун. На само два километри пред Калитеа се 
наоѓа супер маркетот „LIDL“. Калитеа е 
нашата специјална препорака и за ова лето, а 
сместувачката понуда е збогатена со вилата 
„Elizabet“ којa е со одлична местоположба – на 
самата пешачка  зона. Располагаме со 
трокреветни и четирикреветни студија на прв 
спрат, сите опремени со кујна, тв и клима 
вклучена во цената. Дел од судијата имаат 
тераси кои имаат поглед директно на 
пешачката улица, а останатите имаат поглед 
во градината на вилата. Доколку сакате да 
чувствувате како пулсира ова туристичко 
место 24 часа и да пазарувате во бутиците, 
тогаш  несомнено треба да се одлучите за 
вилата „Elizabet“, која  од најубавата песочна 
плажа на Касандра е оддалечена околу 200 метри.



Вила “Elizabet”Калитеа



Калитеа Вила “Paradisos”

Ова лето во нашата понуда за Калитеа 
повторно ја имаме најубавата вила „Paradisos”, 
сместена во срцето на градот, а сепак малку 
издвоена од градската врева. Располагаме со 
едно студио и со апартмани  на приземје, прв и 
втор спрат, сите опремени со две соби, спална 
и дневна  во која се наоѓа и делот со 
елементите од кујната. Сите имаат тв и 
клима вклучена во цената, а пространите 
тераси се заштитени со тенди. Вилата има 
сопствен двор со зеленило што само го 
надополнува чувството на убавина кое најмногу 
го забележуваат гостите кои се сместени во 
приземјето на вилата. Од најубавата песочна 
плажа вилата е оддалечена околу 350 метри.



Неа Плагиа Вила “Talassinos”
На самиот влез во Касандра, на само 45 километри од Солун се наоѓа 
малото туристичко место Неа Плагиа. Има плитка и песочна четири 
километри долга плажа покрај која се протега убаво уредено 
шеталиште со многу таверни, слаткарници, кафетерии, маркети...  
И оваа година во нашата понуда располагаме со студија и апартмани 
во вилата „Talassinos” лоцирана на само неколку метри од плажата 
пред прекрасниот парк во Плагиа кој изобилува со стотина палми 
покрај морскиот брег. Во нашата понуда имаме  трокреветни и 
четирикреветни студија и апартмани на прв спрат, опремени со 
кујна, ТВ и клима уред чие користење е вклучено во цената. Сите 
студија имаат тераси со директен поглед на море. Во близина на 
вилата има мноштво супермаркети, пекари, рибарници... Близината 
до морскиот брег ја издвојува оваа вила како најдобар избор за 
семејства со деца на помала возраст за кои има разновидни забави.



Неа Флогита Вила “Bouzalis”

Вилата „Bouzalis”  е лоцирана на самото шеталиште во Неа Флогита, пред оазата 
палми кои го разубавуваат центарот на ова симпатично туристичко место и го 
делат просторот меѓу вилата, централниот парк со фонтаната и широката 
песочна плажа. Вилата располага со апартмани  со најразлична големина, и е одличен 
избор за поголеми друштва кои сакаат заеднички да летуваат. Осумкреветните 
апартмани имаат пространи тераси со директен поглед на недогледната морска 
ширина. Истата прекрасна глетка ја имате доколку сте сместени во двокреветното 
студио и во петкреветниот апартман, a  трокреветните имаат бочно поглед на 
море. Останатите сместувачки капацитети имаат поглед во дворот на вилата или 
на  улицата. Апартманите имаат нови кујни, тв и клима вклучена во цената. Веднаш 
до вилата, на самото шеталиште има најразновидни забави за децата, слаткарници, 
маркети  и пазар што  преку целиот ден е снабден со свежи производи. Флогита ја има 
најпозната плажа „Pastazi“ која нуди одлична целодневна забава за младите.



Неа Флогита Вила “Bouzalis”



Полуостровот Ситонија изобилува со преубави песочни плажи, живописни мали 
пристаништа и напуштени заливи недостапни од копно. Негова метропола е градот Неос 
Мармарас, сместен амфитеатрално меѓу борова шума, која на ова место му овозможува 
природна ладовина и карактеристичен мирис. Во центарот на ова популарно туристичко 
место, на извонредна локација  е вилата „Sole A Mare”  која ова лето ќе ги прими првите 
гости. Станува збор за сосема нов, совршено безбеден објект. Сите сместувачки 
капацитети се опремени со модерен мебел соодветен на хотелско сместување. Во понудата 
имаме трокреветни студија и четирикреветни апартмани со поглед на улица и со директен 
поглед на море. Сите имаат комплетно опремена кујна (мини шпорет со две рингли, 
аспиратор, фрижидер,садови за готвење), тоалет, клима  вклучена во цената, LCD TV со 
сателитски програми и тераси со директен поглед на море или на улица, опремени со  маса 
и столчиња. Четирикреветните апартмани имаат по две клими. Сите студија и 
апартмани на терасите имаат модерни електронски управувани тенди, а во целиот објект 
има интернет. Вилата „Sole A Mare” е оддалечена од песочната плажа околу 250 метри.

Неос Мармарас Вила “Sole A Mare”



Неос Мармарас Вила “Sole A Mare”



Неос Мармарас  е  препознатлив по своите две плажи: 
рајската плажа  Парадисо која се наоѓа на самиот влез 
во градот и втората, наречена градска плажа, свртена  
кон хотелскиот комплекс Порто Карас. Токму на овој 
дел, каде во вечерните часови сонцето се претвара во 
црвена звезда и потонува во морето, сместени се 
вилите „Vaso I” и „Vaso II”  кои повторно и ова лето се во 
нашата понуда. Тие се на извонредна локација- на само 
100 метри од  песочната  плажа и во непосредна 
близина на центарот на градот. Во нашата понуда 
имаме трокреветни студија и петкреветни дуплекс 
апартмани. Најголем дел од студијата имаат тераси 
со директен поглед на море. Сите сместувачки 
капацитети имаат опремена кујна, телевизор и клима 
уред чие користење се доплаќа. Пред вилата „Vaso I” 
има паркинг простор, а близината до центарот на 
Неос Мармарас е само мотив  повеќе да се одлучите да 
поминете преубав одмор во оваа вила.

Неос Мармарас Вили “Vaso I” и “Vaso II”



Неос Мармарас Вили “Vaso I” и “Vaso II”



Во понудата се  трокреветни и четирикреветни студија кои имаат  тераси со поглед во дворот на вилата и на базенот, како и бочно поглед 
кон морето. Пристојно сместување за летен одмор во кој луксузот ќе го најдете на преубавата плажа со кристално чиста вода.

Торони Вила “Blue Sea”

Торони е мало место помеѓу Неос Мармарас и Порто Коуфо, на 
западниот брег на Ситонија, оддалечено околу 130 км од Солун. 
Заштитен знак му е преубавата плажа долга 2 км која е наградена 
со Сино Знаме. Поставена е југозападно, а она што е највпечатливо 
за ова место е  прекрасниот залез на сонцето во доцните вечерни 
часови. Традиционално, веќе неколку години во нашата летна 
понуда ја имаме вилата „Blue Sea” која е составен дел на 
хотелскиот  комплекс „Blue Sea Hotel” во Торони. Се наоѓа на самата 
песочна плажа, а фактот што гостите можат да го користат 
базенот, џакузито и детскиот базен ја вбројува оваа вила  меѓу 
една од најбараните во нашата понуда.Сите студија имаат мини 
кујна, ТВ и клима уред чие користење е вклучено во цената, а се 
наоѓаат  на  прв  и  втор  спрат во реновираниот  дел од објектот. 



Торони Вила “Blue Sea”



Каламитси Вила “Paradise”
Доколку ова лето барате волшебно место за вистински да се 
одморите, тогаш заминете во Каламитси, скриеното богатство на 
Ситонија. Тоа е најмалото место со најраскошна плажа и со парче 
убавина подарена од Бога. Тука со денови можете да уживате убаво 
стокмени во удобните лежалки без да  ви здодее непрегледната 
морска убавина, со часови да го препливувате сликовитиот залив до 
малото островче и повторно назад. Токму тука  имаме раскошна вила 
со сите удобности за летување-квалитетен мебел, студија 
комплетно опремени со кујна, тв и клима вклучена во цената, 
простран двор за уживање, безгрижна игра на децата и заедничко 
дружење до долго во ноќта покрај разгорената скара...Сето тоа им е 
на располагање на гостите во вилата „Paradise” која се наоѓа на само 
100 метри од една од најубавите плажи на Ситонија. Во понудата се 
трокреветни и четирикреветни студија на прв и втор спрат со 
пространи тераси. Вилата поседува сопствен паркинг.



Каламитси Вила “Paradise”




