
Живописна природа и спокойна атмосфера на крайбрежието на Бяло море! 
Привлекателно място за отдих във ваканционния апартамент на Института! 

 Местоположение: Паралия Офринио (или Тузла) е туристическо селище разположено на залива Орфано (Струмския 
залив), област Кавала, Гърция. Това е най-близкия морски курорт до София – 285 км., които се изминават с кола само за 
3.5 часа. След ГКПП "Кулата" пътя минава през Серес,  
Неа Зихни, пътния възел при  Амфиполи, където се 
пресича Виа Игнатия и след 3-4 км. на изток се стига до 
Паралия Офринио. 

За района: Паралия Офринио (Тузла) има средищно 
разположение  - 100 км. от Солун, 25 км. от Аспровалта и 
50 км. от Кавала, от Серес и от Драма. Наблизо се намира 
и остров Тасос, до който може да се стигне с ферибот от 
Кавала или Керамоти. 

Пътният възел Амфиполи е близо до древния град 
Амфиполи, който е бил изграден амфитеатрално върху 
поредица от хълмове, намиращи се на левия бряг на река 
Струма. Датира от 437 г. пр.н.е. и е дело на атиняните, избран заради стратегическото си разположение. 

На отсрещната страна на залива Орфано (Струмския 
залив) е разположен Атон (Света гора). Това е 
единствената и уникална  "автономна монашеска държава" 
в света. Заема Атонския ръкав от Халкидическия 
полуостров и е едно от най-значимите места за Източно 
православната църква и православното монашество, с 
богато културно историческо наследство. В Атон се намира 
и българския манастир „Св. Георги Зограф” както и 
Хилендарския манастир, където отец Паисий е написал 
„История славяноболгарская”. Изходно място за разходка с 
корабче около Атон е Оранополи, на 108км. от Паралия 
Офринио (Тузла). 

На 30 км. от Паралия Офринио и на 6 км. от община 
Алистрати се намира пещерата Алистрати - една от най-

големите и най-красиви пещери в Гърция, известна с причудливите си скални образувания, сталактити и сталактони.  

Описание: Ваканционният имот е на третия етаж в нова триетажна сграда в комплекс „Оазис”, на около 100 м. от морето. 
Плажната ивица, покрита със златист пясък, е широка и дълга, а водата е кристално чиста. Туристическият сезон е от 
началото на Май до края на Октомври. Курортното селище е с добре развита инфраструктура и търговска мрежа и  
предлага целогодишно развлечения в многобройните таверни и клубове, разположени по дългата крайбрежна улица. 
Традиционното Узо и прясната беломорска риба, уловена рано сутринта от местните рибари, ще направят почивката Ви 
още по-приятна. Близо до апартамента се намират детски развлекателен комплекс и писта за картинг.  

   
Разпределение: всекидневна с кухненски бокс и трапезария, с камина и климатик, 2 спални, коридор, баня с тоалетна, 
голяма ъглова тераса(18м2) с вградено барбекю, на което можете да проверите готварските си умения. Изложението е 
югозападно и разкрива приятна гледка към морето и околните планини. Апартаментът може да се ползва целогодишно. 


