
Обичаме да сме гостоприемни!!!  



Няколко думи за Неос Мармарас  
 

Неос Мармарас е създаден в 
Ситония, Халкидики, малко след 
1922г. от гръцки бежанци, които 
идвали от о-в Мармарас, в 
Припонтида, Мала Азия. 
 
Това е оживен град, разположен 
по склоновете на планината 
Драгоделис, простиращ се до 
бреговете и представлява          
най-космополитната част на 
залива Торонеос, от полуостров 
Ситония. 
 
Неос Мармарас е модерен 
провинциален град, който 
съчетава красотата на природата 
с нощен живот. 
 
Неос Мармарас предлага 
островна магия заедно с 
удобствата на континента. Гостите 
могат да открият множество малки 
традиционни магазини, кафе-
барове, ресторанти и нощни 
клубове, които да задоволят 
всички нужди и вкусове. 

Кои сме ние.... 
 

В едно от най-зелените кътчета на 
Гърция отдалечено на 1,2 км от 
населеното място Неос Мармарас, най 
живописния и спокоен район на 
Халкидики, на полуостров Ситония, ще 
Ви посрещне гостоприемното 
семейство Valachis и ще Ви предостави 
стаи и квартири.  

 
Описание на стаите 

                                                       

Обновените стаи имат отделен вход и 

тераса с изглед към морето.  

Стаите са елегантно обзаведени, 

предоставят всички удобства за 

съвременно преживяване:  сателитна 

телевизия, хладилник, кухненски бокс  с 

всички принадлежности и климатик. 

Само на 50 метра от  плажа, където 

планината се   среща с морето в 

съвършена хармония, ще Ви 

предоставят евтина и безопасна  

почивка. 



Допълнителни условия: 
                                                      

За Ваше удобство и на Ваше 

р а з п о л о ж е н и е :  р е ц е п ц и я , 

безопасно място за Вашия багаж 

до тръгване, пералня /по заявка/, 

24 часа топла вода, паркинг за 

колите, обслужване на стаите, 

интернет /безплатен Wi-Fi/, 

открити площадки с маси и 

столове за съвместна почивка и 

барбекю. 

Във Fantasia Studios Вие ще 
намерите топлия прием на 
гръцкото семейство.  
 

Тук ще Ви нагостят с риба и 

м е з е т а  с о б с т в е н о 

производство.  

В приемната Вие можете да 

общувате с другите гости и да 

опитате местните деликатеси на 

Неос Мармарас. 



Ние не сме само близо 
до морето… 

 
Тези, които обичат планината и 
екскурзиите, могат да се 
насладят на разнообразната 
природа на този регион.  

Наред с достъпните плажове, 

гъстата мрежа от пътечки, 

разположени на няколко 

минути път  от  комплекса, 

водят към борова гора на 

планината Драгунтели и 

живописното село Парфенон. 

Летни занимания  
 Да се изкъпете на плажовете и  
  заливите наградени със син флаг.  
 
 Да направите круиз в залива   

 Торонеосон на корабче. 

 Да се насладите на подводния свят, 

 гмуркайки се в морските дълбини. 

 За децата и възрастните има 

 лунапарк. 

 Да прекарате добре времето си в 

 баровете и beach bars. 

 Възползвайки се от водното такси, 

 можете да посетите гостоприемния 

 комплекс Порто Карас. 

Всички години  
 Да посетите охранявания 

исторически паметник Парфенон, на 

5 километра от Неос Мармарас. 

 Да опитате от блюдата на 
националната гръцка кухня и 
менюто в таверните и ресторантите 
на Неос Мармарас.  

 
 Всеки четвъртък на панаира извън 

селището можете да направите 
покупки.  

 
  Да опитате късмета си в казиното 

на Порто Карас. 

 Да се разходите по горските 
пътечки, които водят към планината 
Драгунтели Парфенона.  



Fantasia  

studios and apartments 

 

Neos Marmaras 

Sithonia, Halkidiki, Greece 

www.fantasia-studios.gr 

 
info@fantasia-studios.gr   

00302375072384  

 

G.N.T.O. Authorization Number 
09.38.K.11.2K.00598.0.0   
09.38.K.11.2K.00599.0.0  

Полезна информация за това, как да ни намерите. 
 

С кола:  Нашата къща се намира на 1,2 км от главния вход на Неос 
Мармарас, на втория ръкав на Халкидики, на 3 км от плажа и на 1 
км Lagдomandra  от плажа Paradise. Спътникови координати № 
40.06.44.41; Е:23.46.33.21. 
 
С автобус:  Качвате се на автобус от автогара Халкидики /
ВНИМАНИЕ! Автогара Халкидики не се намира на автогара 
Македония, а от другата страна на Солун/ и спирате пред нашата 
къща на главната улица; Keramaris. 
 

Със самолет: Oт летище Македония в Солун,а от там с автомобил 
под наем или на автобус. През лятото има много директни полети 
до Солун, почти от всички европейски летища и от гръцките 
градове. 
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