6
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BULHARSKO
Bulharsko leží v juhovýchodnej Európe, na Balkánskom poloostrove. Je to
krajina, kde sa stretnete s kontrastom
mora a vysokých hôr, čomu vďačí za
výborne klimatické podmienky. Čierne
more, ktoré tvorí východnú hranicu
krajiny sa vyznačuje nižším obsahom
morskej soli. Čiernomorské pobrežie je v Bulharsku dlhé 387 km, jeho
brehy jemne sa zvažujúce do mora sú
pokryté jemným zlatistým pieskom.
Okrem krásnej prírody má Bulharsko
aj bohatú históriu siahajúcu až do obdobia rímskej či byzantskej ríše, čoho
dôkazom sú aj mnohopočetné historické pamiatky roztrúsené po celom jeho
území. Bulharsko Vás pozýva spoznať
zvyky a tradície miestnych ľudí, ktorí sú hrdí na svoju históriu a národ.
Bulharská kuchyňa patrí k najzdravším a najchutnejším v Európe. Medzi
najznámejšie pochúťky patrí napríklad
svetoznámy šopský šalát so strúhaným
slaným ovčím syrom, ryby, zapekané
mäsové a zeleninové jedlá, bulharské
vína a množstvo ďalších, ktoré sa určite oplatí ochutnať. Južanská srdečnosť, bohatá kultúra a história, chutná
kuchyňa a naozaj výhodné ceny - to je
Bulharsko.
www.bulgariatravel.org

ZLATÉ PIESKY

Najznámejšie bulharské rekreačné stredisko je považované za jedno z najkrajších európskych letovísk. Vzniklo v roku
1956 a je vzdialené cca 17 km severne
od Varny. Má 4 km dlhú a miestami 200
m širokú piesočnatú pláž so zlatožltým
pieskom, podľa ktorého dostalo stredisko pomenovanie. Hotely na Zlatých
pieskoch sú väčšinou vybavené bazénmi a prešli rozsiahlou rekonštrukciou,
po ktorej spĺňajú medzinárodné normy
a väčšinou sú zaradené do kategórie
troj a štvorhviezdičkových. Oproti iným
letoviskám sa pláž zvažuje prudšie do
mora a je vybavená sprchami so sladkou vodou, detskými bazénmi, ležadlami
a slnečníkmi a uzavretými nudistickými
plážami. V jej blízkosti sa nachádzajú tenisové kurty, minigolf a ihriská. V letnom
období je letovisko miestom rôznych
kultúrnych podujatí, má množstvo vinární, reštaurácií, barov, diskoték, kasín,
bohaté sú možnosti športových aktivít.
Príjemnú prechádzku ponúka pobrežná promenáda, kde sú pre romantické
strávenie večerov pripravené štýlové
reštaurácie so špecialitami bulharskej
kuchyne a folklórnym programom. Architektonické riešenie nočných klubov
nenarúša nočný pokoj ostatných rekre-

SOFIA

antov. Dopravu v stredisku zabezpečuje
mini vláčik premávajúci medzi hotelmi,
postavenými v svahoch nad plážou.
Služby tohto letoviska ponúkajú vodné
skútre, vodné lyžovanie, bicyklovanie,
surfovanie a mnohé iné atrakcie. Vstup
na pláž pre hotelových hostí je zadarmo, prenájom slnečníkov a ležadiel za
poplatok. V tomto stredisku je turistom
k dispozícii novovybudovaný aquapark.
Zlaté Piesky poskytujú absolútne všetko
ku stráveniu príjemnej dovolenky.
www.goldensands.bg
ELENITE

je kľudné a malebné prímorské letovisko,
cca 10 km od strediska Slnečné Pobrežie,
cca 40 km severne od letiska v Burgase.
Rozprestiera sa na 800 m dlhej pláži, na
úpätí pohoria Stará planina. Patrí k najmodernejším a najluxusnejším letoviskám
bulharského pobrežia.

SVETI VLAS

Malé prímorské mestečko vzdialené približne 5 km severne od letoviska Slnečné
Pobrežie. Nájdete tu krásne piesočnaté
pláže s pozvoľným vstupom do mora, dostatok reštaurácií, barov ako aj obchody
a iné atrakcie pre dospelých i deti. Za
zábavou sa možno vybrať na Slnečné
Pobrežie, resp. do historického mestečka
Nesebar autobusmi, ktoré zabezpečujú
pomerne časté spojenie.

Zlaté piesky
Varna
Elenite
Sv. Vlas
Slnečné
Ravda Nesebar pobrežie
Pomorie
Burgas
Černomorec
Sozopol Primorsko
Kiten

SLNEČNÉ POBREŽIE

Slnečné pobrežie patrí k najväčším
a najobľúbenejším prímorským letoviskám, ktoré určite splní vaše predstavy
o ideálnej dovolenke. 200 m široká,
zvoľna sa do mora zvažujúca pláž s jemnučkým, svetložltým pieskom sa tiahne
v dĺžke 8 km a je spestrená dunami,
pestrými šmykľavkami, sprchami, ležadlami a slnečníkmi. Je vhodná najmä
pre deti. Veľká časť hotelov je moderne
vybudovaná, zasadené sú do prostredia
zelených parkov, reštaurácií s národnou,
ale aj svetovou kuchyňou a ponúka dobrú úroveň služieb. Stredisko je držiteľom
medzinárodného ocenenia Modrá vlajka za čistotu mora, pláže i prírodného
prostredia. Leží asi 40 km severne od
Burgasu. Letovisko ponúka množstvo
atrakcií, medzi ktorými je aj novopostavený aquapark, ktorý bol vybudovaný
v roku 2003 a amfiteáter, ktorý sa často
stáva miestom konania mnohých medzinárodných festivalov a módnych prehliadok. Milovníci športu si môžu prenajať
vodné lyže, vodné bicykle, windsurfing,
vodné skútre, zalietať si na padáku alebo na rogale, vyskúšať si jazdu na koni,
či vodnom banáne a pod. Vychádzky do
okolia i do starobylého Nesebaru môžete
striedať s výletmi na vozoch s koňmi, po
večeroch si oddýchnuť v štýlových reštauračných zariadeniach, prípadne v letnom

divadle. Dopravu v letovisku zabezpečuje minivláčik, pravidelné autobusy zase
spájajú stredisko s Nesebarom, Elenite,
Burgasom a Varnou.
www.sunny-beach.com
www.aquapark.bg

výhodné ceny ubytovania i stravovania.
Dobré klimatické podmienky celej tejto
oblasti a blízkosť historického Nesebaru robia z dedinky vyhľadávané miesto
v Čiernomorí.

NESEBAR

Prímorské balneologické mestečko Pomorie
sa rozprestiera na úzkom skalnatom poloostrove, 18 km severovýchodne od Burgasu,
10 km južne od Slnečného pobrežia. Mesto,
známe svojou bohatou kultúrnou históriou,
bolo založené v 4. storočí pred n. l.. Je tiež
známe liečivým bahnom a prírodným železitým pieskom hnedej farby, využíva sa
k liečbe chorôb pohybového ústrojenstva
a respiračných chorôb, kožných a gynekologických chorôb. Zázračné účinky sa pripisujú
bahnu, ktoré sa ťaží zo dna soľného jazera.
V neďalekých solivaroch sa získava soľ odparovaním morskej vody. Taktiež je známe
továrňou na výrobu známych bulharských
koňakov „Slnečný breh, Pliska, Pomorie“.
Raritou je aj čierny piesok, ktorý obsahuje
mangán na jednej z mestských pláží. K dispozícií sú tri piesočnaté pláže, južná, severná
a čierna pláž. Rozľahlý zelený park s mestským trhoviskom, množstvom obchodíkov,
kaviarničiek a stánkov tvorí centrum pešej
zóny, ktorá vás dovedie až k romantickému
rybárskemu prístavu s pestrofarebnými ukotvenými loďkami a nábrežnou promenádou.
S Burgasom a Nesebarom je stredisko spojené autobusovou a lodnou dopravou. Nájdete tu množstvo diskoték, kaviarní, vinárni
a reštaurácií v bulharskom štýle s typickou
hudbou a miestnymi špecialitami.
www.pomorie.com

Nesebar sa nachádza 32 km severne
od Burgasu, 7 km od centra Slnečného
pobrežia. Stará časť Nesebaru s prístavom sa rozkladá na poloostrove, ktorý
je s pevninou spojený úzkou šijou. Typické malebné balkánske domy lemujú
uličky s obchodíkmi, trhmi a krčmičkami. Má úzke, kameňmi dláždené uličky
a nad nimi vyčnievajúce dvojposchodové drevené domčeky a starobylé
kostoly zdobené keramikou. Nesebar
je vyhľadávaným miestom umelcov,
pouličných maliarov a hudobníkov.
Najcennejšou pamiatkou sú kostoly,
vzácne ukážky byzantskej architektúry. Patrí medzi pamiatkovo chránené
územia, ktoré sú zapísané v zozname
kultúrnych pamiatok UNESCO. Pôvodná
osada bola založená v 6. storočí pred
n. l. dórskymi Grékmi. Niekoľkokrát sa
tu vystriedalo byzantské a bulharské
panstvo. Nesebar je ideálnym miestom
na strávenie dovolenky a nezabudnuteľných chvíľ. Čisté more s postupne zvažujúcimi sa zlatožltými plážami ponúka
širokú škálu vodných športov. Teplé
nočné prechádzky spolu s návštevou
osvetlených obchodíkov s množstvom
suvenírov dotvárajú celkový dojem na
prežitie tej správnej dovolenky. Samozrejmá je široká ponuka športového
vyžitia. Novovzniknutá panoramatická
cesta, ktorá vedie pozdĺž mora od pláže
Slnečného pobrežia spája Starý a Nový
Nesebar. Nová časť Nesebaru rastie
na pevnine pozdĺž piesočnej pláže asi
2 km od centra historickej časti mesta.
V mestskej rezervácii sú malebné súkromné domčeky s murovaným prízemím
a dreveným poschodím, vysunutým do
krivoľakých uličiek. Nájdete tu malé
obchody, tržnice, krčmičky, prístavy rybárskych a výletných lodí. Časté pravidelné autobusové spojenie so Slnečným
pobrežím umožňuje využívať bohaté
ponuky športových a zábavných služieb
tohto rekreačného centra.
www.nessebarinfo.com

NESEBAR - RAVDA

Ravda je znovuobjavená prímorská
prázdninová lokalita susediaca s približne 3 km vzdialeným historickým mestom
Nesebar, kam vás dovezie rovnako ako
na Slnečné pobrežie pravidelná autobusová linka. Táto novovybudovaná dovolenková oblasť láka svojimi pieskovými
plážami s pozvoľnými vstupmi do mora,
na ktorých nájdete i reštaurácie a bufety
s občerstvením za výhodné ceny. Ravde
nechýba ani príjemná turistická promenáda s obchodíkmi, dennými a nočnými
barmi a diskotékami. V centre strediska
je trh s ovocím a zeleninou, zábavná zóna
pre deti s kolotočmi. Táto lokalita je vyhľadávaným letoviskom, najmä pre svoju
výnimočnú polohu blízko Nesebaru a pre
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ČERNOMOREC

Asi 23 km južne od Burgasu a len 8 km
od Sozopolu sa na poloostrove nachádza
malé, tiché, turizmom ešte neporušené
stredisko Černomorec. Patrí k nemu nádherná niekoľko kilometrov dlhá piesočná
pláž, ktorá bola obľúbeným miestom predovšetkým pre turistov vyhľadávajúcich
dovolenku v kempe alebo pod stanom.
Nie nadarmo sa nazýva „kráľovská“ pláž.
Priľahlá zátoka je vyhľadávaným miestom
milovníkov windsurfingu a ostatných vodných športov, keďže pri veternejšom počasí sa z pozvoľných pieskových brehov
dvíhajú vyššie vlny. Toto je miesto, kde
si môžete vychutnať pokojný oddych na
pláži, na ktorej len sporadicky ležia turisti či domáci a vyskúšať si vodné lyže,
rybárčenie alebo nudizmus. Od mája do
septembra je tu priemerná teplota vody
22 stupňov, čo umožňuje kúpanie v mori
často až do konca októbra. Postupne
sa tu rozširuje sieť hotelov, penziónov
a ubytovaní v súkromí, ako aj kaviarní,
reštaurácií a bufetov. Nachádza sa tu aj
plážový nočný klub, ktorý je v prevádzke
iba počas sezóny. Černomorec je nielen ideálne, ale aj ekonomicky výhodné
miesto na oddych na panenskej neporušenej bulharskej pláži v blízkosti krásneho starobylého mestečka Sozopol.

SOZOPOL

35 km južne od Burgasu v Burgaskom
zálive leží rekreačné hotelové stredisko
Sozopol, jedno zo starých gréckych osídlení. Skôr bolo známe ako Apollónia Antika,

pomenované po Apolónovi, bohovi námorníkov. Dnes mesto pripomína strapec
pohostinných domov z prelomu storočia,
rozostavaných po predhorí, premiešaných
sadmi a záhradami. Toto letné stredisko
ponúka turistom dve pláže s mimoriadne
jemným pieskom. Celú atmosféru mesta
príjemne dopĺňa kúzlo rybárskeho života,
ktorý tu pulzuje. Mesto samotné je rozdelené na dve časti, staré mesto ležiace na
poloostrove je oddelené od nového mesta
nazývaného Harmanite nádherným zalesneným parkom s niekoľkými historicky
vzácnymi kostolmi. Neďaleko sa nachádza
bohato zásobené archeologické múzeum, kde je možné obdivovať najkrajšiu
bulharskú zbierku gréckych kamenných
váz. Kostol sv. Bohorodičky a umelecká
galéria stoja určite za návštevu. Dodnes
sú tu významné pamiatky pripomínajúce
helénsku epochu. V roku 1970 vyhlásilo
UNESCO Sozopol za historicky chránenú
oblasť a okrem toho tu stále žije významná
grécka komunita. Sozopol má jedinečnú
atmosféru. Drevom obložené domy s vysunutými poschodiami a kamenným stropom
v tesných uličkách, malebné romantické
zátišia pre dvoch a tiché krčmičky na útesoch nad vlnami. Malebnosť dotvárajú aj
dve pekné piesočnaté pláže postupne sa
zvažujúce do mora, s mnohými atrakciami
a možnosťami vodných športov a rybársky
prístav. Romantiku môže v novej časti Sozopolu vystriedať nočné veselenie a veľa
barov, reštaurácií a diskoték. Veľmi populárne sú miestne potápačské kurzy vedené
profesionálnymi inštruktormi. Sozopol je
strediskom podmorského archeologického výskumu, každoročne sa tu v auguste
koná umelecký festival a v septembri
folklórny festival Apollónia. V meste je aj
jedna z najväčších bulharských tovární na
spracovanie rýb a výrobu rybacích konzerv,
obchodný a vojenský prístav a známe vinárske závody.
www.sozopol.bg

PRIMORSKO

Na severnej strane mysu Maslen sa
rozkladá rybárske poloostrovné mesto
Primorsko, ktoré leží cca 50 km južne od
Burgasu a radí sa medzi najznámejšie
a najnavštevovanejšie letoviská Čierneho mora. Rozkladá sa na polostrove, ku
ktorému priliehajú dve nádherné pláže,
južná a severná. Mestečko obklopuje
pohorie Strandža, ktoré mu dodáva ne-

opakovateľne malebnú atmosféru. Pás
zelene chráni pláže čistého mora od
mestského ruchu. V severnej lagúne, kde
sa nachádza známy kemping Perla, je rekreačný komplex bývalého prvého muža
Bulharska Todora Živkova, ktorý je dnes
dostupný pre verejnosť. Severná pláž je
menej zaľudnená, avšak na južnej nájdete takmer všetko, od tobogánov pre
deti až po lety na padáku pre dospelých,
potápačské kurzy vedené profesionálnymi inštruktormi. Obidve pláže sú pokryté
jemným žltým pieskom s brehom zvoľna
sa zvažujúcim do mora a hraničia s krásnymi dubovými lesmi. Pláže sú vhodné aj
pre neplavcov. Široké sú možnosti spoločenského a športového vyžitia – motorové rogalo, windsurfing, plážový volejbal,
vodné skútre, banán, trampolína pre
deti, kitesurfing. Možnosť občerstvenia
a barov je priamo na pláži. Primorsko je
známym centrom českých a slovenských
dovolenkárov, v mnohých reštauráciách sú jedálne lístky a nápisy v češtine.
Neďaleko Primorska sa vlieva do mora
malebná Diabolská rieka. V letovisku nájdete súkromné vinárne, diskotéky, štýlové
reštaurácie, polikliniku, poštu, banku, trhy
a rybársky prístav. Možnosť ubytovania je
v penziónoch, apartmánoch i novšie postavených hoteloch. Je ideálnym miestom
na dovolenkovanie pre mladých ľudí.
www.primorsko-bg.com

KITEN

Nachádza sa v tesnej blízkosti Primorska,
zhruba 55 km južne od Burgasu. Mestečko
je lemované vysokými fjordami, ktoré sú
ideálnym miestom pre nadšencov potápania, rieky sú zas ideálnym miestom pre
rybačku. Vyniká mimoriadne zdravou klímou
a veľmi zaujímavou prírodou v okolí strediska. Kitenský záliv je považovaný za jedno
z najkrajších miest južného Čiernomoria.
V Kitene ako aj v iných čiernomorských letoviskách nájdete množstvo kaviarní, reštaurácií i diskoték. Sú tu dlhé piesočné pláže,
ktoré sa striedajú so skalnatými útesmi.
Mestečko je vhodné pre rodiny s deťmi aj
pre mladých ľudí.
www.kiten-bg.com
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DOPRAVA
LETECKÁ DOPRAVA

Pripravili sme pre Vás 8, 11 a 12-dňové pobytové zájazdy z odletových miest Bratislava, Košice, Sliač a Poprad do Burgasu (BOJ). Lety sú zabezpečené lietadlami leteckej spoločnosti
Bulgaria Air a sú vybavené najmodernejšou aviatikou a špičkovými technickými systémami. Pobyty na 11 a 12 dní z Bratislavy a Košíc do Burgasu budú odlietať striedavo v stredu
a sobotu od 26.06. do 28.08.2019. Pobyty na 8 dní z Bratislavy, Košíc, Sliača a Popradu do Burgasu budú odlietať každú stredu od 19.06. do 04.09.2018. Priamy let z Bratislavy,
Košíc, Sliača a Popradu do Burgasu trvá približne 1 hod. 20 min. Transfer z letiska v Burgase do strediska Primorsko a Kiten trvá približne 1 hod. 10 min., do strediska Slnečné
Pobrežie približne 50 minút, do strediska Nesebar približne 40 minút, do strediska Pomorie približne 20 minút a do strediska Zlaté piesky približne 2 hod. 30 min.
TERMÍNY ODLETOV 8-DŇOVÝCH LETECKÝCH ZÁJAZDOV Z BRATISLAVY (BTS) – Z KOŠÍC (KSC) - ZO SLIAČA (SLD) - Z POPRADU (TAT)
Odlet z BTS/KSC/SLD/TAT- BOJ 19.06.* 26.06. 03.07. 10.07. 17.07. 24.07. 31.07. 07.08. 14.08. 21.08.
* opčný let
TERMÍNY ODLETOV 11 A 12-DŇOVÝCH LETECKÝCH ZÁJAZDOV Z BRATISLAVY (BTS) – Z KOŠÍC (KSC)
26.06.
06.07.
17.07.
27.07.
Odlet z BTS/KSC- BOJ

07.08.

17.08.

28.08.

04.09.*

28.08.

PRÍPLATKY A ŠPECIÁLNA CENA LETENKY PRE DIEŤA ZDARMA
Špeciálna cena letenky pre
„DIEŤA ZDARMA“
199 €

Povinné príplatky
Pobytová taxa pre osoby
Letiskové, bezpečnostné
od 2r./pobyt
a servisné poplatky
Osoba od 2r.
Dieťa do 2r.
175 €
50 €
15 €

Príplatky
Komplexné cestovné poistenie
osoba/deň
KOMFORT*
PLUS*
2,80 €
3,70 €

* Špecifikácia poistného krytia je uvedená na str. 5.
V cene leteckej dopravy je zahrnuté: spiatočná letecká preprava Bratislava/Košice/Poprad/Sliač – Burgas – Bratislava/Košice/Poprad/Sliač, občerstvenie - nápoje na
palube lietadla, transfer z letiska klimatizovaným autobusom do vybraného ubytovacieho zariadenia a späť.
Spiatočná letecká doprava bez pobytu vrátane letiskových, bezpečnostných a servisných poplatkov: od 2r. 349 € (cena nezahŕňa palivový príplatok a transfer).
Upozornenie: v súlade s uzatvorenými zmluvami s leteckými spoločnosťami si vyhradzujeme právo účtovať palivový príplatok v aktuálnej výške stanovenej leteckou
spoločnosťou.
Program 8, 11 alebo 12-dňových leteckých zájazdov a zájazdov individuálnou dopravou:
1. deň:
odlet z Bratislavy, Košíc, Sliača a Popradu, transfer z letiska do Vášho ubytovacieho zariadenia, (pri individuálnej doprave - nástup na pobyt)
2. - 7., resp. 10., resp. 11. deň: pobyt pri mori s možnosťou účasti na fakultatívnych výletoch podľa informácií delegáta,
8., resp. 11., resp. 12. deň:
uvoľnenie ubytovacieho zariadenia podľa pokynov delegáta, transfer na letisko, odlet do Bratislavy, Košíc, Sliača alebo Popradu
(pri individuálnej doprave - posledný deň pobytu).
INDIVIDUÁLNA DOPRAVA
Všetky zájazdy sú možné aj individuálnou dopravou. Bližšie informácie v CK.

Bulharsko

AUTOBUSOVÁ A INDIVIDUÁLNA DOPRAVA
Pre klientov, ktorí si vybrali pobyt v Bulharsku, poskytujeme ako doplnkovú službu charterovú autobusovú dopravu. Trasa prepravy vedie cez územie
Maďarska a Rumunska resp. Srbska. Počas prepravy sa uskutočňujú len technické prestávky, o ktorých počte, čase a dĺžke trvania Vám podajú informácie vodiči, nakoľko sú ovplyvnené dopravnou situáciou na cestách. Preprava trvá od slovenských hraníc cca 20 - 24 hodín (skutočnosť r. 2018).
Do tejto oblasti premávajú klimatizované zájazdové autobusy, vybavené videom a občerstvením (teplé a chladené nápoje za poplatok). Sprievodca
v autobusoch nie je súčasťou prepravy.
TERMÍNY A TRASY 12-DŇOVÝCH AUTOBUSOVÝCH ZÁJAZDOV DO BULHARSKA - „SEVER“
Odchod SR
14.06.
23.06.
02.07.
11.07.
20.07.
29.07.
07.08.
16.08.
Príchod SR
25.06.
04.07.
13.07.
22.07.
31.07.
09.08.
18.08.
27.08.
Doprava je zabezpečovaná do letovísk: Zlaté Piesky, Elenite, Sveti Vlas, Slnečné Pobrežie, Nesebar, Nesebar/Ravda a Pomorie

25.08.
05.09.

03.09.
14.09.

TERMÍNY A TRASY 12-DŇOVÝCH AUTOBUSOVÝCH ZÁJAZDOV DO BULHARSKA - „JUH“
Odchod SR
09.06.
18.06.
27.06.
06.07.
15.07.
24.07.
Príchod SR
20.06.
29.06.
08.07.
17.07.
26.07.
04.08.
Doprava je zabezpečovaná do letovísk: Černomorec, Sozopol, Primorsko a Kiten.

20.08.
31.08.

29.08.
09.09.

02.08.
13.08.

11.08.
22.08.

PRÍPLATKY A CENY AUTOBUSOVEJ DOPRAVY
Spiatočná
Spiatočná
autobusová
autobusová
doprava s pobytom doprava bez pobytu
140 €

160 €

Jednosmerná
autobusová
doprava

Povinné príplatky
Pobytová taxa pre
osoby od 2r./pobyt

105 €

15 €

Príplatky
Komplexné cestovné poistenie
osoba/deň
KOMFORT*

PLUS*

2,80 €

3,70 €

Spojenie 2
turnusov

Miestenka

30 €

7€

* Špecifikácia poistného krytia je uvedená na str. 5.
V cene cestovného lístka je zahrnuté: autobusová doprava a DPH. • INFANT - dieťa do 2r. musí mať vlastné sedadlo, t.z. platí cenu autobusovej dopravy.
Upozornenie:
• v rámci rôznych nástupných miest v SR musí klient počítať s možnosťou prestupu zo zvozových autobusov, mikrobusov alebo osobných áut. Väčšina
liniek nadväzuje na hlavný spoj s prestupom na centrálnom mieste v Komárne alebo Košiciach, resp. na určenom mieste v zahraničí, a preto sa
môžu vyskytnúť časové posuny (z dôvodu dopravnej situácie). Upozorňujeme, že trasa po území SR nemusí vždy viesť najkratším smerom. Vzhľadom
k nepredvídaným okolnostiam môže dôjsť k predĺženiu času prepravy
• batožina – každý cestujúci má nárok na prepravu 1 ks batožiny max. 15 kg a 1 ks príručnej batožiny. Nadrozmernú batožinu – bicykle, surfy a pod., ako aj
zvieratá neprepravujeme!
• bližšie informácie o nástupných miestach v CK; v prípade nedostatočného počtu cestujúcich môže byť preprava zrušená.
MOŽNOSTI NÁSTUPOV A PRÍPLATKY ZA NÁSTUPNÉ MIESTA
Bratislava,
Humenné, Komárno, Michalovce, Nitra, Nové Mesto
nad Váhom, Nové Zámky, Partizánske, Piešťany,
Košice, Prešov
Trnava
Topoľčany, Trenčín, Vranov nad Topľou
-

6€

10 €

Banská Bystrica, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Martin,
Poprad, Považská Bystrica, Prievidza, Ružomberok,
Zvolen, Žiar nad Hronom, Žilina
12 €

Program 12-dňových autobusových zájazdov a 10-dňových pobytov s individuálnou dopravou:
1. deň:
odchod zo Slovenska (prechod hraníc SR v skorých ranných hodinách), non-stop jazda,
2. deň:
príchod do letoviska v ranných až poludňajších hodinách, ubytovanie v ubytovacom zariadení najskôr cca od 14:00 (pri individuálnej doprave nástup na pobyt),
3. - 10. deň: pobyt pri mori s možnosťou účasti na fakultatívnych výletoch podľa informácií delegáta,
11. deň:
uvoľnenie ubytovacieho zariadenia v dopoludňajších hodinách (do 10:00, resp. podľa pokynov recepcie), odchod z letoviska vo večerných
hodinách, non-stop jazda (pri individuálnej doprave - posledný deň pobytu),
pokračovanie v non-stop jazde, príchod na územie SR (prechod hraníc SR v popoludňajších hodinách).
12. deň:

9

10

Bulharsko

hotel

AMBASADOR
stredisko Zlaté Piesky

PRE
RODINY

SUPER
CENA

DIEŤA
ZDARMA
do

Oficiálna kategória: ***
Poloha: v južnej časti obľúbeného letoviska Zlaté Piesky • v menej rušnej zóne
Popis a pláž: príjemný 4-poschodový
hotel • od piesočnatej pláže je vzdialený cca 50 m • vedú k nej schody •
ležadlá a slnečníky na pláži za poplatok • hotel je veľmi známy liečebnými
procedúrami v balneologickom centre,

ktoré sa nachádza priamo v hoteli.
Vybavenie: vstupná hala s recepciou
• trezor na recepcii za poplatok •
zmenáreň • 2 výťahy • lobby bar
• reštaurácia s terasou • vnútorný
a vonkajší bazén s oddelenou časťou pre deti • bar pri bazéne • ležadlá a slnečníky pri bazéne zdarma
• stolný tenis • možnosť pripojenia

14 r.

WiFi v celom hoteli za poplatok cca
10 Leva/deň • za poplatok SPA centrum – sauna a masáže • fitness •
biliard • strážené parkovisko zdarma
(obmedzený počet)
Ubytovanie: klimatizované 2-lôžkové
izby s možnosťou prístelky • malá
chladnička • telefón • SAT-TV •
sprcha/WC • balkón s výhľadom na

10-DŇOVÉ POBYTY
8 DNÍ LETECKY
3.7.-12.7.
19.6.-10.7.
10.7.-17.7.
26.8.-4.9.
12.7.-26.8.
28.8.-11.9.
21.8.-28.8.
17.7.-21.8.
dĺžka pobytu
10 dní
10 dní
8 dní
8 dní
8 dní
dosp. os. zákl. lôž.
318
406
461
527
538
FM zľava 20%
254
325
369
422
430
dosp. os. príst.
255
325
413
466
475
dieťa príst. do 13,99r.
UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
dieťa zákl. lôž. s 1 dosp. os. do 13,99r.
155
165
210
341
374
379
V cene je zahrnuté: 7x, resp. 9x ubytovanie s polpenziou, služby delegáta, DPH. Pri leteckých zájazdoch je cena vrátane spiatočnej letenky a transferu. Povinné príplatky:
viď informácie na stranách 8 a 9. Príplatky: ALL INCLUSIVE 10 €/os./noc, morská strana 3 €/os./noc. Upozornenie: dieťa ZDARMA platí len povinné príplatky, 1/1 izba
na vyžiadanie. Ceny a informácie o doprave - strana 8 a 9.
15.6.-3.7.
4.9.-13.9.
10 dní
307
246
246

PRE
RODINY

morskú stranu, resp. na park • detská postieľka na vyžiadanie za poplatok na mieste
Strava: polpenzia • raňajky a večere – bufet • možnosť príplatku za ALL INCLUSIVE
Šport a zábava: vodné športy na pláži •
vodné skútre • vodné bicykle • vodné
lyže • windsurfing • fitness • tenisové
kurty • parasailing • jazda na koňoch
• kolky • diskotéky • karaoke show •
reštaurácie • bary • kasíno • aquapark
• a iné atrakcie pre deti a dospelých
www.ambassador.bg

ALL INCLUSIVE za príplatok
• obedy formou bufetových stolov od
12:00 do 13:30 hod.
• snack • sladké koláče • káva a čaj od
16:00 do 17:00 hod.
• miestne alkoholické a nealkoholické
nápoje • víno • pivo • káva a čaj od
10:00 do 22:30 hod.

DIEŤA
ZDARMA
do

14 r.

SUPER
CENA

hotel

PERLA

stredisko Zlaté Piesky
Oficiálna kategória: ***
Poloha: hotel sa nachádza v menej
rušnej zóne letoviska • je obklopený
zeleňou
Popis a pláž: 7-poschodový elegantný
hotel • od piesočnatej pláže je vzdialený cca 450 m • vedú k nej schody
• ležadlá a slnečníky na pláži za po-

platok
Vybavenie: vstupná hala s recepciou
• zmenáreň • trezory na recepcii za
poplatok • reštaurácia so záhradou
• barbeque • lobby bar • bar pri
bazéne • vonkajší bazén s oddelenou časťou pre deti • minimarket •
detský kútik • stolný tenis • za poplatok - ležadlá a slnečníky pri bazé-

ne • jacuzzi • biliard • internetový
kútik • práčovňa • lekár • sauna
• masáže • strážené parkovisko •
WiFi pripojenie je možné v celom hoteli za poplatok na mieste (cca 20
Leva/týždeň)
Ubytovanie: klimatizované 2-lôžkové
izby s možnosťou prístelky • sprcha/
WC • SAT-TV • malá chladnička • telefón • balkón • detská postieľka na
vyžiadanie za poplatok na mieste (cca

10-DŇOVÉ POBYTY
8 DNÍ LETECKY
15.6.-24.6.
24.6.-3.7.
19.6.-26.6.
26.6.-3.7.
3.7.-10.7.
4.9.-13.9.
26.8.-4.9.
3.7.-26.8.
4.9.-11.9.
28.8.-4.9.
21.8.-28.8.
10.7.-21.8.
dĺžka pobytu
10 dní
10 dní
10 dní
8 dní
8 dní
8 dní
8 dní
dosp. os. zákl. lôž. v izbe 1/2
265
275
375
445
470
500
510
FM zľava 20%
212
220
300
356
376
400
408
dieťa zákl. lôž. s 1 dosp. os. do 13,99r.
145
150
195
345
355
375
380
dosp. os. zákl. lôž. v izbe 1/2+1
275
285
399
455
485
519
530
dosp. os. príst.
200
205
285
389
415
435
445
dieťa príst. do 13,99r.
UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
V cene je zahrnuté: 7x, resp. 9x ubytovanie s polpenziou, služby delegáta, DPH. Pri leteckých zájazdoch je cena vrátane spiatočnej letenky a transferu. Povinné príplatky:
viď informácie na stranách 8 a 9. Príplatky: ALL INCLUSIVE LIGHT 12 €/os./noc. Upozornenie: dieťa ZDARMA platí len povinné príplatky, izba 1/1 na vyžiadanie. Ceny
a informácie o doprave - strana 8 a 9.

3 Leva/deň) v obmedzenom počte
Strava: polpenzia • raňajky a večere –
bufet • možnosť príplatku za ALL INCLUSIVE LIGHT
Šport a zábava: vodné športy na pláži •
vodné skútre • vodné bicykle • vodné
lyže • windsurfing • fitness • tenisové
kurty • parasailing • jazda na koňoch
• kolky • diskotéky • karaoke show •
reštaurácie • bary • kasíno • aquapark
• a iné atrakcie pre deti a dospelých
www.perlagoldensands.eu

ALL INCLUSIVE LIGHT za príplatok
• obedy formou bufetových stolov od
12:30 do 14:00 hod.
• miestne alkoholické (víno a pivo)
a nealkoholické nápoje • káva a čaj od
11:00 do 22:30 hod.
• slnečníky a ležadlá pri bazéne (1
slnečník a 2 ležadlá na izbu)

Bulharsko
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hotel

PRE
RODINY

DIEŤA
ZDARMA
do

14 r.

FIRST MINUTE
zľava až do

32%

Oficiálna kategória: ****
Poloha: moderný hotel • v severnej
časti letoviska • v blízkosti kultúrneho
a spoločenského diania • cca 20 km
od mesta Varna
Popis a pláž: je situovaný priamo pri
piesočnatej pláži • príjemný a obľúbený
komplex • je vhodný pre všetky vekové
kategórie • najmä však pre rodiny s deťmi • amfiteáter a jachtársky prístav sú
vzdialené len pár minút chôdze • 1 slnečník a 2 ležadlá/izba na pláži zdarma
Vybavenie: vstupná hala s recepciou •

SUPER
CENA

LETENKA
PRE DIEŤA
OD 99 €

zmenáreň • reštaurácia s terasou •
lobby bar • stolný tenis • pivná záhrada • vonkajší bazén s oddelenou
časťou pre deti • slnečníky a ležadlá
pri bazéne zdarma • WiFi pripojenie
v lobby hotela zdarma • za poplatok
SPA centrum (sauna, jacuzzi, fitness)
• trezor • kaderníctvo • parkovanie
za poplatok (obmedzený počet)
Ubytovanie: klimatizované 2-lôžkové
izby s možnosťou dvoch prísteliek •
sú moderne zariadené • majú SAT-TV • telefón • malú chladničku •

BERLIN GOLDEN
BEACH
stredisko Zlaté Piesky
sprchu/WC • trezor a balkón alebo
terasu • (max. pre 3 dosp. resp. 2
dosp. + 2 deti) • detská postieľka
na vyžiadanie zdarma • možnosť
WiFi pripojenia na izbách za poplatok
Strava: ALL INCLUSIVE
Šport a zábava: vodné športy na pláži •
vodné skútre • vodné bicykle • vodné
lyže • windsurfing • fitness • tenisové
kurty • parasailing • jazda na koňoch
• kolky • diskotéky • karaoke show •
reštaurácie • bary • kasíno • aquapark
• a iné atrakcie pre deti a dospelých

10-DŇOVÉ POBYTY
8 DNÍ LETECKY
15.6.-24.6.
24.6.-3.7.
19.6.-26.6.
26.6.-3.7.
3.7.-10.7.
4.9.-13.9.
26.8.-4.9.
3.7.-26.8.
4.9.-11.9.
28.8.-4.9.
21.8.-28.8.
10.7.-21.8.
dĺžka pobytu
10 dní
10 dní
10 dní
8 dní
8 dní
8 dní
8 dní
dosp. os. zákl. lôž.
550
650
680
670
720
730
745
FM zľava 32%
374
442
462
456
490
496
507
dosp. os. príst.
413
488
510
558
595
603
614
1. dieťa príst. do 13,99r.
UBYTOVANIE A SLUŽBY ALL INCLUSIVE ZDARMA
2. dieťa príst. do 13,99r.
275
325
340
445
470
475
483
V cene je zahrnuté: 7x, resp. 9x ubytovanie so službami ALL INCLUSIVE, služby delegáta, DPH. Pri leteckých zájazdoch je cena vrátane spiatočnej letenky a transferu.
Povinné príplatky: viď informácie na stranách 8 a 9. Príplatky: morská strana 3 €/os./noc. Upozornenie: dieťa ZDARMA platí len povinné príplatky. Ceny a informácie
o doprave - strana 8 a 9.

aquapark Zlaté Piesky

ALL INCLUSIVE
• raňajky, obedy, večere formou
bufetových stolov
• snack • sladké koláče • obložené
chlebíčky od 10:30 do 11:30 a od
15:00 do 17:00 hod.
• miestne alkoholické a nealkoholické
nápoje • káva • čaj od 10:00 do 24:00
hod.
• slnečníky a ležadlá pri bazéne i na
pláži
• stolný tenis

12

Bulharsko

hotel

CENTRAL
stredisko Zlaté Piesky
Oficiálna kategória: ****
Poloha: moderný hotel • v centrálnej
časti letoviska • uprostred zelene
a v blízkosti kultúrneho a spoločenského diania
Popis a pláž: príjemný a obľúbený
komplex • situovaný v prostredí
plnom zelene je vhodný pre všetky
vekové kategórie • najmä však pre
rodiny s deťmi • široká priestranná
pláž cca 250 m • ležadlá a slnečníky
na pláži za poplatok
Vybavenie: vstupná hala s recepciou

LETENKA
PRE DIEŤA
OD 99 €

• zmenáreň • reštaurácia • lobby
bar • à la carte reštaurácia • minimarket • vonkajší bazén s oddelenou
časťou pre deti • slnečníky a ležadlá
pri bazéne zdarma • WiFi pripojenie
je možné v lobby hotela zdarma •
za poplatok: biliard • stolný tenis •
internetová miestnosť • konferenčná
miestnosť • SPA centrum (sauna,
jacuzzi, fitness) • parkovisko (obmedzený počet)
Ubytovanie: je zabezpečené v klimatizovaných 2-ložkových izbách s možnosťou až 2 prísteliek • SAT-TV • te-

lefón • malá chladnička • sprcha/
WC • sušič na vlasy • balkón
Strava: ALL INCLUSIVE
Šport a zábava: vodné športy na pláži • vodné skútre • vodné bicykle •
vodné lyže • windsurfing • fitness •
tenisové kurty • parasailing • jazda
na koňoch • kolky • diskotéky • karaoke show • reštaurácie • bary •
kasíno • aquapark • a iné atrakcie
pre deti a dospelých
www.hotelcentral.bg

32%

SUPER
CENA

DIEŤA
ZDARMA
do

12 r.

ALL INCLUSIVE
• raňajky, obedy a večere formou
bufetových stolov
• snack • sladké koláče • obložené
chlebíčky od 10:30 do 11:30 hod. a od
15:00 do 17:30 hod.
• miestne alkoholické a nealkoholické
nápoje • káva • čaj od 10:00 do 21:00 hod.
• slnečníky a ležadlá pri bazéne • stolný tenis

8 DNÍ LETECKY
19.6.-26.6.
26.6.-3.7.
3.7.-10.7.
3.7.-26.8.
4.9.-11.9.
28.8.-4.9.
21.8.-28.8.
10.7.-21.8.
dĺžka pobytu
10 dní
8 dní
8 dní
8 dní
8 dní
dosp. os. zákl. lôž.
540
555
595
625
650
FM zľava 32%
367
377
405
425
442
dosp. os. príst.
378
455
483
504
521
1. dieťa príst. do 11,99r.
UBYTOVANIE A SLUŽBY ALL INCLUSIVE ZDARMA
2. dieťa príst. do 11,99r.
129
156
162
321
333
342
349
V cene je zahrnuté: 7x, resp. 9x ubytovanie so službami ALL INCLUSIVE, služby delegáta, DPH. Pri leteckých zájazdoch je cena vrátane spiatočnej letenky a transferu. Povinné príplatky: viď informácie na stranách 8 a 9. Upozornenie:
dieťa ZDARMA platí len povinné príplatky. Ceny a informácie o doprave - strana 8 a 9.
15.6.-24.6.
4.9.-13.9.
10 dní
429
292
301

10-DŇOVÉ POBYTY
24.6.-3.7.
26.8.-4.9.
10 dní
520
354
364

PRE
FIRST MINUTE
zľava až do
RODINY

Bulharsko
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hotel
PRE
FIRST MINUTE
zľava až do
RODINY

32%

Oficiálna kategória: ****
Poloha: v severnej časti obľúbeného
letoviska Zlaté Piesky • v menej rušnej zóne • cca 500 m od centra
Popis a pláž: elegantný hotel • od
piesočnatej pláže je vzdialený cca 50
m • vedú k nej schody • ležadlá a slnečníky na pláži za poplatok
Vybavenie: átriová vstupná hala
s recepciou • trezor na recepcii za
poplatok • zmenáreň • 4 výťahy •
reštaurácia • reštaurácia à la carte
• nočný bar • barbeque • fitness •

PRE
NÁROČNÝCH

DIEŤA
ZDARMA
do

12 r.

LUNA

LETENKA
PRE DIEŤA
OD 99 €

stolný tenis • lekár • vnútorný a vonkajší bazén s oddelenou časťou pre
deti • bar pri bazéne • ležadlá a slnečníky pri bazéne zdarma • možnosť
pripojenia WiFi v hale vedľa recepcie
hotela zdarma • za poplatok na mieste - SPA centrum (sauna a masáže) •
biliard • strážené parkovisko (obmedzený počet)
Ubytovanie: 2-lôžkové izby s možnosťou prístelky • vaňa/WC • sušič na
vlasy • SAT-TV • malá chladnička •
individuálna klimatizácia • telefón
• balkón • detská postieľka na vy-

stredisko Zlaté Piesky
žiadanie za poplatok • možnosť WiFi
pripojenia na izbách za poplatok cca
30 Leva/týždeň
Strava: ALL INCLUSIVE
Šport a zábava: vodné športy na pláži • vodné skútre • vodné bicykle •
vodné lyže • windsurfing • fitness •
tenisové kurty • parasailing • jazda
na koňoch • kolky • diskotéky • karaoke show • reštaurácie • bary •
kasíno • aquapark • a iné atrakcie
pre deti a dospelých
www.hotelluna.bg

10-DŇOVÉ POBYTY
8 DNÍ LETECKY
24.6.-3.7.
19.6.-26.6.
26.6.-3.7.
26.8.-4.9.
3.7.-26.8.
4.9.-11.9.
28.8.-4.9.
3.7.-28.8.
dĺžka pobytu
10 dní
10 dní
8 dní
8 dní
8 dní
dosp. os. zákl. lôž.
545
580
630
650
670
FM zľava 32%
371
394
428
442
456
dosp. os. príst.
436
464
548
564
580
dieťa príst. do 11,99r.
UBYTOVANIE A SLUŽBY ALL INCLUSIVE ZDARMA
V cene je zahrnuté: 7x, resp. 9x ubytovanie so službami ALL INCLUSIVE, služby delegáta, DPH. Pri leteckých zájazdoch je cena vrátane spiatočnej letenky a transferu.
Povinné príplatky: viď informácie na stranách 8 a 9. Príplatky: morská strana 4 €/os./noc. Upozornenie: dieťa ZDARMA platí len povinné príplatky. Ceny a informácie
o doprave - strana 8 a 9.
15.6.-24.6.
4.9.-13.9.
10 dní
500
340
400

ALL INCLUSIVE
• raňajky • obedy • večere formou
bufetových stolov
• snack • zmrzlina • obložené chlebíčky
od 15:00 do 16:00 hod.
• miestne nealkoholické nápoje • víno •
pivo • káva a čaj od 10:00 do 18:00
hod.
• alkoholické nápoje a nealkoholické
nápoje od 18:00 do 24:00 hod

14
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LETENKA
PRE 2 DETI
OD 99 €

FIRST MINUTE
PRE
zľava až do
RODINY

hotel

IRIS BEACH

stredisko Sv. Vlas

Oficiálna kategória: ***
Poloha: príjemný hotelový komplex
v letovisku Sv. Vlas • v blízkosti prístavu Marina • je vzdialený len 4 km
od Slnečného Pobrežia • v blízkosti
komplexu sa nachádza autobusová
zastávka, z ktorej premávajú autobusové linky aj do stredísk Slnečné
Pobrežie a Nesebar

Popis a pláž: priamo pri piesočnatej
pláži • vedú k nej schody • ležadlá
a slnečníky na pláži za poplatok •
pláž v stredisku Sveti Vlas získala medzinárodné ocenenie "Modrá vlajka"
Vybavenie: komplex má 2 budovy •
vstupnú halu s recepciou • trezory
na recepcii za poplatok • výťahy •
zmenáreň • reštaurácia s barom •

do

15 r.

SUPER
CENA

vonkajší bazén s oddelenou časťou
pre deti • slnečníky a ležadlá pri bazéne zdarma • detské ihrisko • bar
s terasou pri pláži • možnosť WiFi
pripojenia v lobby bare zdarma •
možnosť parkovania pri hoteli zdarma
(obmedzený počet)
Ubytovanie: je zabezpečené v klimatizovaných izbách a v apartmánoch • IZBY - dvojlôžkové izby
s možnosťou prístelky (rozkladacie kreslo) • majú SAT-TV • malú
chladničku • sprchu/WC • sušič
na vlasy • balkón alebo terasu •

APARTMÁNY pre 3 až 5 osôb - majú
2 miestnosti - spálňu s 2 lôžkami
(manželská posteľ) a obývaciu miestnosť s rozťahovacím gaučom pre 2
osoby a rozkladacie kreslo • SAT-TV
• malá chladnička • sprcha/WC •
sušič na vlasy • balkón prípadne terasa • apartmány môžu byť obsadené
3 dosp. os. + 2 deti, resp. 2 dosp. + 3
deti • apartmány musia byť obsadené
minimálne 3-mi plne platiacimi osobami • detská postieľka na vyžiadanie
zdarma (obmedzený počet)
Strava: polpenzia • raňajky i večere bufet, možnosť doobjednať obed
Šport a zábava: vodné športy pri bazéne a na pláži • stredisko ponúka športové ihriská • obchody • reštaurácie •
bary • možnosť zábavy pre dospelých
i deti v neďalekom stredisku Slnečné
Pobrežie

8 DNÍ LETECKY
19.6.-3.7.
3.7.-10.7.
3.7.-26.8.
28.8.-11.9.
21.8.-28.8.
10.7.-21.8.
dĺžka pobytu
10 dní
8 dní
8 dní
8 dní
dosp. os. zákl. lôž.
375
475
485
505
FM zľava 32%
255
323
330
343
dosp. os. príst.
263
399
406
420
1. dieťa príst. v izbe do 14,99r.
UBYTOVANIE ZDARMA
dieťa 4. a 5. lôž. v APP do 14,99r.
UBYTOVANIE ZDARMA
V cene je zahrnuté: 7x, resp. 9x ubytovanie s polpenziou, služby delegáta, DPH. Pri leteckých zájazdoch je cena vrátane spiatočnej letenky a transferu. Povinné príplatky: polpenzia pre dieťa ZDARMA 7 €/noc, ostatné viď informácie
na stranách 8 a 9. Príplatky: obedy 6 €/dosp. os./noc, 4 €/dieťa/noc. Upozornenie: dieťa ZDARMA platí len povinné príplatky. Ceny a informácie o doprave - strana 8 a 9.
15.6.-24.6.
4.9.-13.9.
10 dní
285
194
200

10-DŇOVÉ POBYTY
24.6.-3.7.
26.8.-4.9.
10 dní
325
221
228

32%

2 DETI
ZDARMA

Bulharsko

Oficiálna kategória: ***
Poloha: moderný hotelový komplex
v letovisku Sv. Vlas • je vzdialený len
4 km od Slnečného Pobrežia a 10 km
od Nesebaru • v blízkosti komplexu
sa nachádza autobusová zastávka,
z ktorej premávajú autobusové linky
aj do stredísk Slnečné Pobrežie a Nesebar
Popis a pláž: komplex umiestnený na
miernom svahu • vzdialený približne
350 m od najbližšej piesočnatej pláže
"Camping" • v stredisku sa nachádzajú
3 pláže - "Central beach" (je najdlhšia)
• "Camping" a "Marina" (nachádza sa
v blízkosti jachtárskeho prístavu) • ležadlá a slnečníky na pláži za poplatok •
pláž v stredisku Sveti Vlas získala medzinárodné ocenenie "Modrá vlajka"
Vybavenie: komplex má 3 budovy •
vstupnú halu s recepciou • trezory na
recepcii za poplatok • výťahy • zmenáreň • reštaurácia s terasou • bar •
kaderníctvo • fitness • vonkajší bazén
s oddelenou časťou pre deti • bar pri
bazéne • slnečníky a ležadlá pri bazéne
zdarma • detské ihrisko • minimarket
• možnosť WiFi pripojenia vo verejných
priestoroch hotela zdarma • možnosť

LETENKA
PRE 2 DETI
OD 99 €

PRE
FIRST MINUTE
zľava až do
RODINY

32%

15

2 DETI
ZDARMA
do

15 r.

hotel

SAINT GEORGE stredisko
PALACE
Sv. Vlas
parkovania za poplatok na mieste
Ubytovanie: je zabezpečené v klimatizovaných izbách a v apartmánoch •
IZBY - dvojlôžkové izby s možnosťou
prístelky (rozkladacie kreslo len pre
dieťa) • SAT-TV • malá chladnička •
sprcha/WC • sušič na vlasy • balkón
alebo terasa • APARTMÁNY pre 2 až

10-DŇOVÉ POBYTY

4 osoby - majú 2 miestnosti - spálňa s 2 lôžkami (manželská posteľ)
a obývacia miestnosť s rozťahovacím
gaučom pre 2 osoby • SAT-TV • malá
chladnička • sprcha/WC • sušič na
vlasy • balkón prípadne terasa • detská postieľka na vyžiadanie zdarma •
možnosť WiFi pripojenia na izbách

11/12 DNÍ LETECKY
8 DNÍ LETECKY
6.7.-17.7.
15.6.-24.6. 24.6.-3.7.
26.6.-6.7. 27.7.-7.8. 17.7.-27.7. 19.6.-26.6. 26.6.-3.7.
4.9.-13.9. 26.8.-4.9. 3.7.-26.8. 28.8.-7.9. 17.8.-28.8. 7.8.-17.8. 4.9.-11.9. 28.8.-4.9. 3.7.-28.8.
dĺžka pobytu
10 dní
10 dní
10 dní
11 dní
12 dní
11 dní
8 dní
8 dní
8 dní
dosp. os. zákl. lôž. v izbe/v APP
365
465
510
739
810
770
535
595
635
FM zľava 32%
248
316
347
503
551
524
364
405
432
1. a 2. dosp. os. príst. v APP
108
108
108
340
352
340
304
304
304
1. dieťa príst. v izbe/v APP do 14,99r.
UBYTOVANIE ZDARMA
2. dieťa príst. v APP do 14,99r.
UBYTOVANIE ZDARMA
V cene je zahrnuté: 7x, 9x, 10x, resp. 11x ubytovanie so službami ALL INCLUSIVE, služby delegáta, DPH. Pri leteckých zájazdoch je cena vrátane spiatočnej letenky
a transferu. Povinné príplatky: ALL INCLUSIVE pre dieťa ZDARMA 6 €/noc, ostatné viď informácie na stranách 8 a 9. Upozornenie: dieťa ZDARMA platí len povinné
príplatky. Ceny a informácie o doprave - strana 8 a 9.

a v apartmánoch za poplatok
Strava: ALL INCLUSIVE
Šport a zábava: vodné športy pri bazéne
a na pláži • stredisko ponúka športové
ihriská • obchody • reštaurácie • bary
• možnosť zábavy pre dospelých i deti
v neďalekom stredisku Slnečné Pobrežie
www.georgepalace.com

ALL INCLUSIVE
• raňajky, obedy, večere formou bohatých
bufetových stolov
• neskoré raňajky, snack, sladké koláče
od 11:00 do 11:30 hod. a od 16:00 do
17:00 hod.
• miestne alkoholické a nealkoholické
nápoje, káva, čaj od 11:00 do 23:00
hod.
• slnečníky a ležadlá pri bazéne
• stolný tenis, fitness
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hotel

ANDALUCIA BEACH HOTEL & AQUA PARK
stredisko Elenite

Oficiálna kategória: ****
Poloha: hotelový komplex s výbornou polohou v letovisku Elenite • je vzdialený len
9 km od Slnečného Pobrežia a 45 km od
letiska Burgas • cca 300 m od hotela sa
nachádza autobusová zastávka, z ktorej
premávajú autobusové linky aj do stredísk
Slnečné Pobrežie a Nesebar
Popis a pláž: komplex 4 samostat-

ných hotelov (Royal Park, Royal Bay,
Atrium Beach a Andalucia Beach) •
je umiestnený priamo pri vlastnej piesočnatej pláži v kľudnej časti známej
turistickej oblasti Elenite • ležadlá
a slnečníky na pláži zdarma (obmedzený počet)
Vybavenie: vstupná hala s recepciou •
zmenáreň • výťah • hlavná reštaurá-

10-DŇOVÉ POBYTY

PRE
FIRST MINUTE
zľava až do
RODINY

cia • 3 à la carte reštaurácie • bar •
konferenčná sála • salón krásy • fitness, vonkajší bazén • detský bazén •
aquapark Atlantida • bar pri bazéne •
slnečníky a ležadlá pri bazéne zdarma
• miniklub • detské ihrisko • obchodíky • minigolf • tenisový kurt • nočný klub • WiFi pripojenie v spoločných
priestoroch zdarma • za poplatok: SPA

11/12 DNÍ LETECKY
8 DNÍ LETECKY
6.7.-17.7.
15.6.-24.6. 24.6.-3.7.
26.6.-6.7. 27.7.-7.8. 17.7.-27.7. 19.6.-26.6. 26.6.-3.7.
4.9.-13.9. 26.8.-4.9. 3.7.-26.8. 28.8.-7.9. 17.8.-28.8. 7.8.-17.8. 4.9.-11.9. 28.8.-4.9. 3.7.-28.8.
dĺžka pobytu
10 dní
10 dní
10 dní
11 dní
12 dní
11 dní
8 dní
8 dní
8 dní
dosp. os. zákl. lôž.
550
620
660
885
980
930
635
685
735
FM zľava 35%
358
403
429
575
637
605
413
445
478
dosp. os. príst.
440
496
528
752
828
788
552
592
632
1. dieťa príst. do 11,99r.
UBYTOVANIE A SLUŽBY ALL INCLUSIVE ZDARMA
2. dieťa príst. do 4,99r.
UBYTOVANIE A SLUŽBY ALL INCLUSIVE ZDARMA
2. dieťa príst. 5-11,99r.
275
310
330
553
600
575
428
453
478
V cene je zahrnuté: 7x, 9x, 10x, resp. 11x ubytovanie so službami ALL INCLUSIVE, služby delegáta, DPH. Pri leteckých zájazdoch je cena vrátane spiatočnej letenky
a transferu. Povinné príplatky: viď informácie na stranách 8 a 9. Upozornenie: dieťa ZDARMA platí len povinné príplatky. Ceny a informácie o doprave - strana 8 a 9.

35%

2 DETI
ZDARMA
do

15 r.

LETENKA
PRE 2 DETI
OD 99 €

centrum – sauna • masáže • biliard
• internetový kútik s počítačom •
bowling • možnosť parkovania (obmedzený počet) • zvieratá do 5 kg možné
za poplatok cca 10 Leva/deň
Ubytovanie: klimatizované 2-lôžkové
izby s možnosťou až dvoch prísteliek
(rozkladací gauč, resp. prístelka) •
sprcha/WC • sušič na vlasy • SAT-TV •
malá chladnička • telefón • trezor za
poplatok • balkón • väčšina izieb má
výhľad na more • detská postieľka na
vyžiadanie zdarma (obmedzený počet)
Strava: ALL INCLUSIVE
Šport a zábava: animácie pre deti
i dospelých, voľný vstup do aquaparku
Atlantida • vodné športy pri bazéne
a na pláži • športové ihriská – minigolf, tenisový kurt • jazda na kanoe;
bowling • stolný tenis • obchody •
reštaurácie • bary • možnosť zábavy
pre dospelých i deti v neďalekom stre-

Bulharsko

Aquapark Atlantída
Aquapark Atlantída

disku Slnečné Pobrežie, resp. návšteva
historického mestečka Nesebar
www.victoriagroup.bg/andalucia-beach-hotel

ALL INCLUSIVE
• raňajky • obedy • večere formou
bohatých bufetových stolov
• neskoré raňajky • snack • sladké
koláče • pizza • ovocie • zmrzlina počas
určených hodín
• miestne alkoholické a nealkoholické
nápoje • káva • čaj od 10:00 do 23:00
hod.
• vstup do aquaparku Atlantida
• slnečníky a ležadlá pri bazéne a pri
pláži na trávniku (obmedzený počet)

NOVINKA
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PRE
RODINY

FIRST MINUTE
zľava až do

32%

SUPER
CENA

DIEŤA
ZDARMA
do

15 r.

LETENKA
PRE DIEŤA
OD 99 €

hotel

CONTINENTAL - HAPPY LAND

stredisko Slnečné Pobrežie

Oficiálna kategória: ***
Poloha: hotelový komplex v južnej
časti letoviska • v blízkosti miestnej
komunikácie • v blízkosti historického mestečka Nesebar • počas letnej
sezóny premáva minivláčik po celom
stredisku

Popis a pláž: priestranná piesočnatá
pláž je vzdialená cca 200 m • od
piesočnatých dún je vzdialená iba
cca 30 m • cca 15 minút od Cacao
Beach • ležadlá a slnečníky na pláži
za poplatok • odporúčame hlavne
rodinám s deťmi ako aj mladým

10-DŇOVÉ POBYTY

Vybavenie: vstupná hala s recepciou
• trezor na recepcii za poplatok •
možnosť WiFi pripojenia na recepcii
zdarma • reštaurácia s terasou •
denný bar • 2 vonkajšie bazény - jeden plavecký pre dospelých a jeden
pre deti • slnečníky a ležadlá pri ba-

11/12 DNÍ LETECKY
8 DNÍ LETECKY
6.7.-17.7.
15.6.-24.6. 24.6.-3.7. 3.7.-12.7.
26.6.-6.7. 27.7.-7.8. 17.7.-27.7. 19.6.-26.6. 26.6.-3.7.
4.9.-13.9. 26.8.-4.9. 17.8.-26.8. 12.7.-17.8. 28.8.-7.9. 17.8.-28.8. 7.8.-17.8. 4.9.-11.9. 28.8.-4.9. 3.7.-28.8.
dĺžka pobytu
10 dní
10 dní
10 dní
10 dní
11 dní
12 dní
11 dní
8 dní
8 dní
8 dní
dosp. os. zákl. lôž.
215
245
290
315
539
580
555
400
435
470
FM zľava 32%
146
167
197
214
367
394
377
272
296
320
dosp. os. príst.
151
172
203
221
444
472
455
346
371
395
1. dieťa príst. do 14,99r.
UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
2. dieťa príst. do 14,99r.
108
123
145
158
380
400
388
310
328
345
V cene je zahrnuté: 7x, 9x, 10x, resp. 11x ubytovanie s polpenziou, služby delegáta, DPH. Pri leteckých zájazdoch je cena vrátane spiatočnej letenky a transferu. Povinné
príplatky: viď informácie na stranách 8 a 9. Príplatky: ALL INCLUSIVE LIGHT 11 €/dosp. os./noc, 6 €/dieťa/noc, nápoje počas večere 4 €/os./noc. Upozornenie: dieťa
ZDARMA platí len povinné príplatky. Ceny a informácie o doprave - strana 8 a 9.

zéne zdarma • bar pri bazéne • detské
ihrisko • konferenčná sála • športové ihriská - volejbalové, futbalové a basketbalové • možnosť parkovania (obmedzený
počet) • požičovňa áut
Ubytovanie: klimatizované 2-lôžkové izby
s možnosťou až 2 prísteliek • sprcha/
WC • chladnička • SAT-TV • balkón •
detská postieľka je na vyžiadanie za poplatok cca 3 €/deň (obmedzený počet)
Strava: polpenzia – raňajky a večere formou bufetu • možnosť príplatku za nápoje k večeri • možnosť príplatku za ALL
INCLUSIVE LIGHT
Šport a zábava: vodné športy pri bazéne
• na pláži • vodné bicykle, windsurfing
• vodné lyže • parasailing • v letovisku - fitness • tenisové kurty • šmykľavky
• aquapark • diskotéky • karaoke show
• reštaurácie • bary • obchody • a iné
atrakcie pre deti i dospelých

ALL INCLUSIVE Light za príplatok
• obedy formou bufetových stolov
• snack, sladké koláče, káva, čaj od
15:00 do 17:30 hod.
• miestne nealkoholické nápoje, víno
a pivo v čase od 12:00 do 14:00 a od
18:00 do 20:00 hod.
• slnečníky a ležadlá pri bazéne

Bulharsko
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aparthotel

LETENKA
PRE 2 DETI
OD 99 €

Oficiálna kategória: ***
Poloha: v severnej časti letoviska •
do centra strediska je to približne 15
minút chôdze • počas letnej sezóny
premáva minivláčik po celom stredisku
Popis a pláž: aparthotel rodinného
typu • príjemný aparthotel s výbornou polohou je vhodný pre klien-

PRE
FIRST MINUTE
zľava až do
RODINY

32%

SUPER
CENA

tov všetkých vekových kategórií •
priestranná piesočnatá pláž vzdialená cca 300 m • ležadlá a slnečníky
na pláži za poplatok
Vybavenie: vstupná hala s recepciou
• zmenáreň • reštaurácia s terasou
• výťah • denný bar • pizzeria •
lekár • biliard • bar pri bazéne •

10-DŇOVÉ POBYTY

2 DETI
ZDARMA
do

16 r.

obchod • vonkajší a detský bazén •
slnečníky a ležadlá pri bazéne zdarma
• za poplatok - internet na recepcii •
WiFi pripojenie • trezory • možnosť
parkovania pri hoteli cca 10 Leva/deň
(obmedzený počet)
Ubytovanie: klimatizované apartmány
pre 2 až 4 osoby majú 2 miestnosti

11/12 DNÍ LETECKY
8 DNÍ LETECKY
6.7.-17.7.
15.6.-24.6. 24.6.-3.7.
27.7.-7.8. 17.7.-27.7.
19.6.-26.6. 26.6.-3.7.
4.9.-13.9. 26.8.-4.9. 3.7.-26.8. 26.6.-6.7. 17.8.-28.8. 7.8.-17.8. 28.8.-7.9. 4.9.-11.9. 28.8.-4.9. 3.7.-28.8.
dĺžka pobytu
10 dní
10 dní 10 dní
11 dní
12 dní
11 dní 11 dní
8 dní
8 dní
8 dní
osoba v APP/2+2 obs. 3 os.
150
180
220
390
465
450
425
350
385
395
osoba v APP/2+2 obs. 2 os.
200
225
295
450
575
550
510
420
445
460
1. dieťa príst. do 15,99r.
UBYTOVANIE ZDARMA
2. dieťa príst. do 15,99r.
UBYTOVANIE ZDARMA
V cene je zahrnuté: 7x, 9x, 10x, resp. 11x ubytovanie, služby delegáta, DPH. Pri leteckých zájazdoch je cena vrátane spiatočnej letenky a transferu. Povinné príplatky:
viď informácie na stranách 8 a 9. Príplatky: raňajky 4 €/dosp. os./noc, 3 €/dieťa 2-12,99r./noc, večere 8 €/dosp. os./noc, 4 €/dieťa 2-12,99r./noc. Upozornenie:
dieťa ZDARMA platí len povinné príplatky. Ceny a informácie o doprave - strana 8 a 9.

POSEIDON

stredisko Slnečné Pobrežie
• spálňa s manželskou posteľou a obývacia miestnosť s rozkladacím gaučom
pre 2 osoby (max. 3 dosp. + 1 dieťa) •
sprcha/WC • sušič na vlasy • TV - kábel • telefón • chladnička • kuchynský
kútik so základnou výbavou • elektrická
dvojplatnička • mikrovlnka • rýchlovarná kanvica • balkón resp. terasa •
detská postieľka na vyžiadanie zdarma
(obmedzený počet)
Strava: bez stravy • možnosť varenia •
možnosť doobjednať raňajky a večere
Šport a zábava: vodné športy pri bazéne
• na pláži • vodné bicykle, windsurfing
• vodné lyže • parasailing • v letovisku - fitness • tenisové kurty • šmykľavky
• aquapark • diskotéky • karaoke show
• reštaurácie • bary • obchody • a iné
atrakcie pre deti i dospelých
w w w.sunnybeachaccommodation.
iowners.net
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Bulharsko

Sunny Victory
Roxy

aparthotel

SUNNY VICTORY/ROXY

LETENKA
PRE 2 DETI
OD 99 €

stredisko Slnečné Pobrežie

Oficiálna kategória: ***
Poloha: v severnej časti letoviska •
do centra strediska je to približne 15
minút chôdze • počas letnej sezóny
premáva minivláčik po celom stredisku • v okolí nájdete viacero reštaurácií, kaviarní a supermarket

Popis a pláž: príjemný komplex je
vhodný pre klientov všetkých vekových
kategórií • priestranná piesočnatá
pláž vzdialená cca 400 m (cca 5 minút
chôdze) • ležadlá a slnečníky na pláži
za poplatok
Vybavenie: komplex viacerých budov •
10-DŇOVÉ POBYTY

PRE
RODINY

2 DETI
ZDARMA
do

16 r.

SUPER
CENA

recepcia • trezory za poplatok • zmenáreň • výťah • reštaurácia • minimarket • 2 vonkajšie bazény s oddelenou
časťou pre deti • slnečníky a ležadlá pri
bazéne zdarma • bar pri bazéne • lobby bar • WiFi pripojenie zdarma v celom
aparthoteli • možnosť parkovania pri

hoteli zdarma (obmedzený počet) • parkovanie v podzemnej garáži za poplatok
(obmedzený počet)
Ubytovanie: v štúdiách a apartmánoch
• každé štúdio a apartmán je klimatizovaný • chladnička • kuchynský kút
so základným vybavením • elektrická
dvojplatnička • rýchlovarná kanvica
• SAT-TV • sprcha/WC • balkón •
ŠTÚDIO pre 2 až 3 osoby - jedna miestnosť • dve základné lôžka a prístelka
• APARTMÁN pre 2 až 4 osoby - 2
miestnosti • spálňa a obývacia miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby
(max. 3 dosp. + 1 dieťa) • APARTMÁN
pre 4 až 6 osôb – dve spálne a obývacia
miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2
osoby (max. 4 dosp. + 2 deti) • detská
postieľka na vyžiadanie zdarma
Strava: bez stravy • možnosť varenia •
možnosť doobjednať raňajky a večere
Šport a zábava: vodné športy pri bazéne
• na pláži • vodné bicykle, windsurfing
• vodné lyže • parasailing • v letovisku
- fitness • tenisové kurty • aquapark •
diskotéky • karaoke show • reštaurácie • bary • obchody • a iné atrakcie
pre deti i dospelých
www.sunnyvictory.com

11/12 DNÍ LETECKY
8 DNÍ LETECKY
6.7.-17.7.
15.6.-3.7.
3.7.-12.7.
26.6.-6.7.
27.7.-7.8.
17.7.-27.7.
19.6.-3.7.
26.8.-13.9.
17.8.-26.8.
12.7.-17.8.
28.8.-7.9.
17.8.-28.8.
7.8.-17.8.
21.8.-4.9.
3.7.-21.8.
4.9.-11.9.
dĺžka pobytu
10 dní
10 dní
10 dní
11 dní
12 dní
11 dní
8 dní
8 dní
8 dní
osoba v ŠT/2+1 obs. 3 os.
119
142
161
352
415
398
314
347
292
osoba v APP/4+2 obs. 4 os./ v APP/2+2 obs. 3 os.
161
184
202
398
465
444
347
379
313
osoba v ŠT/2+1 obs. 2 os.
169
203
231
407
501
476
353
401
320
osoba v APP/2+2 obs. 2 os.
231
265
293
476
577
545
401
450
352
1. dieťa príst. do 15,99r.
UBYTOVANIE ZDARMA
2. dieťa príst. do 15,99r.
UBYTOVANIE ZDARMA
V cene je zahrnuté: 7x, 9x, 10x, resp. 11x ubytovanie, služby delegáta, DPH. Pri leteckých zájazdoch je cena vrátane spiatočnej letenky a transferu. Povinné príplatky: viď informácie na stranách 8 a 9. Príplatky: raňajky 5 €/dosp.
os./noc, 3 €/dieťa 2-11,99r./noc, večere 11 €/dosp. os./noc, 5 €/dieťa 2-11,99r./noc. Upozornenie: dieťa ZDARMA platí len povinné príplatky. Ceny a informácie o doprave - strana 8 a 9.

Bulharsko

FIRST MINUTE
PRE
zľava až do
RODINY

32%

Oficiálna kategória: ***
Poloha: 2-poschodový hotel rodinného
typu • severne od centra letoviska •
v okolí nájdete množstvo obchodov •
reštaurácií • barov • kaviarní • počas letnej sezóny premáva minivláčik
po celom stredisku
Popis a pláž: príjemný hotel s výhodnou polohou • priamo pri širokej
a priestrannej piesočnatej pláži s pozvoľným vstupom do mora • odporúčame pre všetky vekové kategórie • ležadlá a slnečníky na pláži za poplatok

Vybavenie: vstupná hala s recepciou
• trezor na recepcii za poplatok •
výťah • reštaurácia • denný bar
• internetový kútik za poplatok •
možnosť WiFi pripojenia na recepcii
zdarma
Ubytovanie: v klimatizovaných izbách
a v apartmánoch • všetky izby i apartmány majú sprchu/WC • telefón •
SAT-TV • malú chladničku • balkón
s výhľadom na more • IZBY- 2-lôžkové izby s možnosťou prístelky (rozkladacie kreslo) • APARTMÁNY pre 2 až
4 osoby • majú 2 miestnosti • spál10-DŇOVÉ POBYTY

SUPER
CENA

2 DETI
ZDARMA
do

15 r.
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LETENKA
PRE 2 DETI
OD 99 €

hotel

STAR

stredisko Slnečné Pobrežie
ňu s manželskou posteľou • obývaciu
miestnosť s rozťahovacím gaučom pre
2 osoby • detská postieľka na vyžiadanie zdarma (v obmedzenom počte)
Strava: raňajky – bufet
Šport a zábava: vodné športy na pláži
• vodné bicykle, windsurfing • vodné

lyže • parasailing • v letovisku - fitness • tenisové kurty • šmykľavky •
aquapark • diskotéky • karaoke show
• reštaurácie • bary • obchody • a iné
atrakcie pre deti i dospelých
www.hotel-star.net

11/12 DNÍ LETECKY
8 DNÍ LETECKY
6.7.-17.7.
15.6.-24.6.
24.6.-3.7.
26.6.-6.7.
27.7.-7.8.
17.7.-27.7.
19.6.-26.6.
26.6.-3.7.
4.9.-13.9.
26.8.-4.9.
3.7.-26.8.
28.8.-7.9.
17.8.-28.8.
7.8.-17.8.
4.9.-11.9.
28.8.-4.9.
3.7.-28.8.
dĺžka pobytu
10 dní
10 dní
10 dní
11 dní
12 dní
11 dní
8 dní
8 dní
8 dní
dosp. os. zákl. lôž./osoba v APP2+2 obs. 3 os.
180
260
300
519
560
535
370
430
460
FM zľava 32%
122
177
204
353
381
364
252
292
313
osoba v APP/2+2 obs. 2 os.
250
365
395
650
690
665
489
519
529
dosp. os. príst.
126
182
210
430
458
441
325
367
388
1. a 2. dieťa príst. do 14,99r.
UBYTOVANIE ZDARMA
dosp. os. 4. lôž. v APP/2+2
50
50
50
265
270
265
250
250
250
V cene je zahrnuté: 7x, 9x, 10x, resp. 11x ubytovanie s raňajkami, služby delegáta, DPH. Pri leteckých zájazdoch je cena vrátane spiatočnej letenky a transferu. Povinné príplatky: raňajky pre dieťa ZDARMA 3 €/noc, ostané viď
informácie na stranách 8 a 9. Upozornenie: dieťa ZDARMA platí len povinné príplatky. Ceny a informácie o doprave - strana 8 a 9.
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Bulharsko

hotel

AVLIGA BEACH
stredisko Slnečné Pobrežie
Oficiálna kategória: ***
Poloha: v centrálnej časti letoviska •
v prvej línii • neďaleko piesočnatej
pláže • počas letnej sezóny premáva
minivláčik po celom stredisku
Popis a pláž: 4-poschodový hotel
s výbornými službami • výhodnou po-

FIRST MINUTE
zľava až do

32%

lohou • je vhodný pre všetky vekové
kategórie • široká a priestranná piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do
mora je vzdialená cca 50 m • ležadlá
a slnečníky na pláži za poplatok
Vybavenie: vstupná hala s recepciou
• zmenáreň • reštaurácia • lobby

SUPER
CENA

2 DETI
ZDARMA
do

15 r.

bar • parkovisko • výťah • fitness
• salón krásy • denný bar • vonkajší
bazén • bazén pre deti • slnečníky
a ležadlá pri bazéne zdarma • za
poplatok - trezory • možnosť pripojenia na internet • biliard • sauna
a masáže

10-DŇOVÉ POBYTY
8 DNÍ LETECKY
15.6.-24.6.
24.6.-3.7.
19.6.-26.6.
26.6.-3.7.
4.9.-13.9.
26.8.-4.9.
3.7.-26.8.
4.9.-11.9.
28.8.-4.9.
3.7.-28.8.
dĺžka pobytu
10 dní
10 dní
10 dní
8 dní
8 dní
8 dní
dosp. os. zákl. lôž.
280
320
370
425
480
500
FM zľava 32%
190
218
252
289
326
340
dosp. os. príst.
224
256
296
384
428
444
1. dieťa príst. do 14,99r.
UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
2. dieťa príst. do 14,99r.
UBYTOVANIE ZDARMA
V cene je zahrnuté: 7x, resp. 9x ubytovanie s polpenziou, služby delegáta, DPH. Pri leteckých zájazdoch je cena vrátane spiatočnej letenky a transferu. Povinné príplatky:
polpenzia pre 2. dieťa ZDARMA 6 €/noc, ostatné viď informácie na stranách 8 a 9. Upozornenie: dieťa ZDARMA platí len povinné príplatky. Ceny a informácie o doprave
- strana 8 a 9.

PRE
RODINY

LETENKA
PRE 2 DETI
OD 99 €

Ubytovanie: klimatizované 2-lôžkové izby
s možnosťou až 2 prísteliek (môže byť
i rozťahovacie kreslo) • sprcha/WC •
SAT-TV • telefón • malá chladnička •
balkón • detská postieľka na vyžiadanie
zdarma (obmedzený počet) • možnosť
parkovania zdarma (obmedzený počet)
Strava: polpenzia • raňajky i večere –
bufet • k večeri sa podávajú nápoje
- voda, alebo pohár piva, resp. vína,
resp. džúsu
Šport a zábava: vodné športy pri bazéne
• na pláži • vodné bicykle, windsurfing
• vodné lyže • parasailing • v letovisku - fitness • tenisové kurty • šmykľavky
• aquapark • diskotéky • karaoke show
• reštaurácie • bary • obchody • a iné
atrakcie pre deti i dospelých
www.avligabeach.com

Bulharsko

FIRST MINUTE
PRE
zľava až do
RODINY

35%

Oficiálna kategória: ****
Poloha: v centre letoviska • v blízkosti bohaté možnosti kultúrneho vyžitia
• počas letnej sezóny premáva minivláčik po celom stredisku
Popis a pláž: hotel s príjemnou atmosférou • výbornou polohou blízko
centra • odporúčame pre všetky vekové kategórie • široká, priestranná,
piesočnatá pláž cca 180 m • s pozvoľným vstupom do mora • ležadlá
a slnečníky na pláži za poplatok
Vybavenie: vstupná hala s recepciou •
trezor na recepcii za poplatok • zmenáreň • výťah • reštaurácia • denný
bar • detské ihrisko • vonkajší bazén

s oddelenou časťou pre deti • bar pri
bazéne • slnečníky a ležadlá pri bazéne zdarma • za poplatok: - masáže •
perličkové kúpele • WiFi pripojenie cca
2 Leva/1 hod., resp. 8 Leva/deň • možnosť parkovania v blízkosti hotela cca 10
Leva/deň
Ubytovanie: klimatizované 2-lôžkové
izby s možnosťou až 2 prísteliek •
sprcha/WC • sušič na vlasy • telefón
• TV-kábel • malá chladnička • balkón • detská postieľka na vyžiadanie
za poplatok cca 5 Leva/deň
Strava: ALL INCLUSIVE
Šport a zábava: vodné športy pri bazéne
• na pláži • vodné bicykle, windsurfing
10-DŇOVÉ POBYTY

SUPER
CENA

DIEŤA
ZDARMA
do

14 r.
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LETENKA
PRE DIEŤA
OD 99 €

hotel

YAVOR
PALACE
stredisko Slnečné Pobrežie
• vodné lyže • parasailing • v letovisku - fitness • tenisové kurty • šmykľavky • aquapark • diskotéky • karaoke
show • reštaurácie • bary • obchody
• a iné atrakcie pre deti i dospelých
www.yavor-palace.sunny-beach.hotels-burgas.com

ALL INCLUSIVE
• raňajky • obedy • večere formou
bufetových stolov
• snack • sladké koláče • káva • čaj od
16:00 do 17:30 hod.
• miestne alkoholické a nealkoholické
nápoje od 11:00 do 22:00 hod.
• slnečníky a ležadlá pri bazéne

11/12 DNÍ LETECKY
8 DNÍ LETECKY
6.7.-17.7.
15.6.-24.6.
24.6.-3.7.
3.7.-12.7.
26.6.-6.7.
27.7.-7.8.
17.7.-27.7.
19.6.-26.6.
26.6.-3.7.
4.9.-13.9.
26.8.-4.9.
17.8.-26.8.
12.7.-17.8.
28.8.-7.9.
17.8.-28.8.
7.8.-17.8.
4.9.-11.9.
28.8.-4.9.
3.7.-28.8.
dĺžka pobytu
10 dní
10 dní
10 dní
10 dní
11 dní
12 dní
11 dní
8 dní
8 dní
8 dní
dosp. os. zákl. lôž.
370
410
450
485
660
770
725
480
540
580
FM zľava 35%
241
267
293
315
429
501
471
312
351
377
dosp. os. príst.
259
287
315
340
528
605
574
402
444
472
1. dieťa príst. do 13,99r.
UBYTOVANIE A SLUŽBY ALL INCLUSIVE ZDARMA
2. dieťa príst. do 13,99r.
111
123
135
146
352
385
372
298
316
328
V cene je zahrnuté: 7x, 9x, 10x, resp. 11x ubytovanie so službami ALL INCLUSIVE, služby delegáta, DPH. Pri leteckých zájazdoch je cena vrátane spiatočnej letenky a transferu. Povinné príplatky: viď informácie na stranách 8 a 9.
Upozornenie: dieťa ZDARMA platí len povinné príplatky. Ceny a informácie o doprave - strana 8 a 9.
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Bulharsko

hotel

BAJKAL
stredisko Slnečné Pobrežie

FIRST MINUTE
PRE
zľava až do
RODINY

32%

SUPER
CENA

DIEŤA
ZDARMA
do

13 r.

LETENKA
PRE DIEŤA
OD 99 €

fitness • masáže • kaderníctvo • biliard
• minigolf • internet na recepcii • hracie automaty • možnosť parkovania pri
hoteli alebo v okolí za poplatok
Ubytovanie: je zabezpečené v izbách Standard a Superior • všetky izby majú klimatizáciu • sprchu/WC • SAT-TV • telefón •
chladničku • balkón • Izby STANDARD 10-DŇOVÉ POBYTY
11/12 DNÍ LETECKY
8 DNÍ LETECKY
2-lôžkové izby s možnosťou prístelky • Izby
SUPERIOR - 2-lôžkové izby s možnosťou až
6.7.-17.7.
15.6.-24.6. 24.6.-3.7.
26.6.-6.7. 27.7.-7.8. 17.7.-27.7. 19.6.-26.6. 26.6.-3.7.
2 prísteliek • (maximálne 3 dosp. osoby,
4.9.-13.9. 26.8.-4.9. 3.7.-26.8. 28.8.-7.9. 17.8.-28.8. 7.8.-17.8. 28.8.-11.9. 21.8.-28.8. 3.7.-21.8. resp. 2 dosp. osoby + 2 deti) • detská
dĺžka pobytu
10 dní
10 dní
10 dní
11 dní
12 dní
11 dní
8 dní
8 dní
8 dní
postieľka je na vyžiadanie za poplatok cca
dosp. os. zákl. lôž.
435
485
525
750
875
825
550
610
645
2,50 €/deň (obmedzený počet) • možnosť
FM zľava 32%
296
330
357
510
595
561
374
415
439
WiFi pripojenia na izbách za poplatok cca
dosp. os. príst.
348
388
420
644
744
704
484
532
560
2,50 €/hod., resp. 5 €/deň, pes povolený
1. dieťa príst. do 12,99r.
UBYTOVANIE A SLUŽBY ALL INCLUSIVE ZDARMA
(za poplatok)
2. dieťa príst. do 12,99r.
218
243
263
485
548
523
385
415
433
V cene je zahrnuté: 7x, 9x, 10x, resp. 11x ubytovanie so službami ALL INCLUSIVE, služby delegáta, DPH. Pri leteckých zájazdoch je cena vrátane spiatočnej letenky
Strava: ALL INCLUSIVE

Oficiálna kategória: ***
Poloha: v južnej časti letoviska •
v blízkosti rušného centra • v okolí nájdete množstvo obchodov •
reštaurácií • barov • kaviarní • počas letnej sezóny premáva minivláčik
po celom stredisku

Popis a pláž: hotel pozostáva z 3 častí • odporúčame klientom všetkých
vekových kategórií • dlhá piesočnatá
pláž s pozvoľným vstupom do mora
cca 150 metrov • ležadlá a slnečníky
na pláži za poplatok
Vybavenie: vstupná hala s recepciou

• trezory na recepcii za poplatok
• zmenáreň • TV miestnosť • 2
reštaurácie • výťah v 5-poschodovej
časti • lobby bar • vonkajší bazén
s oddelenou časťou pre deti • bar
pri bazéne • detské ihrisko • pekná
udržiavaná záhrada • za poplatok -

a transferu. Povinné príplatky: viď informácie na stranách 8 a 9. Príplatky: pes do 5 kg 4 €/noc, pes od 5 kg 7 €/noc. Upozornenie: dieťa ZDARMA platí len povinné
príplatky. Ceny a informácie o doprave - strana 8 a 9.

Bulharsko

Šport a zábava: vodné športy pri bazéne
• na pláži • vodné bicykle, windsurfing
• vodné lyže • parasailing • v letovisku - fitness • tenisové kurty • šmykľavky
• aquapark • diskotéky • karaoke show
• reštaurácie • bary • obchody • a iné
atrakcie pre deti i dospelých
www.hotelbaikalbg.com/en/

ALL INCLUSIVE
• raňajky • obedy a večere formou
bohatých bufetových stolov
• káva • čaj • zmrzlina • koláče od 10:00
do 20:00 hod.
• snack • pizza od 11:00 do 17:00 hod.
• miestne alkoholické a nealkoholické
nápoje od 10:00 do 23:00 hod.
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26

Bulharsko

LETENKA
PRE DIEŤA
OD 99 €

FIRST MINUTE
zľava až do

32%

SUPER
CENA

DIEŤA
ZDARMA
do

15 r.

hotel

SMARTLINE MERIDIAN

stredisko Slnečné pobrežie

Oficiálna kategória: ****
Poloha: v južnej časti letoviska • do
centra letoviska cca 800 m • v okolí
nájdete množstvo obchodov • reštaurácií • barov • kaviarní • počas letnej
sezóny premáva minivláčik po celom
stredisku
Popis a pláž: 11-poschodový hotel,
renovovaný v roku 2017 • od širokej
priestrannej piesočnatej pláže s po-

zvoľným vstupom do mora je vzdialený
cca 200 m • ležadlá a slnečníky na
pláži za poplatok • hotel s príjemnou
atmosférou a výbornou polohou je
vhodný pre klientov všetkých vekových
kategórií
Vybavenie: vstupná hala s recepciou •
trezor na recepcii za poplatok • zmenáreň • výťahy • hlavná reštaurácia
• barbecue reštaurácia • denný bar

• lobby bar • vonkajší bazén s oddelenou časťou pre deti • bar pri bazéne • slnečníky a ležadlá pri bazéne
zdarma len pre klientov so službami All
inclusive • možnosť WiFi pripojenia na
recepcii a v lobby zdarma, na izbách
za poplatok • parkovisko pri hoteli je
k dispozícii za poplatok cca 12 Leva/
deň (obmedzený počet) • za poplatok - SPA centrum – sauna a masáže,

10-DŇOVÉ POBYTY
8 DNÍ LETECKY
15.6.-24.6.
24.6.-3.7.
19.6.-26.6.
26.6.-3.7.
4.9.-13.9.
26.8.-4.9.
3.7.-26.8.
4.9.-11.9.
28.8.-4.9.
3.7.-28.8.
dĺžka pobytu
10 dní
10 dní
10 dní
8 dní
8 dní
8 dní
dosp. os. zákl. lôž.
190
270
320
380
410
500
FM zľava 32%
129
184
218
258
279
340
dosp. os. príst.
133
189
224
332
353
416
1. dieťa príst. do 14,99r.
UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
2. dieťa príst. do 14,99r.
95
135
160
300
315
360
V cene je zahrnuté: 7x, resp. 9x ubytovanie s raňajkami, služby delegáta, DPH. Pri leteckých zájazdoch je cena vrátane spiatočnej letenky a transferu. Povinné príplatky:
viď informácie na stranách 8 a 9. Príplatky: večere 8 €/os./noc, ALL INCLUSIVE 20 €/dosp. os./noc, 14 €/dieťa/noc. Upozornenie: dieťa ZDARMA platí len povinné
príplatky. Ceny a informácie o doprave - strana 8 a 9.

solárium • slnečníky a ležadlá pri bazéne
pre klientov s polpenziou alebo s raňajkami - cca 5 Leva/slnečník + ležadlo
Ubytovanie: klimatizované 2-lôžkové izby
s možnosťou až dvoch prísteliek • (maximálne 3 dosp. osoby + 1 dieťa, resp.
2 dosp. osoby + 2 deti) • sprcha/WC •
sušič na vlasy • telefón SAT-TV • chladnička • balkón • detská postieľka je na
vyžiadanie za poplatok cca 6 Leva/deň
(obmedzený počet)
Strava: raňajky formou bufetu • možnosť
príplatku za večere alebo za ALL INCLUSIVE
Šport a zábava: vodné športy pri bazéne
• na pláži • vodné bicykle, windsurfing
• vodné lyže • parasailing • v letovisku
- fitness • tenisové kurty • šmykľavky •
aquapark • diskotéky • karaoke show •
reštaurácie • bary • obchody • a iné
atrakcie pre deti i dospelých
www.meridian-tours.com

NOVINKA

ALL INCLUSIVE za príplatok
• obedy • večere formou bufetových stolov
• snack • sladké koláče • káva • čaj počas
určených hodín
• miestne alkoholické a nealkoholické
nápoje od 11:00 do 23:00 hod.
• slnečníky a ležadlá pri bazéne

Bulharsko

Oficiálna kategória: ****
Poloha: v severnej časti letoviska •
neďaleko centrálnej promenády •
bývalý hotel FIESTA BEACH • počas
letnej sezóny premáva minivláčik po
celom stredisku
Popis a pláž: priamo pri širokej
priestrannej piesočnatej pláži s pozvoľným vstupom do mora • ležadlá
a slnečníky na pláži za poplatok •
hotel s príjemnou atmosférou a výbornou polohou • vhodný pre klientov
všetkých vekových kategórií
Vybavenie: vstupná hala s recepciou
• trezor na recepcii za poplatok •
výťah • reštaurácia • denný bar •
detské ihrisko • vonkajší bazén s oddelenou časťou pre deti • bar pri bazéne • slnečníky a ležadlá pri bazéne

PRE
RODINY

FIRST MINUTE
zľava až do

32%

SUPER
CENA

zdarma • možnosť WiFi pripojenia
v lobby zdarma • za poplatok – salón
krásy • masáže • biliard
Ubytovanie: je zabezpečené v klimatizovaných izbách a štúdiách •
sprcha/WC • sušič na vlasy • SAT-TV
• telefón • malá chladnička, resp.
minibar za poplatok • balkón s výhľadom na morskú stranu • IZBY - 2-lôžkové izby s možnosťou až 2 prísteliek

DIEŤA
ZDARMA
do

13 r.

LETENKA
PRE DIEŤA
OD 99 €

• max. 2 dosp. osoby + 2 deti, resp.
3 dosp. osoby • ŠTÚDIO pre 3 až 4
osoby • jedna miestnosť s dvoma
základnými lôžkami s možnosťou až
2 prísteliek (rozťahovací gauč pre 2
osoby) • max. 2 dosp. osoby + 2 deti,
resp. 3 dosp. osoby + 1 dieťa, resp. 4
dosp. osoby • detská postieľka je na
vyžiadanie za poplatok cca 5 €/deň
(obmedzený počet) • možnosť WiFi
pripojenia za poplatok

10-DŇOVÉ POBYTY
8 DNÍ LETECKY
15.6.-24.6.
24.6.-3.7.
19.6.-26.6.
26.6.-3.7.
4.9.-13.9.
26.8.-4.9.
3.7.-26.8.
4.9.-11.9.
28.8.-4.9.
3.7.-28.8.
dĺžka pobytu
10 dní
10 dní
10 dní
8 dní
8 dní
8 dní
dosp. os. zákl. lôž.
395
495
515
550
625
650
FM zľava 32%
269
337
350
374
425
442
dosp. os. príst.
277
347
361
451
504
521
1. dieťa príst. do 12,99r.
UBYTOVANIE A SLUŽBY ALL INCLUSIVE ZDARMA
2. dieťa príst. do 12,99r.
198
248
258
385
423
435
V cene je zahrnuté: 7x, resp. 9x ubytovanie so službami ALL INCLUSIVE, služby delegáta, DPH. Pri leteckých zájazdoch je cena vrátane spiatočnej letenky a transferu.
Povinné príplatky: viď informácie na stranách 8 a 9. Príplatky: ŠTÚDIO 14 €/noc. Upozornenie: dieťa ZDARMA platí len povinné príplatky. Ceny a informácie o doprave
- strana 8 a 9.

27

hotel

MARLIN
BEACH
stredisko Slnečné Pobrežie
Strava: ALL INCLUSIVE
Šport a zábava: vodné športy pri bazéne
• na pláži • vodné bicykle, windsurfing
• vodné lyže • parasailing • v letovisku - fitness • tenisové kurty • šmykľavky
• aquapark • diskotéky • karaoke show
• reštaurácie • bary • obchody • a iné
atrakcie pre deti i dospelých
www.marlinbeachhotel.bg

ALL INCLUSIVE
• raňajky • obedy • večere formou
bufetových stolov
• ľahké občerstvenie • káva • čaj • sladké
koláče počas určených hodín
• miestne alkoholické a nealkoholické
nápoje od 10:00 do 22:00 hod.
• slnečníky a ležadlá pri bazéne

28

Bulharsko

LETENKA
PRE DIEŤA
OD 99 €

hotel

LAGUNA PARK & AQUA
stredisko Slnečné pobrežie
Oficiálna kategória: ****
Poloha: v centre letoviska • v blízkosti bohaté možnosti kultúrneho vyžitia • počas letnej sezóny premáva
minivláčik po celom stredisku
Popis a pláž: hotel s príjemnou atmosférou • výbornou polohou blízko
centra • odporúčame pre všetky vekové kategórie • široká, priestranná,

piesočnatá pláž cca 250 m • s pozvoľným vstupom do mora • ležadlá
a slnečníky na pláži za poplatok
Vybavenie: vstupná hala s recepciou •
trezor na recepcii za poplatok • zmenáreň • výťah • reštaurácia • lobby
bar • detské ihrisko • vonkajší bazén
s oddelenou časťou pre deti • vlastný
aquapark, ktorý môžete využívať bez-

PRE
RODINY

platne • bar pri bazéne • slnečníky a ležadlá pri bazéne zdarma • za poplatok:
SPA centrum: sauna • masáže • fitness
• biliard • parkovisko cca 10 Leva/deň
• WiFi pripojenie v lobby zdarma
Ubytovanie: je zabezpečené v izbách
a v štúdiách • IZBY - klimatizované
2-lôžkové izby s možnosťou prístelky •
ŠTÚDIA – jedna miestnosť • klimatizované 2-lôžkové izby s možnosťou až 2
prísteliek • (maximálne 3 dosp. osoby
+ 1 dieťa, resp. 2 dosp. osoby + 2 deti)
• sprcha/WC • sušič na vlasy • telefón

10-DŇOVÉ POBYTY
8 DNÍ LETECKY
15.6.-24.6.
24.6.-3.7.
19.6.-26.6.
26.6.-3.7.
4.9.-13.9.
26.8.-4.9.
3.7.-26.8.
4.9.-11.9.
28.8.-4.9.
3.7.-28.8.
dĺžka pobytu
10 dní
10 dní
10 dní
8 dní
8 dní
8 dní
dosp. os. zákl. lôž. v izbe
642
704
829
722
742
866
FM zľava 20%
514
563
663
578
594
693
osoba v štúdiu
680
742
866
751
771
895
dosp. os. príst. v izbe
451
494
580
572
587
673
dosp. os. príst. v štúdiu
477
520
606
592
607
693
dieťa príst. v izbe do 11,99r.
UBYTOVANIE A SLUŽBY ALL INCLUSIVE ZDARMA
dieťa príst. v štúdiu do 11,99r.
381
415
482
518
530
597
V cene je zahrnuté: 7x, resp. 9x ubytovanie so službami ALL INCLUSIVE, služby delegáta, DPH. Pri leteckých zájazdoch je cena vrátane spiatočnej letenky a transferu. Povinné
príplatky: viď informácie na stranách 8 a 9. Upozornenie: dieťa ZDARMA platí len povinné príplatky, 1/1 izba na vyžiadanie. Ceny a informácie o doprave - strana 8 a 9.

SUPER
CENA

DIEŤA
ZDARMA
do

12 r.

• SAT-TV • chladnička • balkón • detská
postieľka je na vyžiadanie za poplatok cca
10 Leva/deň (obmedzený počet) • WiFi
pripojenie na izbách cca 5 Leva/2 hod.
Strava: ALL INCLUSIVE
Šport a zábava: aquapark • vodné športy
pri bazéne • na pláži • vodné bicykle,
windsurfing • vodné lyže • parasailing •
minigolf • v letovisku - fitness • tenisové
kurty • šmykľavky • diskotéky • karaoke
show • reštaurácie • bary • obchody •
a iné atrakcie pre deti i dospelých
www.lagunapark-bg.com

ALL INCLUSIVE
• raňajky, obedy, večere formou bohatých
bufetových stolov
• snack, sladké koláče, zmrzlina od
10:00 do 17:00 hod.
• miestne nealkoholické a alkoholické
nápoje - vodka, gin, whisky, mastika,
rum od 10:00 do 23:00 hod.
• aquapark, slnečníky a ležadlá pri bazéne

NOVINKA

Bulharsko

Oficiálna kategória: ****
Poloha: hotelový rezort sa nachádza
v centre letoviska • v okolí nájdete
množstvo obchodov • reštaurácií •
barov • počas letnej sezóny premáva
minivláčik po celom stredisku
Popis a pláž: hotelový komplex pozostáva z 3 hotelov – Chaika Beach, Chaika
Arcadia a Chaika Metropol • komplex
priamo pri dlhej, širokej a piesočnatej
pláži s pozvoľným vstupom do mora •
oddeľuje ho iba pobrežná promenáda •
ležadlá a slnečníky na pláži za poplatok
• odporúčame klientom všetkých vekových kategórií
Vybavenie: každá budova má vstupnú
halu • jedna centrálna recepcia • zmenáreň • výťah • 2 reštaurácie • lobby
bar • kokteil bar s terasou • štýlová
pizzeria • Mystic Club (s hudbou profesionálnych DJ) • Irish bar • kaderníctvo •
obchody so suvenírmi • detské ihrisko •
2 vonkajšie bazény s oddelenou časťou
pre deti • ležadlá a slnečníky pri bazéne
zdarma • možnosť pripojenia WiFi na
recepcii hotela bezplatne • za poplatok
- SPA centrum – sauna • masáže • perličkový kúpeľ • možnosť parkovania cca
12 Leva/deň • zvieratá do 5 kg možné

FIRST MINUTE
PRE
zľava až do
RODINY

2 DETI
ZDARMA

35%

29

LETENKA
PRE 2 DETI
OD 99 €

hotelový komplex

CHAIKA BEACH/ARKADIA
stredisko Slnečné Pobrežie
– cca 10 Leva/deň
Ubytovanie: CHAIKA BEACH – IZBY - klimatizované 2-lôžkové izby s možnosťou
až 2 prísteliek (max. 2 dosp. osoby + 2
deti, resp. 3 dosp. osoby) • sprcha/WC
• sušič na vlasy • telefón • TV-SAT •
chladnička • balkón • ARKADIA – ŠTÚDIÁ pre 3 až 5 osôb – na vyžiadanie •
jedna miestnosť s dvoma základnými
lôžkami a 3 prístelkami • max. 3 dosp.

10-DŇOVÉ POBYTY

osoby + 2 deti, resp. 2 dosp. osoby + 3
deti • sprcha/WC • sušič na vlasy • telefón • TV-SAT • chladnička • balkón •
detská postieľka je na vyžiadanie zdarma
(obmedzený počet) • trezory na izbách
za poplatok cca 7 Leva/deň • izby na
morskú stranu v hoteli Chaika Beach za
príplatok
Strava: raňajky formou bufetu • možnosť príplatku za večere alebo za ALL
INCLUSIVE

11/12 DNÍ LETECKY
8 DNÍ LETECKY
6.7.-17.7.
15.6.-24.6. 24.6.-3.7.
26.6.-6.7. 27.7.-7.8. 17.7.-27.7. 19.6.-26.6. 26.6.-3.7.
4.9.-13.9. 26.8.-4.9. 3.7.-26.8. 28.8.-7.9. 17.8.-28.8. 7.8.-17.8. 4.9.-11.9. 28.8.-4.9. 3.7.-28.8.
dĺžka pobytu
10 dní
10 dní
10 dní
11 dní
12 dní
11 dní
8 dní
8 dní
8 dní
dosp. os. zákl. lôž. v izbe/ v ŠT/2+3
250
360
400
600
695
665
390
430
545
FM zľava 35%
163
234
260
390
452
432
254
280
354
dosp. os. príst. v izbe /v ŠT/2+3
200
288
320
524
600
576
356
388
480
1. dieťa príst. v izbe/v ŠT/2+3 do 11,99r.
UBYTOVANIE A RAŇAJKY ZDARMA
2. dieťa príst. 2-4,99r. v izbe/v ŠT/2+3
UBYTOVANIE A RAŇAJKY ZDARMA
2. dieťa príst. 5-11,99r. v izbe/v ŠT/2+3
125
180
200
410
458
443
305
325
383
3. dieťa príst. 2-11,99r. v ŠT/2+3
125
180
200
410
458
443
305
325
383
V cene je zahrnuté: 7x, 9x, 10x, resp. 11x ubytovanie s raňajkami, služby delegáta, DPH. Pri leteckých zájazdoch je cena vrátane spiatočnej letenky a transferu. Povinné
príplatky: viď informácie na stranách 8 a 9. Príplatky: ALL INCLUSIVE 18 €/os./noc, večere 7 €/os./noc, morská strana 4 €/noc. Upozornenie: dieťa ZDARMA platí len
povinné príplatky. Ceny a informácie o doprave - strana 8 a 9.

Šport a zábava: vodné športy pri bazéne
• na pláži • vodné bicykle, windsurfing
• vodné lyže • parasailing • v letovisku
- fitness • tenisové kurty • šmykľavky •
aquapark • diskotéky • karaoke show •
reštaurácie • bary • obchody • a iné
atrakcie pre deti i dospelých
www.victoriagroup.bg/chaika-beach-resort

NOVINKA

ALL INCLUSIVE ZA PRÍPLATOK
• obedy, večere formou bohatých
bufetových stolov
• ľahké občerstvenie, káva, čaj, sladké
koláče, zákusky, zmrzlina počas
určených hodín
• miestne alkoholické a nealkoholické
nápoje od 10:00 do 23:00 hod.
• 1x vstup za pobyt ZDARMA do
aquaparku Atlantida v Elenite
• slnečníky a ležadlá pri bazéne

30

Bulharsko

SUPER
CENA

hotel

MARVEL

stredisko Slnečné Pobrežie
Oficiálna kategória: ****
Poloha: v severnej časti letoviska •
neďaleko centrálnej promenády • počas letnej sezóny premáva minivláčik
po celom stredisku

Popis a pláž: moderne zariadený hotel •
hotel s príjemnou atmosférou a výbornou
polohou • vhodný pre klientov všetkých
vekových kategórií • široká priestranná
piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do

10-DŇOVÉ POBYTY

DIEŤA
ZDARMA
do

13 r.

PRE
RODINY

LETENKA
PRE DIEŤA
OD 99 €

mora je vzdialená cca 100 m • ležadlá
a slnečníky na pláži zdarma
Vybavenie: vstupná hala s recepciou •
trezor na recepcii za poplatok • zmenáreň • výťah • reštaurácia s letnou
terasou • denný bar • snack bar •
vonkajší bazén s oddelenou časťou pre
deti • bar pri bazéne • slnečníky a ležadlá pri bazéne zdarma • konferenčná
sála • za poplatok - fitness • masáže
• sauna • herňa s elektronickými hrami • kaderníctvo • kozmetika
Ubytovanie: je zabezpečené v klimatizovaných izbách, štúdiách a v apartmánoch
• majú sprchu/WC • SAT-TV • telefón •
malá chladnička • balkón s výhľadom na
park • morská strana za príplatok •IZBY

11/12 DNÍ LETECKY
8 DNÍ LETECKY
6.7.-17.7.
15.6.-24.6. 24.6.-3.7.
26.6.-6.7. 27.7.-7.8. 17.7.-27.7. 19.6.-26.6. 26.6.-3.7.
4.9.-13.9. 26.8.-4.9. 3.7.-26.8. 28.8.-7.9. 17.8.-28.8. 7.8.-17.8. 4.9.-11.9. 28.8.-4.9. 3.7.-28.8.
dĺžka pobytu
10 dní
10 dní
10 dní
11 dní
12 dní
11 dní
8 dní
8 dní
8 dní
dosp. os. zákl. lôž.
624
710
746
912
1117
1036
707
744
794
FM zľava 20%
499
568
597
730
894
829
566
595
635
dosp. os. zákl. lôž. v ŠT/2+2
696
746
798
981
1193
1105
755
793
842
dieťa zákl. lôž. s 1 dosp. os. v izbe do 12,99r.
327
371
384
577
681
656
473
491
516
dosp. os. príst.
460
485
570
711
855
798
567
593
627
dosp. os. príst. v ŠT/2+2
520
535
620
760
908
846
600
626
661
1. dieťa príst. do 12,99r. v izbe/ v ŠT/2+2
UBYTOVANIE A SLUŽBY ALL INCLUSIVE ZDARMA
2. dieťa príst. v ŠT/2+2 do 12,99r.
354
403
409
612
718
674
497
516
540
V cene je zahrnuté: 7x, 9x, 10x, resp. 11x ubytovanie so službami ALL INCLUSIVE, plážový servis (1 slnečník a 2 ležadlá/izba), služby delegáta, DPH. Pri leteckých zájazdoch
je cena vrátane spiatočnej letenky a transferu. Povinné príplatky: viď informácie na stranách 8 a 9. Príplatky: morská strana 4 €/os./noc. Upozornenie: dieťa ZDARMA platí
len povinné príplatky, izba 1/1 na vyžiadanie. Ceny a informácie o doprave - strana 8 a 9.

- 2-lôžkové izby s možnosťou prístelky •
ŠTÚDIO pre 2 - 4 osoby - jedna miestnosť
s dvoma základnými lôžkami s možnosťou
až 2 prísteliek (rozťahovací gauč pre 2
osoby) • APARTMÁNY pre 2 až 4 osoby dve miestnosti • morská strana • spálňa
pre 2 osoby a v obývacej časti rozťahovací
gauč pre 2 osoby - LEN NA VYŽIADANIE •
v štúdiách i apartmánoch max. 3 dosp.
osoby + 1 dieťa, resp. 2 dosp. osoby + 2
deti • detská postieľka je na vyžiadanie
zdarma (obmedzený počet)
Strava: ALL INCLUSIVE
Šport a zábava: vodné športy pri bazéne
• na pláži • vodné bicykle, windsurfing •
vodné lyže • parasailing • v letovisku - fitnes • tenisové kurty • aquapark • karaoke show • reštaurácie • bary • obchody
• iné atrakcie pre deti a dospelých
www. hotelmarvel.bg

ALL INCLUSIVE
• raňajky, obedy, večere formou
bohatých bufetových stolov
• miestne alkoholické
a nealkoholické nápoje od 11:00
do 23:00 hod.
• ľahké občerstvenie • káva • čaj • sladké
koláče od 15:00 do 17:00 hod.
• slnečníky a ležadlá pri bazéne i na
pláži zdarma

Oficiálna kategória: **
Poloha: hotelový komplex v južnej
časti letoviska • v blízkosti miestnej
komunikácie • od centra strediska je
vzdialený cca 2 km • v blízkosti historického mestečka Nesebar • počas
letnej sezóny premáva minivláčik po
celom stredisku
Popis a pláž: 6-poschodový hotelový
komplex sa skladá z 2 prepojených
budov Nimfa a Rusalka • priestranná piesočnatá pláž nazývaná Cacao
Beach je vzdialená cca 150 m •
oddeľujú ju iba piesočnaté duny •
ležadlá a slnečníky na pláži za poplatok • odporúčame menej náročným klientom, rodinám s deťmi ako
aj mladým • hotel sa vďaka svojej
dobrej polohe stal východiskovým
bodom pre večerné a nočné prechádzky po Nesebare
Vybavenie: jednoducho zariadená
vstupná hala s recepciou • zmenáreň • trezor na recepcii za poplatok

Bulharsko

PRE
RODINY

do

hotel

SUPER
CENA

2 DETI
ZDARMA

15 r.

31

LETENKA
PRE 2 DETI
OD 99 €

• možnosť WiFi pripojenia na recepcii
za poplatok • výťah • reštaurácia •
denný bar • vonkajší bazén • slnečníky a ležadlá pri bazéne zdarma • TV
miestnosť • minimarket • kaderníc-

NIMFA/RUSALKA
stredisko Slnečné Pobrežie

nosťou 2 prísteliek • sprcha/WC •
chladnička • balkón • niektoré izby
majú možnosť príplatku za klimatizáciu
• detská postieľka je na vyžiadanie
zdarma (obmedzený počet)
Strava: raňajky – bufet • možnosť
10-DŇOVÉ POBYTY
11/12 DNÍ LETECKY
8 DNÍ LETECKY doobjednať večere (spôsob podávania
6.7.-17.7.
večerí: bufet, resp. obsluha - závisí od
15.6.-24.6. 24.6.-3.7.
26.6.-6.7. 27.7.-7.8. 17.7.-27.7. 19.6.-3.7.
počtu objednaných večerí)
4.9.-13.9. 26.8.-4.9. 3.7.-26.8. 28.8.-7.9. 17.8.-28.8. 7.8.-17.8. 28.8.-11.9. 3.7.-28.8.
Šport a zábava: vodné športy pri bazéne
dĺžka pobytu
10 dní
10 dní
10 dní
11 dní
12 dní
11 dní
8 dní
8 dní
• na pláži • vodné bicykle, windsurfing
dosp. os. zákl. lôž.
125
150
175
386
432
414
319
358
• vodné lyže • parasailing • v letovisFM zľava 20%
100
120
140
309
346
331
255
286
dosp. os. príst.
94
117
128
343
375
362
295
322
ku - fitness • tenisové kurty • šmykľav1. dieťa príst. do 14,99r.
UBYTOVANIE ZDARMA
ky • aquapark • diskotéky • karaoke
2. dieťa príst. do 14,99r.
UBYTOVANIE ZDARMA
show • reštaurácie • bary • obchody
V cene je zahrnuté: 7x, 9x, 10x, resp. 11x ubytovanie s raňajkami, služby delegáta, DPH. Pri leteckých zájazdoch je cena vrátane spiatočnej letenky a transferu. Povinné
• a iné atrakcie pre deti i dospelých
príplatky: raňajky pre dieťa ZDARMA 4 €/noc, ostatné viď informácie na stranách 8 a 9. Príplatky: večere 8 €/dosp. os./noc, 5 €/dieťa/noc, klimatizácia 4 €/izba/noc.
www.nimfarusalka.wix.com/rusalka
Upozornenie: dieťa ZDARMA platí len povinné príplatky, izba 1/1 na vyžiadanie. Ceny a informácie o doprave - strana 8 a 9.

Oficiálna kategória: ***
Poloha: rodinný hotel leží medzi
mestami Nesebar a Ravda • je vzdialený od centra Ravdy približne 5 minút
chôdze a cca 15 minút od Nesebaru
• v blízkosti sa nachádzajú reštaurácie • obchodíky • UNESCOM chránené historické staré mesto Nesebar
poskytuje svojim návštevníkom nádherné pamiatky • malebné uličky •
pôsobivú kultúru
Popis a pláž: 4 poschodový hotel sa
nachádza približne 200 m od piesočnatej pláže • ležadlá a slnečníky
na pláži za poplatok • odporúčame
klientom všetkých vekových kategórií

tvo • v blízkosti hotela za poplatok
možnosť využitia tenisových kurtov
• požičovne áut a bicyklov
Ubytovanie: 2-lôžkové izby s mož-

hotel

PRE
RODINY

DIEŤA
ZDARMA
do

15 r.

SUPER
CENA

Vybavenie: malá vstupná hala s recepciou • menší lobby bar • vonkajší bazén s oddelenou časťou pre
deti • ležadlá a slnečníky pri bazéne zdarma • možnosť pripojenia

WiFi na recepcii hotela zdarma •
možnosť parkovania pri hoteli zdarma (obmedzený počet)
Ubytovanie: 2-lôžkové a 3-lôžkové
izby s možnosťou prístelky • sprcha/

10-DŇOVÉ POBYTY
8 DNÍ LETECKY
15.6.-24.6.
24.6.-3.7.
19.6.-26.6.
4.9.-13.9.
26.8.-4.9.
3.7.-26.8.
4.9.-11.9.
26.6.-4.9.
dĺžka pobytu
10 dní
10 dní
10 dní
8 dní
8 dní
dosp. os. zákl. lôž.
165
185
195
348
372
FM zľava 20%
132
148
156
278
298
dosp. os. príst.
45
45
45
255
255
dieťa príst. do 14,99r.
UBYTOVANIE ZDARMA
V cene je zahrnuté: 7x, 9x, 10x, resp. 11x ubytovanie, služby delegáta, DPH. Pri leteckých zájazdoch je cena vrátane spiatočnej letenky a transferu. Povinné príplatky:
viď informácie na stranách 8 a 9. Príplatky: raňajky 4 €/dosp. os./noc, 2 €/dieťa/noc, večere 8 €/dosp. os./noc, 4 €/dieťa/noc. Upozornenie: dieťa ZDARMA platí len
povinné príplatky. Ceny a informácie o doprave - strana 8 a 9.

VIENNA
PARK
stredisko Nesebar/Ravda
WC • telefón • SAT-TV • klimatizácia •
malá chladnička • balkón • detská postieľka na vyžiadanie zdarma (obmedzený
počet)
Strava: bez stravy • možnosť doobjednať
raňajky alebo večere
Šport a zábava: vodné športy pri bazéne
• na pláži • vodné bicykle, windsurfing
• vodné lyže • parasailing • v letovisku - fitness • aquapark • diskotéky •
reštaurácie • bary • obchody • a iné
atrakcie pre deti i dospelých • odporúčame navštíviť historické UNESCOM
chránené mestečko Nesebar, resp. Slnečné Pobrežie

32

Bulharsko

hotel

DALIA
stredisko Nesebar/Ravda

PRE
RODINY

Oficiálna kategória: **
Poloha: rodinný hotel leží medzi
mestami Nesebar a Ravda • je vzdialený od centra Ravdy približne 5 minút
chôdze a cca 15 minút od Nesebaru •
v blízkosti sa nachádzajú reštaurácie
• obchodíky • UNESCOM chránené
historické staré mesto Nesebar po-

skytuje svojim návštevníkom nádherné
pamiatky • malebné uličky • pôsobivú kultúru
Popis a pláž: štýlovo zariadený hotel
s príjemnou atmosférou • piesočnatá
pláž s pozvoľným vstupom do mora
je vzdialená približne 80 m • ležadlá
a slnečníky na pláži za poplatok • ro-

10-DŇOVÉ POBYTY

2 DETI
ZDARMA
do

12 r.

SUPER
CENA

LETENKA
PRE 2 DETI
OD 99 €

dinný hotel s výbornou polohou uspokojí klientov všetkých vekových kategórií
Vybavenie: vstupná hala s recepciou •
lobby, reštaurácia na raňajky s terasou
• možnosť WiFi pripojenia v lobby
zdarma
Ubytovanie: klimatizované 2-lôžkové

11/12 DNÍ LETECKY
8 DNÍ LETECKY
6.7.-17.7.
15.6.-24.6. 24.6.-3.7.
26.6.-6.7. 27.7.-7.8. 17.7.-27.7. 19.6.-26.6. 26.6.-3.7.
4.9.-13.9. 26.8.-4.9. 3.7.-26.8. 28.8.-7.9. 17.8.-28.8. 7.8.-17.8. 4.9.-11.9. 28.8.-4.9. 3.7.-28.8.
dĺžka pobytu
10 dní
10 dní
10 dní
11 dní
12 dní
11 dní
8 dní
8 dní
8 dní
dosp. os. zákl. lôž.
206
239
256
448
531
503
382
404
421
FM zľava 20%
165
191
205
358
425
402
306
323
337
dosp. os. príst.
164
169
209
407
473
451
340
353
384
1. a 2. dieťa príst. do 11,99r.
UBYTOVANIE ZDARMA
V cene je zahrnuté: 7x, 9x, 10x, resp. 11x ubytovanie s raňajkami, služby delegáta, DPH. Pri leteckých zájazdoch je cena vrátane spiatočnej letenky a transferu. Povinné
príplatky: raňajky pre dieťa ZDARMA 4 €/noc, ostatné viď informácie na stranách 8 a 9. Upozornenie: dieťa ZDARMA platí len povinné príplatky, izba 1/1 na vyžiadanie.
Ceny a informácie o doprave - strana 8 a 9.

izby s možnosťou až 2 prísteliek •
sprcha/WC • SAT-TV • chladnička •
balkón • detská postieľka na vyžiadanie zdarma (obmedzený počet) •
možnosť WiFi pripojenia za poplatok
Strava: raňajky – bufet
Šport a zábava: vodné športy na pláži
• vodné bicykle, windsurfing • vodné lyže • parasailing • v letovisku
- fitness • aquapark • diskotéky •
reštaurácie • bary • obchody • a iné
atrakcie pre deti i dospelých • odporúčame navštíviť historické UNESCOM
chránené mestečko Nesebar, resp. Slnečné Pobrežie
www.hotel-dalia.nesebar.hotels-burgas.com

NOVINKA

Bulharsko

LETENKA
PRE DIEŤA
OD 99 €

PRE
FIRST MINUTE
zľava až do
RODINY

32%

DIEŤA
ZDARMA
do

12 r.
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SUPER
CENA

hotel

KAMENEC
stredisko Nesebar
Oficiálna kategória: ***
Poloha: hotel situovaný v novej časti
strediska Nesebar • v blízkosti sa
nachádzajú reštaurácie • obchodíky • bary • UNESCOM chránené
historické staré mesto Nesebar
poskytuje svojim návštevníkom nádherné pamiatky • malebné uličky •
pôsobivú kultúru • nájdete tu rozľahlé piesočnaté pláže
Popis a pláž: hotelový komplex
s príjemnou atmosférou • vzdialený
od piesočnatej pláže približne 150

m • ležadlá a slnečníky na pláži za
poplatok • cca 10 minút chôdze od
historického centra Nesebaru
Vybavenie: hotel má 2 budovy • hlavná budova má 13 poschodí • druhá
vedľajšia budova je dvojposchodová • v hlavnej budove sa nachádza
vstupná hala s recepciou • zmenáreň • trezory za poplatok • výťah
• reštaurácia • v areáli komplexu je
detské ihrisko • 3 vonkajšie bazény •
bar pri bazéne • slnečníky a ležadlá
pri bazéne zdarma • možnosť WiFi

pripojenia na recepcii hotela zdarma
• parkovisko
Ubytovanie: v hlavnej výškovej budove • klimatizované 2-lôžkové izby
s možnosťou prístelky (len pre dieťa)
• sprcha/WC • sú vkusne zariadené
• TV • chladnička • balkón • detská
postieľka na vyžiadanie za poplatok •
štúdia s možnosťou 2 prísteliek v hlavnej budove na vyžiadanie - musia byť
obsadené 3-mi plne platiacimi osobami (max. 3 dosp. osoby + 1 dieťa)
Strava: ALL INCLUSIVE

10-DŇOVÉ POBYTY
8 DNÍ LETECKY
24.6.-3.7.
19.6.-26.6.
26.6.-3.7.
26.8.-4.9.
3.7.-26.8.
4.9.-11.9.
28.8.-4.9.
3.7.-28.8.
dĺžka pobytu
10 dní
10 dní
8 dní
8 dní
8 dní
dosp. os. zákl. lôž.
370
435
500
520
560
FM zľava 32%
252
296
340
354
381
dieťa príst. do 11,99r.
UBYTOVANIE A SLUŽBY ALL INCLUSIVE ZDARMA
V cene je zahrnuté: 7x, resp. 9x ubytovanie so službami ALL INCLUSIVE, služby delegáta, DPH. Pri leteckých zájazdoch je cena vrátane spiatočnej letenky a transferu.
Povinné príplatky: viď informácie na stranách 8 a 9. Upozornenie: dieťa ZDARMA platí len povinné príplatky. Ceny a informácie o doprave - strana 8 a 9.
15.6.-24.6.
4.9.-13.9.
10 dní
340
231

Šport a zábava: vodné športy pri bazéne
• na pláži • vodné bicykle, windsurfing •
vodné lyže • parasailing • v letovisku - fitness • aquapark • diskotéky • reštaurácie • bary • obchody • a iné atrakcie pre
deti i dospelých • odporúčame navštíviť
historické UNESCOM chránené mestečko
Nesebar, resp. Slnečné Pobrežie
www.hotel-kamenec.com

ALL INCLUSIVE
• raňajky • obedy • večere formou
bufetových stolov
• snack, sladké koláče, káva, čaj od
10:30 do 11:30 hod. a od 15:30 do
17:00 hod.
• miestne alkoholické a nealkoholické
nápoje od 10:00 do 22:00 hod.
• slnečníky a ležadlá pri bazéne

34

Bulharsko

hotel

IRIS
stredisko Nesebar/Ravda
Oficiálna kategória: ***
Poloha: v novovybudovanej časti
letoviska Nesebar smerom na stredisko Ravda • je vzdialený cca 10
minút chôdze od centra Ravdy • cca
2,5 km od Nesebaru • UNESCOM
chránené historické staré mesto Nesebar poskytuje svojim návštevníkom

PRE
FIRST MINUTE
zľava až do
RODINY

35%

nádherné pamiatky • malebné uličky
• pôsobivú kultúru
Popis a pláž: príjemný hotel • zariadený pekným a moderným nábytkom •
piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom
do mora je vzdialená cca 150 m • ležadlá a slnečníky na pláži za poplatok
• moderný hotel uspokojí požiadavky
10-DŇOVÉ POBYTY

2 DETI
ZDARMA
do

13 r.

klientov všetkých vekových kategórií
Vybavenie: vstupná hala s recepciou •
trezory za poplatok • výťah • reštaurácia • TV miestnosť • stolný tenis
• vonkajší bazén s oddelenou časťou
pre deti • bar pri bazéne • slnečníky
a ležadlá pri bazéne zdarma • WiFi pripojenie na recepcii zdarma • možnosť

SUPER
CENA

LETENKA
PRE 2 DETI
OD 99 €

parkovania pri hoteli zdarma (obmedzený počet) • za poplatok biliard
Ubytovanie: je zabezpečené v izbách
a apartmánoch • izby i apartmány
sú klimatizované • majú sprchu/WC
• SAT-TV • telefón • chladničku •
balkón • detská postieľka na vyžiadanie za poplatok cca 3 €/deň (ob-

11/12 DNÍ LETECKY
8 DNÍ LETECKY
6.7.-17.7.
15.6.-24.6.
24.6.-3.7.
26.6.-6.7.
27.7.-7.8.
17.7.-27.7.
19.6.-26.6.
26.6.-3.7.
4.9.-13.9.
26.8.-4.9.
3.7.-26.8.
28.8.-7.9.
17.8.-28.8.
7.8.-17.8.
4.9.-11.9.
28.8.-4.9.
3.7.-28.8.
dĺžka pobytu
10 dní
10 dní
10 dní
11 dní
12 dní
11 dní
8 dní
8 dní
8 dní
dosp. os. zákl. lôž./osoba v APP/2+3
279
319
375
595
630
605
429
490
505
FM zľava 35%
181
207
244
387
410
393
279
319
328
dosp. os. príst.
224
256
300
520
548
528
388
436
448
dosp. os. 4. a 5. lôž. v APP/2+3
115
115
115
345
360
350
315
315
315
1. a 2. dieťa príst. v APP/2+3 do 12,99r.
UBYTOVANIE A RAŇAJKY ZDARMA
1. dieťa príst. v izbe do 12,99r.
UBYTOVANIE A RAŇAJKY ZDARMA
2. dieťa príst. v izbe do 12,99r.
140
160
188
408
425
413
325
355
363
V cene je zahrnuté: 7x, 9x, 10x, resp. 11x ubytovanie s polpenziou, služby delegáta, DPH. Pri leteckých zájazdoch je cena vrátane spiatočnej letenky a transferu. Povinné príplatky: večere pre dieťa ZDARMA 6 €/noc, ostatné viď
informácie na stranách 8 a 9. Upozornenie: dieťa ZDARMA platí len povinné príplatky. Ceny a informácie o doprave - strana 8 a 9.

Bulharsko

medzený počet) • IZBY - 2-lôžkové
izby s možnosťou až dvoch prísteliek •
APARTMÁNY pre 2 až 5 osôb - majú
2 miestnosti • spálňu s manželskou
posteľou a obývaciu miestnosť s rozťahovacím gaučom pre 2 osoby a kreslo
• apartmány musia byť obsadené minimálne 3-mi plne platiacimi osobami
• možnosť WiFi pripojenia na izbách
i v apartmáne za poplatok cca 5 €/deň
Strava: polpenzia • raňajky a večere
formou bufetu • k večeri sa podávajú
nápoje - voda, alebo pohár piva, resp.
vína, resp. džúsu
Šport a zábava: vodné športy pri bazéne
• na pláži • vodné bicykle, windsurfing
• vodné lyže • parasailing • v letovisku - fitness • aquapark • diskotéky •
reštaurácie • bary • obchody • a iné
atrakcie pre deti i dospelých • odporúčame navštíviť historické UNESCOM
chránené mestečko Nesebar, resp. Slnečné Pobrežie
www.hotelirisbg.com
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36

Bulharsko

aparthotel

PRE
RODINY

SALT LAKE
stredisko Pomorie
Oficiálna kategória: ***
Poloha: je situovaný v starej časti strediska Pomorie • neďaleko piesočnatej
pláže • od centra je vzdialený asi 5
minút chôdze • od hotela Sunny Bay je
vzdialený približne 300 m • v blízkosti

sa nachádzajú reštaurácie • obchodíky • bary • aparthotel je vzdialený 1
až 1,5 km od pláže, kde sa nachádza
liečivé bahno • časť pláže so železitým pieskom čiernej farby
Popis a pláž: aparthotel je vzdialený

2 DETI
ZDARMA
do

16 r.

SUPER
CENA

od piesočnatej pláže cca 100 m • ležadlá a slnečníky na pláži za poplatok
Vybavenie: výťah • možnosť WiFi pripojenia na prízemí v okolí kancelárie
aparthotela zdarma
Ubytovanie: je zabezpečené v klimati-

10-DŇOVÉ POBYTY

11/12 DNÍ LETECKY
8 DNÍ LETECKY
6.7.-17.7.
15.6.-3.7. 3.7.-12.7.
26.6.-6.7. 27.7.-7.8. 17.7.-27.7. 19.6.-3.7.
26.8.-13.9. 17.8.-26.8. 12.7.-17.8. 28.8.-7.9. 17.8.-28.8. 7.8.-17.8. 28.8.-11.9. 3.7.-28.8.
dĺžka pobytu
10 dní
10 dní
10 dní
11 dní
12 dní
11 dní
8 dní
8 dní
osoba v ŠT/2+1 obs. 3 os.
105
139
145
325
379
365
303
332
osoba v APP/2+2 obs. 3 os.
135
160
170
360
409
395
327
351
osoba v ŠT/2+1 obs. 2 os.
145
195
205
370
455
435
335
379
osoba v APP/2+2 obs. 2 os.
195
230
240
425
499
479
371
408
1. dieťa príst. do 15,99r. v ŠT/2+1
UBYTOVANIE ZDARMA
1. a 2. dieťa príst. do 15,99r. v APP/2+2
UBYTOVANIE ZDARMA
V cene je zahrnuté: 7x, 9x, 10x, resp. 11x ubytovanie, služby delegáta, DPH. Pri leteckých zájazdoch je cena vrátane spiatočnej letenky a transferu. Povinné príplatky: viď
informácie na stranách 8 a 9. Upozornenie: dieťa ZDARMA platí len povinné príplatky. Ceny a informácie o doprave – strana 8 a 9.

zovaných štúdiách a apartmánoch •
majú sprchu/WC • SAT-TV • chladničku • kuchynský kútik (so základnou
výbavou) • elektrickú dvojplatničku
• niektoré majú balkón/terasu •
ŠTÚDIO pre 2 až 3 osoby - jedna
miestnosť s 2 lôžkami s možnosťou
prístelky • APARTMÁNY pre 2
až 4 osoby • majú jednu resp. dve
miestnosti • spálňu s dvoma, resp.
štyrmi lôžkami • v obývacej časti sa
nachádza rozťahovací gauč pre dve
osoby • detská postieľka na vyžiadanie za poplatok (obmedzený počet)
Strava: bez stravy • s možnosťou varenia
Šport a zábava: vodné športy na pláži
• vodné bicykle, windsurfing • vodné
lyže • parasailing • v letovisku - fitness • diskotéky • reštaurácie •
bary • obchody • a iné atrakcie pre
deti i dospelých
www.apartmentssaltlakekomplex.com

typ app. domu

apartmány

typ app. bytu

POMORIE

PRE
RODINY

stredisko Pomorie

Oficiálna kategória: ***
Poloha: nové apartmánové domy sa nachádzajú v novej časti mesta Pomorie
Popis a pláž: rôzne apartmánové domy
vzdialené od piesočnatej pláže cca

100 až 200 m • slnečník a ležadlá
na pláži za poplatok • vhodné pre
klientov všetkých vekových kategórií
• hlavne pre tých, ktorí uprednostňujú
pokoj a súkromie

10-DŇOVÉ POBYTY

2 DETI
ZDARMA
do

16 r.

Vybavenie: možnosť parkovania pri
apartmánovom dome
Ubytovanie: je zabezpečené v štúdiách a apartmánoch • sú vkusne
a účelne zariadené • majú sprchu/

11/12 DNÍ LETECKY
8 DNÍ LETECKY
6.7.-17.7.
15.6.-24.6. 24.6.-3.7.
26.6.-6.7.
27.7.-7.8. 17.7.-27.7. 19.6.-26.6.
4.9.-13.9. 26.8.-4.9. 3.7.-26.8. 28.8.-7.9. 17.8.-28.8. 7.8.-17.8. 4.9.-11.9. 26.6.-4.9.
dĺžka pobytu
10 dní
10 dní
10 dní
11 dní
12 dní
11 dní
8 dní
8 dní
osoba v ŠT/2+2 obs. 3 os.
125
139
145
361
387
372
311
327
osoba v APP/2+2 obs. 3 os.
145
170
190
395
438
418
327
359
osoba v ŠT/2+2 obs. 2 os.
175
199
209
424
463
441
351
375
osoba v APP/2+2 obs. 2 os.
209
249
270
476
539
510
375
423
1. dieťa príst. do 15,99r.
UBYTOVANIE ZDARMA
2. dieťa príst. do 15,99r.
UBYTOVANIE ZDARMA
V cene je zahrnuté: 7x, 9x, 10x, resp. 11x ubytovanie, služby delegáta, DPH. Pri leteckých zájazdoch je cena vrátane spiatočnej letenky a transferu. Povinné príplatky: viď
informácie na stranách 8 a 9. Upozornenie: dieťa ZDARMA platí len povinné príplatky. Ceny a informácie o doprave - strana 8 a 9.

SUPER
CENA

WC • SAT-TV • chladničku • kuchynský kútik so základnou výbavou •
elektrickú dvojplatničku • rýchlovarnú
kanvicu • klimatizáciu • balkón •
ŠTÚDIO pre 2 až 4 osoby - jedna
miestnosť s 2 lôžkami a rozťahovacím
gaučom pre 2 osoby • APARTMÁNY
pre 2 až 4 osoby - spálňa s manželskou posteľou • obývacia miestnosť
s rozťahovacím gaučom pre dve osoby
Strava: bez stravy • možnosť varenia
Šport a zábava: vodné športy na pláži •
vodné bicykle, windsurfing • vodné lyže
• parasailing • animačný program pre
deti i dospelých • fitness • volejbal
• v letovisku - fitness • diskotéky •
reštaurácie • bary • obchody • a iné
atrakcie pre deti i dospelých

Bulharsko

PRE
RODINY

2 DETI
ZDARMA
do

16 r.

SUPER
CENA

FIRST MINUTE
zľava až do

32%

LETENKA
PRE 2 DETI
OD 99 €
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aparthotel

ARIZONA
stredisko Pomorie

s možnosťou prístelky • max. 3 osoby
• APARTMÁNY pre 2 až 4 osoby
• dve miestnosti • spálňa s dvoma
lôžkami; obývacia časť s rozťahovacím
gaučom pre dve osoby • max. 4 osoby
• APARTMÁNY pre 4 až 6 osôb
• tri miestnosti • 2 spálne s dvoma
lôžkami • obývacia časť s rozťahovacím gaučom pre dve osoby • detská
postieľka na vyžiadanie za poplatok
10-DŇOVÉ POBYTY
8 DNÍ LETECKY
(obmedzený počet) • max. 5 dosp. os.,
15.6.-24.6. 24.6.-3.7.
19.6.-26.6.
26.6.-3.7.
resp. 4 dosp. os. a 2 deti
4.9.-13.9.
26.8.-4.9.
3.7.-26.8.
4.9.-11.9.
28.8.-4.9.
3.7.-28.8.
Strava: bez stravy • s možnosťou varenia
dĺžka pobytu
10 dní
10 dní
10 dní
8 dní
8 dní
8 dní
osoba v APP/4+2 obs. 4 os./v ŠT/2+1/v APP/2+2 obs. 3 os.
135
160
195
340
365
380
Šport a zábava: vodné športy na pláži
osoba v APP/2+2/v ŠT/2+1 obs. 2 os.
195
215
270
395
425
435
• vodné bicykle, windsurfing • vodné
dosp. os. 4. lôž. v APP/2+2/ dosp. os. 5. lôž. v APP/4+2
45
45
45
255
255
255
lyže • parasailing • v letovisku - fit1. dieťa príst. do 15,99r.
UBYTOVANIE ZDARMA
ness • diskotéky • reštaurácie •
2. dieťa príst. do 15,99r.
UBYTOVANIE ZDARMA
V cene je zahrnuté: 7x, resp. 9x ubytovanie, služby delegáta, DPH. Pri leteckých zájazdoch je cena vrátane spiatočnej letenky a transferu. Povinné príplatky: viď informácie na bary • obchody • a iné atrakcie pre
deti i dospelých
stranách 8 a 9. Upozornenie: dieťa ZDARMA platí len povinné príplatky. Ceny a informácie o doprave - strana 8 a 9.

Oficiálna kategória: ***
Poloha: v starej časti Pomoria• neďaleko piesočnatej pláže • od centra je vzdialený asi 5 minút chôdze •
v blízkosti sa nachádzajú reštaurácie
• obchodíky • bary • aparthotel je
vzdialený 1 až 1,5 km od pláže, kde sa
nachádza liečivé bahno • časť pláže

so železitým pieskom čiernej farby
Popis a pláž: aparthotel je vzdialený
od piesočnatej pláže cca 100 m • ležadlá a slnečníky na pláži za poplatok
• nový aparthotel s výbornou polohou
uspokojí požiadavky klientov všetkých
vekových kategórií
Vybavenie: výťah • možnosť WiFi pri-

pojenia zdarma
Ubytovanie: je zabezpečené v klimatizovaných štúdiách a apartmánoch •
majú sprchu/WC • SAT-TV • chladničku • kuchynský kútik (so základnou
výbavou) • elektrickú dvojplatničku
• balkón • ŠTÚDIO pre 2 až 3
osoby - jedna miestnosť s 2 lôžkami

38

Bulharsko

hotel

REGATA

LETENKA
PRE DIEŤA
OD 99 €

stredisko Pomorie
Oficiálna kategória: ***
Poloha: hotel situovaný v starej časti
strediska Pomorie • pri piesočnatej
pláži • v tesnej blízkosti hotela Sunny

Bay • od centra je vzdialený asi 5 minút chôdze • na autobusovú stanicu
cca 3 minúty chôdze • v blízkosti sa
nachádzajú reštaurácie • obchodíky

PRE
RODINY

SUPER
CENA

DIEŤA
ZDARMA
do

10 r.

• bary • hotel je vzdialený 1 až 1,5
km od pláže, kde sa nachádza liečivé bahno • časť pláže so železitým
pieskom čiernej farby

10-DŇOVÉ POBYTY

11/12 DNÍ LETECKY
8 DNÍ LETECKY
6.7.-17.7.
15.6.-24.6. 24.6.-3.7.
26.6.-6.7. 27.7.-7.8. 17.7.-27.7. 19.6.-26.6. 26.6.-3.7.
4.9.-13.9. 26.8.-4.9. 3.7.-26.8. 28.8.-7.9. 17.8.-28.8. 7.8.-17.8. 4.9.-11.9. 28.8.-4.9. 3.7.-28.8.
dĺžka pobytu
10 dní
10 dní 10 dní 11 dní
12 dní
11 dní
8 dní
8 dní
8 dní
dosp. os. zákl. lôž. v izbe
250
260
310
495
585
545
405
440
460
FM zľava 20%
200
208
248
396
468
436
324
352
368
dosp. os. zákl. lôž. v ŠT/2+2
289
293
360
530
645
600
440
465
495
dosp. os. príst. v izbe/dieťa do 9,99r. zákl. lôž. v izbe 135
140
165
370
410
385
315
325
345
dosp. os. príst. v ŠT/2+2
150
160
190
380
439
415
335
345
365
1. dieťa príst. v izbe/ v ŠT/2+2 do 9,99r.
UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
2. dieťa príst. v ŠT/2+2 do 9,99r.
95
95
95
320
325
320
292
292
292
V cene je zahrnuté: 7x, 9x, 10x, resp. 11x ubytovanie s raňajkami, služby delegáta, DPH. Pri leteckých zájazdoch je cena vrátane spiatočnej letenky a transferu. Povinné
príplatky: viď informácie na stranách 8 a 9. Príplatky: obedy 9 €/dosp. os./noc, 4 €/dieťa/noc, večere 10 €/dosp. os./noc, 7 €/dieťa/noc. Upozornenie: dieťa ZDARMA
platí len povinné príplatky, izba 1/1 na vyžiadanie. Ceny a informácie o doprave - strana 8 a 9.

Popis a pláž: štýlovo zariadený hotel
s príjemnou atmosférou • pláž piesočnatá • priamo pri hoteli • oddeľuje ho
iba miestna komunikácia • ležadlá a slnečníky na pláži za poplatok • sympatický a pekne zariadený hotel s výbornou
polohou • uspokojí požiadavky klientov
všetkých vekových kategórií
Vybavenie: vstupná hala s recepciou •
zmenáreň • trezory za poplatok • výťah
• reštaurácia s terasou • WiFi pripojenie
na recepcii hotela zdarma
Ubytovanie: je zabezpečené v izbách
a štúdiách • štúdiá i izby sú klimatizované • majú sprchu/WC • sušič na vlasy •
telefón • TV - kábel • chladničku • balkón • IZBY - 2-lôžkové izby s možnosťou
prístelky • ŠTÚDIO - jedna miestnosť
s 2 základnými lôžkami s možnosťou 2
prísteliek • väčšina izieb a štúdií má
krásny výhľad na more
Strava: raňajky – bufet • možnosť doobjednať obedy a večere (spôsob podávania
- obsluha)
Šport a zábava: vodné športy na pláži •
vodné bicykle, windsurfing • vodné lyže
• parasailing • v letovisku - fitness •
diskotéky • reštaurácie • bary • obchody • a iné atrakcie pre deti i dospelých
www.hotel-regata.com

hotel

CORAL

PRE
RODINY

SUPER
CENA

Vybavenie: vstupná hala s menšou recepciou • reštaurácia s terasou • možnosť
WiFi pripojenia zdarma
Oficiálna kategória: ***
Popis a pláž: 4-poschodový, pekný chádza autobusová zastávka, odkiaľ Ubytovanie: 2-lôžkové izby s možnosťou
prístelky • individuálna klimatizácia •
Poloha: príjemný rodinný hotel • je hotel je vzdialený od piesočnatej plá- je pravidelné autobusové spojenie sprcha/WC • SAT-TV • chladnička •
že
cca
150
m
•
od
centra
letoviska
s
rušným
Slnečným
pobrežím,
ako
aj
situovaný v blízkosti centra v severnej
balkón • detská postieľka na vyžiadanie
približne 200 m • neďaleko sa na- s romantickým Nesebarom
časti letoviska
zdarma (obmedzený počet)
Strava: raňajky formou bufetu
10-DŇOVÉ POBYTY
11/12 DNÍ LETECKY
8 DNÍ LETECKY
Šport a zábava: vodné športy na pláži •
6.7.-17.7.
vodné bicykle, windsurfing • vodné lyže
15.6.-24.6. 24.6.-3.7.
26.6.-6.7. 27.7.-7.8. 17.7.-27.7. 19.6.-26.6. 26.6.-3.7.
• parasailing • v letovisku - fitness •
4.9.-13.9. 26.8.-4.9. 3.7.-26.8. 28.8.-7.9. 17.8.-28.8. 7.8.-17.8. 4.9.-11.9. 28.8.-4.9. 3.7.-28.8.
diskotéky • reštaurácie • bary • obchodĺžka pobytu
10 dní
10 dní
10 dní
11 dní
12 dní
11 dní
8 dní
8 dní
8 dní
dy • a iné atrakcie pre deti i dospelých
dosp. os. zákl. lôž.
225
258
274
491
554
524
396
419
435
FM zľava 20%
180
206
219
393
443
419
317
335
348
www.coralpomorie.com
stredisko Pomorie

dosp. os. príst.
163
186
198
416
460
439
349
364
376
dieťa príst. do 11,99r.
119
135
144
363
395
379
313
324
333
V cene je zahrnuté: 7x, 9x, 10x, resp. 11x ubytovanie s raňajkami, služby delegáta, DPH. Pri leteckých zájazdoch je cena vrátane spiatočnej letenky a transferu. Povinné
príplatky: viď informácie na stranách 8 a 9. Upozornenie: Ceny a informácie o doprave - strana 8 a 9.

NOVINKA

Bulharsko

PRE
RODINY

Oficiálna kategória: ***
Poloha: príjemný hotelový komplex •
je situovaný na jedinečnom útese, oddeľujúce jazero od mora • cca 20 km
od Slnečného Pobrežia • cca 15 minút
od letiska Burgas
Popis a pláž: štýlový komplex s príjemnou atmosférou a záhradou • priamo
pri piesočnatej pláži s pozvoľným vstupom do mora • slnečníky a ležadlá za
poplatok • moderne a pekne zariadený
komplex s výbornou polohou • uspokojí požiadavky klientov všetkých vekových kategórií
Vybavenie: vstupná hala s recepciou
• zmenáreň • trezory za poplatok •
výťahy • hlavná reštaurácia s terasou
a výhľadom na more • spoločenská
miestnosť so SAT-TV • 2 vonkajšie bazény - pre dospelých a pre deti • slnečníky a ležadlá pri bazéne zdarma •

2 DETI
ZDARMA
do

12 r.

SUPER
CENA

39

LETENKA
PRE 2 DETI
OD 99 €

aparthotel

GARDENIA BEACHstredisko
PALACE
Pomorie
terasa, detské ihrisko • obchodíky
• fitness • možnosť WiFi pripojenia
v spoločných priestoroch zdarma •
vonkajšie parkovisko zdarma (obmedzený počet) • za poplatok - internetový kútik • moderné wellness
centrum • masáže • biliard
Ubytovanie: je zabezpečené v apartmánoch • sú moderne a elegantne

10-DŇOVÉ POBYTY

zariadené • majú sprchu/WC • SAT-TV • chladničku • kuchynský kútik
so základnou výbavou • elektrickú
dvojplatničku • rýchlovarnú kanvicu
• klimatizáciu • balkón • trezory
za poplatok • APARTMÁN pre 2
až 4 osoby - má dve miestnosti spálňu s dvoma lôžkami a obývaciu
miestnosť s rozťahovacím gaučom

11/12 DNÍ LETECKY
8 DNÍ LETECKY
6.7.-17.7.
15.6.-3.7.
26.6.-6.7.
27.7.-7.8.
17.7.-27.7.
19.6.-3.7.
26.8.-13.9. 3.7.-26.8.
28.8.-7.9.
17.8.-28.8.
7.8.-17.8.
28.8.-11.9.
3.7.-28.8.
dĺžka pobytu
10 dní
10 dní
11 dní
12 dní
11 dní
8 dní
8 dní
osoba v APP/4+2
293
392
545
698
655
450
527
osoba v APP/2+2
343
479
600
804
752
488
594
dosp. os. príst.
171
171
410
429
410
353
353
1. dieťa príst. do 11,99r.
UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
2. dieťa príst. do 11,99r.
UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
V cene je zahrnuté: 7x, 9x, 10x, resp. 11x ubytovanie s raňajkami, služby delegáta, DPH. Pri leteckých zájazdoch je cena vrátane spiatočnej letenky a transferu. Povinné
príplatky: viď informácie na stranách 8 a 9. Upozornenie: dieťa ZDARMA platí len povinné príplatky. Ceny a informácie o doprave - strana 8 a 9.

pre 2 osoby • balkón s výhľadom na
more • APARTMÁNY pre 4 až 6
osôb - majú spálňu s manželskou posteľou • druhú spálňu s dvoma lôžkami
• obývaciu miestnosť s rozťahovacím
gaučom pre dve osoby • 2 balkóny s výhľadom na more ako i na jazero •
detská postieľka na vyžiadanie zdarma
(obmedzený počet)
Strava: raňajky formou bufetu
Šport a zábava: vodné športy pri bazéne
• na pláži • vodné bicykle, windsurfing
• vodné lyže • parasailing • animačný
program pre deti i dospelých • fitness •
volejbal • v letovisku - fitness • diskotéky • reštaurácie • bary • obchody •
a iné atrakcie pre deti i dospelých
www.gardenia-palace.com

40

Bulharsko

hotel

SUNNY BAY
stredisko Pomorie

PRE
FIRST MINUTE SUPER
zľava až do
RODINY
CENA

32%

Oficiálna kategória: ***
Poloha: hotel situovaný v starej časti
strediska Pomorie • priamo pri piesočnatej pláži • od centra je vzdialený asi 5 minút chôdze • v blízkosti sa
nachádzajú reštaurácie • obchodíky
• bary • hotel je vzdialený 1 až 1,5
km od pláže, kde sa nachádza lie-

čivé bahno, časť pláže so železitým
pieskom čiernej farby
Popis a pláž: hotel s príjemnou atmosférou • piesočnatá pláž priamo pri
hoteli • ležadlá a slnečníky na pláži
za poplatok • hotel s výbornou polohou uspokojí požiadavky klientov
všetkých vekových kategórií

10-DŇOVÉ POBYTY

2 DETI
ZDARMA
do

15 r.

Vybavenie: vstupná hala s recepciou
• trezory za poplatok • výťah • TV
kútik • reštaurácia s terasou • WiFi
pripojenie na recepcii hotela zdarma
Ubytovanie: 2-lôžkové izby s možnosťou dvoch prísteliek • klimatizácia •
sprcha/WC • sušič na vlasy • telefón
• SAT-TV • chladnička • balkón •

11/12 DNÍ LETECKY
8 DNÍ LETECKY
6.7.-17.7.
15.6.-24.6. 24.6.-3.7.
26.6.-6.7. 27.7.-7.8. 17.7.-27.7. 19.6.-26.6. 26.6.-3.7.
4.9.-13.9. 26.8.-4.9. 3.7.-26.8. 28.8.-7.9. 17.8.-28.8. 7.8.-17.8. 4.9.-11.9. 28.8.-4.9. 3.7.-28.8.
dĺžka pobytu
10 dní
10 dní
10 dní
11 dní
12 dní
11 dní
8 dní
8 dní
8 dní
dosp. os. zákl. lôž.
355
405
455
700
755
725
540
565
595
FM zľava 32%
241
275
309
476
513
493
367
384
405
dosp. os. príst.
249
284
319
556
595
574
444
462
483
1. dieťa príst. do 14,99r.
UBYTOVANIE A SLUŽBY ALL INCLUSIVE ZDARMA
2. dieťa príst. do 14,99r.
UBYTOVANIE ZDARMA
V cene je zahrnuté: 7x, 9x, 10x resp. 11x ubytovanie so službami ALL INCLUSIVE, služby delegáta, DPH. Pri leteckých zájazdoch je cena vrátane spiatočnej letenky
a transferu. Povinné príplatky: ALL INCLUSIVE pre 2. dieťa ZDARMA 10 €/noc, ostatné viď informácie na stranách 8 a 9. Príplatky: výhľad na more 2 €/izba/noc.
Upozornenie: dieťa ZDARMA platí len povinné príplatky. Ceny a informácie o doprave - strana 8 a 9.

LETENKA
PRE 2 DETI
OD 99 €

detská postieľka na vyžiadanie za poplatok (obmedzený počet) • niektoré izby
s výhľadom na more za príplatok
Strava: ALL INCLUSIVE
Šport a zábava: vodné športy na pláži •
vodné bicykle, windsurfing • vodné lyže •
parasailing • v letovisku - fitness • diskotéky • reštaurácie • bary • obchody •
a iné atrakcie pre deti i dospelých
www.sunnybay-pomorie.com

ALL INCLUSIVE
• raňajky • obedy • večere formou
bufetových stolov
• ovocie • káva • čaj • snack • sladkosti od
15:00 do 17:00 hod.
• miestne alkoholické a nealkoholické
nápoje od 10:00 do 22:00 hod.

Bulharsko

Oficiálna kategória: ****
Poloha: aparthotel je situovaný pri
južnej pláži • od centra je vzdialený
asi 20 minút chôdze • v blízkosti sa
nachádzajú reštaurácie • obchodíky
• bary • autobusová zastávka, odkiaľ je pravidelné autobusové spojenie s rušným Slnečným Pobrežím ako
aj s romantickým Nesebarom
Popis a pláž: štýlovo zariadený
aparthotel s príjemnou atmosférou •
priamo pri piesočnatej pláži • je postavený v tvare písmena "U" • skladá
sa z hlavnej budovy • ktorá je spojená s pavilónmi • v hlavnej budove
sa nachádzajú spoločné priestory
a hotelové izby • v pavilónoch sa
nachádzajú apartmány • ležadlá
a slnečníky na pláži za poplatok •
pekne zariadený aparthotel s výbornou polohou • uspokojí požiadavky
klientov všetkých vekových kategórií
Vybavenie: vstupná hala s recepciou
• trezory na recepcii za poplatok
(cca 6 Leva/deň) • výťah • reštaurácia s plážovou terasou • lobby bar
• obchody so suvenírmi • 2 vonkajšie bazény s oddelenou časťou pre
deti • slnečníky a ležadlá pri bazéne
zdarma • WiFi pripojenie na recepcii
hotela zdarma • za poplatok - fit-

PRE
FIRST MINUTE
zľava až do
RODINY

32%

3 DETI
ZDARMA
do

15 r.

SUPER
CENA
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LETENKA
PRE 3 DETI
OD 99 €

aparthotel

ness • sauna • masáže • možnosť
parkovania pri hoteli za poplatok cca
8 Leva/deň
Ubytovanie: je zabezpečené v apartmánoch a v štúdiách • majú sprchu/
WC • SAT-TV • chladničku • kuchynský kútik so základnou výbavou
• elektrickú dvojplatničku • klimatizáciu • rýchlovarnú kanvicu • balkón • ŠTÚDIO pre 2 až 4 osoby
- jedna miestnosť • APARTMÁNY
pre 2 až 4 osoby - jedna resp.

FESTA POMORIE
stredisko Pomorie
dve miestnosti • spáľňa s dvoma
lôžkami a v obývacej časti sa nachádza rozťahovací gauč pre dve osoby
a rozťahovacie kreslo • apartmány
môžu byť obsadené max. 3 dosp. os.
+ 1 dieťa • 5. lôžko na vyžiadanie •
morská strana za poplatok • detská
postieľka na vyžiadanie za poplatok
(obmedzený počet)

10-DŇOVÉ POBYTY
8 DNÍ LETECKY
15.6.-24.6.
24.6.-3.7.
19.6.-26.6.
26.6.-3.7.
4.9.-13.9.
26.8.-4.9.
3.7.-26.8.
4.9.-11.9.
28.8.-4.9.
3.7.-28.8.
dĺžka pobytu
10 dní
10 dní
10 dní
8 dní
8 dní
8 dní
osoba v ŠT/2+2
415
530
555
590
640
690
osoba v APP/2+2
435
565
590
605
685
715
osoba 3. a 4. lôž. v APP/2+2 /os. 3 lôž. v ŠT
335
345
370
489
509
519
1. dieťa príst. do 14,99r. v APP/ v ŠT
UBYTOVANIE A SLUŽBY ALL INCLUSIVE ZDARMA
2. a 3. dieťa príst. do 14,99r. v APP
UBYTOVANIE ZDARMA
V cene je zahrnuté: 7x, resp. 9x ubytovanie so službami ALL INCLUSIVE, služby delegáta, DPH. Pri leteckých zájazdoch je cena vrátane spiatočnej letenky a transferu.
Povinné príplatky: ALL INCLUSIVE pre dieťa ZDARMA 17 €/noc, ostatné viď informácie na stranách 8 a 9. Príplatky: morská strana 3 €/os./noc. Upozornenie: dieťa
ZDARMA platí len povinné príplatky. Ceny a informácie o doprave – strana 8 a 9.

Strava: ALL INCLUSIVE
Šport a zábava: vodné športy pri bazéne
• na pláži • vodné bicykle, windsurfing
• vodné lyže • parasailing • v letovisku - fitness • diskotéky • reštaurácie
• bary • obchody • a iné atrakcie pre
deti i dospelých
www.festahotels.com

ALL INCLUSIVE
• raňajky, obedy, večere formou
bufetových stolov
• snack, pizza, sladké koláče, káva,
čaj od 15:00 do 17:00 hod.
• miestne alkoholické
a nealkoholické nápoje od 10:00
do 22:30 hod.

42

Bulharsko

hotel

PRE
RODINY

TABANOV BEACH

2 DETI
ZDARMA
do

16 r.

SUPER
CENA

stredisko Sozopol

Oficiálna kategória: ***
Poloha: rodinný hotel • má výbornú
polohu v novej časti mesta • Sozopol
je najstarším mestom na bulharskom
pobreží Čierneho mora • stará časť

mesta je UNESCOM chránená oblasť
Popis a pláž: útulný hotel • od piesočnatej pláže "Harmani" je vzdialený
len 80 m • od centra starého mesta
je približne 250 m • ležadlá a slneč-

níky na pláži za poplatok
Vybavenie: vstupná hala s recepciou
• trezory na recepcii za poplatok •
zmenáreň • reštaurácia • lobby bar
• vonkajší bazén s oddelenou časťou

10-DŇOVÉ POBYTY

11/12 DNÍ LETECKY
8 DNÍ LETECKY
6.7.-17.7.
10.6.-28.6. 28.6.-7.7.
26.6.-6.7. 27.7.-7.8. 17.7.-27.7. 19.6.-3.7.
30.8.-8.9. 21.8.-30.8. 7.7.-21.8. 28.8.-7.9. 17.8.-28.8. 7.8.-17.8. 28.8.-11.9. 3.7.-28.8.
dĺžka pobytu
10 dní
10 dní
10 dní
11 dní
12 dní
11 dní
8 dní
8 dní
dosp. os. zákl. lôž./osoba v ŠT/2+2 obs. 3 os.
250
315
340
575
620
585
411
479
FM zľava 20%
200
252
272
460
496
468
329
383
osoba v ŠT/2+2 obs. 2 os.
365
430
455
670
770
720
511
585
dosp. os. príst.
195
225
240
455
495
470
372
401
dieťa príst. v izbe do 5,99r.
UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
dieťa príst. v izbe 6-11,99r.
135
155
165
375
405
390
323
343
1. a 2. dieťa príst. v ŠT/2+2 do 15,99r.
UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
V cene je zahrnuté: 7x, 9x, 10x, resp. 11x ubytovanie s raňajkami, služby delegáta, DPH. Pri leteckých zájazdoch je cena vrátane spiatočnej letenky a transferu. Povinné
príplatky: ostatné viď informácie na stranách 8 a 9. Upozornenie: dieťa ZDARMA platí len povinné príplatky, izba 1/1 na vyžiadanie. Ceny a informácie o doprave - strana 8 a 9.

pre deti • ležadlá a slnečníky pri bazéne zdarma • detské ihrisko • fitness •
možnosť WiFi pripojenia na recepcii hotela zdarma
Ubytovanie: je zabezpečené v izbách
a štúdiách • izby i štúdiá majú klimatizáciu • SAT-TV • telefón • malú chladničku • balkón s výhľadom na more • IZBY
- 2-lôžkové izby s možnosťou prístelky •
ŠTÚDIO pre 2 až 4 osoby - jedna
miestnosť • manželská posteľ a rozťahovací gauč pre 2 osoby.
Strava: raňajky formou bufetu
Šport a zábava: vodné športy pri bazéne
• na pláži • vodné bicykle, windsurfing
• vodné lyže • parasailing • v letovisku - fitness • diskotéky • reštaurácie
• bary • obchody • a iné atrakcie pre
deti i dospelých • odporúčame navštíviť
historickú UNESCOM chránenú starú časť
mesta Sozopol
www.tabanovhotel.com

Ubytovanie: zrenovované • jednoducho
a účelne zariadené apartmány • majú
chladničku • sprchu/WC • TV • klimatizáciu • kuchyňu so základnou výbavou
vila
DIEŤA
SUPER
PRE
• jedálenský kút • terasu so sedením •
ZDARMA
CENA
RODINY
APARTMÁNY pre 4 až 5 osôb - 2
do 15 r.
miestnosti • spálňa s manželskou posstredisko Sozopol
teľou • obývacia miestnosť s 2 pevnými
lôžkami a možnosťou prístelky • apartOficiálna kategória: **
ším mestom na bulharskom pobreží piesočnatá pláž cca 350 m • južná mány musia byť obsadené 4-mi plne platiacimi osobami • APARTMÁNY pre 6
Poloha: v novej časti Sozopolu • Čierneho mora • stará časť mesta je piesočnatá pláž cca 500 m • ležadlá až 7 osôb - 4 miestnosti • 3 spálne
a slnečníky na pláži za poplatok
cca 350 m od centra starého mesta UNESCOM chránená oblasť
• každá s 2 pevnými lôžkami • obývaSozopol v miernom svahu • prístup Popis a pláž: rodinná vila jednodu- Vybavenie: vstupná hala s malým po- cia miestnosť s prístelkou • apartmány
po schodoch • Sozopol je najstar- cho a účelne zariadená • centrálna sedením
musia byť obsadené 6-mi plne platiacimi
osobami
10-DŇOVÉ POBYTY
11/12 DNÍ LETECKY
8 DNÍ LETECKY
Strava: bez stravy • možnosť varenia
6.7.-17.7.
Šport a zábava: vodné športy na pláži •
10.6.-7.7.
26.6.-6.7.
27.7.-7.8.
17.7.-27.7.
19.6.-3.7.
vodné bicykle, windsurfing • vodné lyže
30.8.-8.9.
7.7.-30.8.
28.8.-7.9.
17.8.-28.8.
7.8.-17.8.
28.8.-11.9.
3.7.-28.8.
• parasailing • v letovisku - fitness •
dĺžka pobytu
10 dní
10 dní
11 dní
12 dní
11 dní
8 dní
8 dní
diskotéky • reštaurácie • bary • obAPP B obs. 6 os.
103
123
345
369
356
301
318
chody • a iné atrakcie pre deti i dospeAPP A obs. 4 os.
113
128
353
375
362
310
322
lých • odporúčame navštíviť historickú
dosp. os. príst.
45
45
270
275
270
255
255
dieťa príst. do 14,99r.
UBYTOVANIE ZDARMA
UNESCOM chránenú starú časť mesta
V cene je zahrnuté: 7x, 9x, 10x, resp. 11x ubytovanie, služby delegáta, DPH. Pri leteckých zájazdoch je cena vrátane spiatočnej letenky a transferu. Povinné príplatky:
Sozopol

AKROPOLA

viď informácie na stranách 8 a 9. Upozornenie: dieťa ZDARMA platí len povinné príplatky. Ceny a informácie o doprave – strana 8 a 9.

Bulharsko

Oficiálna kategória: **
Poloha: hotel je situovaný v pokojnom
prostredí • v blízkosti stredísk Sozopol a Černomorec • od kraja strediska
Černomorec je vzdialený približne 2,5
km • od kraja mesta Sozopol cca 3
km, do centra historickej časti mesta
Sozopol je to približne 7 km
Popis a pláž: hotel s príjemnou atmosférou • priamo pri širokej piesočnatej
pláži s pozvoľným vstupom do mora •
ležadlá a slnečníky na pláži za poplatok • hotel uspokojí klientov všetkých
vekových kategórií, ktorí uprednostňujú pokojnú dovolenku • je čiastočne
bezbariérový - má bezbariérový vstup
do hotela a prístup na pláž
Vybavenie: vstupná hala s recepciou
• trezory na recepcii za poplatok •
výťah • reštaurácia s terasou • bar
• vonkajší bazén s oddelenou časťou
pre deti • detský kútik • ležadlá a slnečníky pri bazéne zdarma • možnosť
parkovania pri hoteli zdarma (obmedzený počet) • možnosť WiFi pripojenia v spoločných priestoroch zdarma •
škola windsurfingu za poplatok
Ubytovanie: jednoducho zariadené •
klimatizované 2-lôžkové izby s možnosťou dvoch prísteliek • sprcha/WC • telefón • TV-kábel • malá chladnička •
balkón • detská postieľka na vyžiada-

hotel

PRE
FIRST MINUTE
zľava až do
RODINY

32%

DIEŤA
ZDARMA
do

16 r.

nie zdarma (obmedzený počet) • všetky
izby s výhľadom na more (väčšina izieb
má bočný výhľad)
Strava: ALL INCLUSIVE LIGHT
Šport a zábava: vodné športy pri

LETENKA
PRE DIEŤA
OD 99 €

bazéne • na pláži • vodné bicykle,
windsurfing • vodné lyže • parasailing • požičanie lodiek • odporúčame navštíviť historickú UNESCOM
chránenú starú časť mesta Sozopol •

10-DŇOVÉ POBYTY
8 DNÍ LETECKY
28.6.-7.7.
19.6.-26.6.
26.6.-3.7.
21.8.-30.8.
7.7.-21.8.
4.9.-11.9.
28.8.-4.9.
3.7.-28.8.
dĺžka pobytu
10 dní
10 dní
8 dní
8 dní
8 dní
dosp. os. zákl. lôž.
380
420
410
450
565
FM zľava 32%
258
286
279
306
384
dosp. os. príst.
266
294
353
381
462
1. dieťa príst. do 15,99r.
UBYTOVANIE A SLUŽBY ALL INCLUSIVE LIGHT ZDARMA
2. dieťa príst. do 15,99r.
72
114
126
277
289
324
V cene je zahrnuté: 7x, resp. 9x ubytovanie so službami ALL INCLUSIVE LIGHT, služby delegáta, DPH. Pri leteckých zájazdoch je cena vrátane spiatočnej letenky a transferu.
Povinné príplatky: viď informácie na stranách 8 a 9. Upozornenie: dieťa ZDARMA platí len povinné príplatky. Ceny a informácie o doprave - strana 8 a 9.
10.6.-28.6.
30.8.-8.9.
10 dní
240
163
168

43

ROYAL BEACH

stredisko Sozopol/Černomorec
v strediskách Sozopol i Černomorec
- obchodíky • reštaurácie • bary
• diskotéky • iné atrakcie pre deti
i dospelých
www.royalbeach-hotel.com

ALL INCLUSIVE light
• raňajky, obedy, večere formou
bufetových stolov
• snack, pizza, sladké koláče,
káva, čaj a nealkoholické nápoje
od 16:00 do 17:00 hod.
• nealkoholické nápoje a pivo,
víno od 10:00 do 22:00 hod.

44

Bulharsko

hotel

PRE
RODINY

PLAMENA PALACE
stredisko Primorsko
Oficiálna kategória: ****
Poloha: hotel sa nachádza v severnej
časti letoviska • od aquaparku je
vzdialený približne 800 m
Popis a pláž: príjemný a štýlový hotel je od severnej piesočnatej pláže
vzdialený približne 250 m • ležadlá

a slnečníky za poplatok • pekný hotel s výbornými službami odporúčame
všetkým vekovým kategóriám
Vybavenie: vstupná hala s recepciou
• zmenáreň • trezory na recepcii za
poplatok • výťah • reštaurácia s terasou • denný a nočný bar • detský

DIEŤA
ZDARMA
do

14 r.

SUPER
CENA

PRE
NÁROČNÝCH

kútik • vonkajší bazén • detský bazén
so šmykľavkou • slnečníky a ležadlá
pri bazéne zdarma • možnosť WiFi pripojenia na recepcii zdarma • možnosť
parkovania pri hoteli zdarma (obmedzený počet) • za poplatok - fitness
centrum • vírivka • biliard • stolný

10-DŇOVÉ POBYTY

11/12 DNÍ LETECKY
8 DNÍ LETECKY
6.7.-17.7.
10.6.-19.6. 19.6.-28.6.
26.6.-6.7. 27.7.-7.8. 17.7.-27.7. 19.6.-26.6. 26.6.-3.7.
30.8.-8.9. 21.8.-30.8. 28.6.-21.8. 28.8.-7.9. 17.8.-28.8. 7.8.-17.8. 4.9.-11.9. 28.8.-4.9. 3.7.-28.8.
dĺžka pobytu
10 dní
10 dní
10 dní
11 dní
12 dní
11 dní
8 dní
8 dní
8 dní
dosp. os. zákl. lôž.
285
344
375
605
677
636
470
483
514
FM zľava 20%
228
275
300
484
542
509
376
386
411
dosp. os. príst.
249
280
305
533
590
557
424
434
459
1. dieťa príst. do 13,99r.
UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
2. dieťa príst. do 13,99r.
163
183
198
424
460
439
354
361
376
V cene je zahrnuté: 7x, 9x, 10x, resp. 11x ubytovanie s raňajkami, služby delegáta, DPH. Pri leteckých zájazdoch je cena vrátane spiatočnej letenky a transferu. Povinné
príplatky: viď informácie na stranách 8 a 9. Príplatky: večere 13€/dosp. os./noc, 6 €/dieťa/noc. Upozornenie: dieťa ZDARMA platí len povinné príplatky, izba 1/1 na
vyžiadanie. Ceny a informácie o doprave - strana 8 a 9.

penzión

IRINKA
stredisko Primorsko

LETENKA
PRE DIEŤA
OD 99 €

Oficiálna kategória: **
Poloha: penzión sa nachádza v pokojnejšej časti strediska • hneď vedľa
letného kina v južnej časti Primorska

Popis a pláž: príjemný rodinný penzión • jednoducho a účelne zariadený
• južná piesočnatá pláž je vzdialená
cca 150 m • ležadlá a slnečníky na

10-DŇOVÉ POBYTY

DIEŤA
ZDARMA
do

15 r.

pláži za poplatok odporúčame menej
náročným klientom
Ubytovanie: 2-lôžkové izby s prístelkou • sprcha/WC • chladnička •

11/12 DNÍ LETECKY
8 DNÍ LETECKY
6.7.-17.7.
10.6.-28.6.
26.6.-6.7.
27.7.-7.8.
17.7.-27.7.
19.6.-3.7.
30.8.-8.9.
28.6.-30.8.
28.8.-7.9.
17.8.-28.8.
7.8.-17.8.
28.8.-11.9.
3.7.-28.8.
dĺžka pobytu
10 dní
10 dní
11 dní
12 dní
11 dní
8 dní
8 dní
dosp. os. zákl. lôž.
109
121
347
368
354
305
314
FM zľava 20%
87
97
278
294
283
244
251
dosp. os. príst.
87
96
322
337
327
288
295
dieťa príst. do 14,99r.
UBYTOVANIE ZDARMA
V cene je zahrnuté: 7x, 9x, 10x, resp. 11x ubytovanie, služby delegáta, DPH. Pri leteckých zájazdoch je cena vrátane spiatočnej letenky a transferu. Povinné príplatky:
viď informácie na stranách 8 a 9. Príplatky: raňajky 6 €/dosp. os./noc, 3 €/dieťa/noc, obedy alebo večere 10 €/dosp. os./noc, 5 €/dieťa/noc. Upozornenie: dieťa
ZDARMA platí len povinné príplatky, izba 1/1 na vyžiadanie. Ceny a informácie o doprave – strana 8 a 9.

tenis • práčovňa • žehliareň
Ubytovanie: 2-lôžkové izby s možnosťou až 2 prísteliek • SAT-TV •
klimatizácia • chladnička • balkón
• sprcha/WC • detská postieľka na
vyžiadanie zdarma (obmedzený počet)
Strava: raňajky - bufet • možnosť
doobjednať večere vrátane jedného
nápoja (pohár piva, vína, džúsu, čaj,
káva alebo voda) • spôsob podávania
večerí: bufet, resp. obsluha - závisí od
počtu objednaných večerí
Šport a zábava: vodné športy pri bazéne • na pláži • na konci severnej pláže sa nachádza nudistická pláž • vodné bicykle, windsurfing • vodné lyže •
parasailing • požičanie lodiek • jazda
na banáne • možnosť potápania •
v letovisku - aquapark • tenisové kurty
• prenájom áut a bicyklov • obchody
• diskotéky • reštaurácie • bary •
iné atrakcie pre deti i dospelých
www.plamena-palace.com

SUPER
CENA

rýchlovarná kanvica • balkón • detská
postieľka na vyžiadanie zdarma (obmedzený počet)
Strava: bez stravy • možnosť doobjednať
stravu v blízkej reštaurácii
Šport a zábava: vodné športy na pláži
• na konci severnej pláže sa nachádza
nudistická pláž • vodné bicykle, windsurfing • vodné lyže • parasailing • požičanie lodiek • jazda na banáne • možnosť
potápania • v letovisku - aquapark •
tenisové kurty • prenájom áut a bicyklov
• obchody • diskotéky • reštaurácie •
bary • iné atrakcie pre deti i dospelých

Bulharsko

45

Aquapark Primorsko

hotel

PRE
RODINY

Oficiálna kategória: **
Poloha: hotel sa nachádza v pokojnej
severnej časti strediska • približne
550 m od aquaparku • približne 10
minút chôdze do centra
Popis a pláž: príjemný hotel s ro-

FIRST MINUTE
zľava až do

32%

SUPER
CENA

DIEŤA
ZDARMA
do

15 r.

dinnou atmosférou • jednoducho
a účelne zariadený • od severnej piesočnatej pláže je vzdialený cca 300
m • ležadlá a slnečníky na pláži za
poplatok • veľmi príjemný rodinný
hotel vhodný pre menej náročných
klientov všetkých vekových kategórií

10-DŇOVÉ POBYTY

LETENKA
PRE DIEŤA
OD 99 €

Vybavenie: vstupná hala s malou
recepciou • TV kútik • terasa •
možnosť WiFi pripojenia na recepcii
hotela zdarma
Ubytovanie: klimatizované 2-lôžkové,
resp. 3-lôžkové izby s možnosťou prístelky • sprcha/WC • SAT-TV • chlad-

11/12 DNÍ LETECKY
8 DNÍ LETECKY
6.7.-17.7.
10.6.-28.6. 28.6.-7.7.
26.6.-6.7. 27.7.-7.8. 17.7.-27.7. 19.6.-26.6. 26.6.-3.7.
30.8.-8.9. 21.8.-30.8. 7.7.-21.8. 28.8.-7.9. 17.8.-28.8. 7.8.-17.8. 4.9.-11.9. 28.8.-4.9. 3.7.-28.8.
dĺžka pobytu
10 dní
10 dní
10 dní
11 dní
12 dní
11 dní
8 dní
8 dní
8 dní
dosp. os. zákl. lôž.
125
140
150
365
390
380
335
345
365
FM zľava 32%
85
95
102
24
25
25
22
235
24
dosp. os. príst.
100
112
120
336
356
348
312
320
336
dieťa príst. do 14,99r.
UBYTOVANIE ZDARMA
V cene je zahrnuté: 7x, 9x, 10x, resp. 11x ubytovanie, služby delegáta, DPH. Pri leteckých zájazdoch je cena vrátane spiatočnej letenky a transferu. Povinné príplatky:
viď informácie na stranách 8 a 9. Príplatky: raňajky 4 €/dosp. os./noc, 2 €/dieťa/noc. Upozornenie: dieťa ZDARMA platí len povinné príplatky. Ceny a informácie
o doprave - strana 8 a 9.

METEORA

stredisko Primorsko

nička • rýchlovarná kanvica • balkón •
rodinné izby - 3-lôžkové s prístelkou, môžu
mať jednu miestnosť alebo 2 miestnosti
(dve 2-lôžkové izby) • musia byť obsadené
3-mi plne platiacimi osobami
Strava: bez stravy • možnosť doobjednať raňajky
Šport a zábava: vodné športy na pláži
• na konci severnej pláže sa nachádza nudistická pláž • vodné bicykle,
windsurfing • vodné lyže • parasailing
• požičanie lodiek • jazda na banáne
• možnosť potápania • v letovisku aquapark • tenisové kurty • prenájom
áut a bicyklov • obchody • diskotéky •
reštaurácie • bary • iné atrakcie pre
deti i dospelých

46

Bulharsko

bazén Salena Plaza

penzión

LEBED
stredisko Primorsko

Oficiálna kategória: **
Poloha: nachádza sa v juhovýchodnej
časti letoviska • približne 350 m od
centra Primorska
Popis a pláž: penzión s príjemnou rodinnou atmosférou • zariadený pekným dreveným nábytkom • severná

LETENKA
PRE DIEŤA
OD 99 €

piesočnatá pláž je vzdialená cca 300
m • južná piesočnatá pláž cca 350
m • obe pláže sú dlhé a priestranné
• s pozvoľným vstupom do mora • ležadlá a slnečníky na pláži za poplatok
Vybavenie: vonkajší bazén vo vedľajšom hoteli Salena Plaza vzdialenom 10

PRE
RODINY

FIRST MINUTE
zľava až do

32%

m za poplatok (cca 5 leva/deň) • možnosť WiFi pripojenia na prízemí zdarma
Ubytovanie: je zabezpečené v izbách
a apartmánoch • sprcha/WC •
chladnička • TV • balkón • IZBY
- 2-lôžkové izby s možnosťou dvoch
prísteliek • APARTMÁNY pre 4 až

10-DŇOVÉ POBYTY
8 DNÍ LETECKY
10.6.-28.6.
28.6.-7.7.
19.6.-26.6.
26.6.-3.7.
30.8.-8.9.
21.8.-30.8. 7.7.-21.8.
4.9.-11.9.
28.8.-4.9.
3.7.-28.8.
dĺžka pobytu
10 dní
10 dní
10 dní
8 dní
8 dní
8 dní
dosp. os. zákl. lôž.
125
140
150
335
345
365
FM zľava 32%
85
95
102
228
235
248
dosp. os. príst.
94
105
113
307
314
329
1. dieťa príst. do 14,99r.
UBYTOVANIE ZDARMA
2. dieťa príst. do 14,99r.
63
70
75
278
283
293
V cene je zahrnuté: 7x, resp. 9x ubytovanie, služby delegáta, DPH. Pri leteckých zájazdoch je cena vrátane spiatočnej letenky a transferu. Povinné príplatky: viď informácie na stranách 8 a 9. Príplatky: raňajky 5 €/dosp. os./noc, 3 €/dieťa/noc, obedy alebo večere 8 €/dosp. os./noc, 5 €/dieťa/noc. Upozornenie: dieťa ZDARMA platí len
povinné príplatky. Ceny a informácie o doprave - strana 8 a 9.

SUPER
CENA

DIEŤA
ZDARMA
do

15 r.

6 osôb - 2 samostatné izby • každá s 2
lôžkami s možnosťou 1 resp. 2 prísteliek
• kuchynský kútik • apartmány musia byť
obsadené 4-mi plne platiacimi osobami
• detská postieľka na vyžiadanie zdarma
(obmedzený počet)
Strava: bez stravy • možnosť doobjednať
stravu v blízkej reštaurácii
Šport a zábava: vodné športy na pláži •
na konci severnej pláže sa nachádza nudistická pláž • vodné bicykle, windsurfing
• vodné lyže • parasailing • požičanie
lodiek • jazda na banáne • možnosť potápania • v letovisku - aquapark • tenisové kurty • prenájom áut a bicyklov •
obchody • diskotéky • reštaurácie • bary
• iné atrakcie pre deti i dospelých

Bulharsko

Oficiálna kategória: **
Poloha: nachádza sa v juhovýchodnej
časti letoviska • oproti penziónu Lebed • približne 350 m od centra Primorska • zábavný Aquapark s bazénmi a toboganmi je vzdialený cca 1 km
Popis a pláž: rodinný hotel • zariadený štýlovým nábytkom s príjemnou
atmosférou • od severnej piesočnatej pláže je vzdialený cca 300 m •
od južnej cca 350 m • obe pláže sú
dlhé a priestranné, s pozvoľným vstupom do mora • ležadlá a slnečníky za
poplatok • obľúbený hotel rodinného
typu s výbornou polohou • vhodný pre
klientov všetkých vekových kategórií
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hotel

PRE
RODINY

FIRST MINUTE
zľava až do

32%

SUPER
CENA

Vybavenie: recepcia • vonkajší bazén
s oddelenou časťou pre deti • slnečníky a ležadlá pri bazéne zdarma •
lobby bar • možnosť WiFi pripojenia
v celom hoteli zdarma • priamo pred
hotelom môžete využívať bezplatné

DIEŤA
ZDARMA
do

15 r.

LETENKA
PRE DIEŤA
OD 99 €

verejné parkovisko
Ubytovanie: klimatizované 2-lôžkové
izby s možnosťou až dvoch prísteliek
• sprcha/WC • chladnička • TV-kábel • sú jednoducho a účelne zariadené • detská postieľka na vyžiada-

10-DŇOVÉ POBYTY
8 DNÍ LETECKY
10.6.-28.6.
28.6.-7.7.
19.6.-26.6.
26.6.-3.7.
30.8.-8.9.
21.8.-30.8.
7.7.-21.8.
4.9.-11.9.
28.8.-4.9.
3.7.-28.8.
dĺžka pobytu
10 dní
10 dní
10 dní
8 dní
8 dní
8 dní
dosp. os. zákl. lôž.
165
185
200
340
350
375
FM zľava 32%
112
126
136
231
238
255
dosp. os. príst.
124
139
150
310
318
337
1. dieťa príst. do 14,99r.
UBYTOVANIE ZDARMA
2. dieťa príst. do 14,99r.
83
93
100
280
285
298
V cene je zahrnuté: 7x, resp. 9x ubytovanie, služby delegáta, DPH. Pri leteckých zájazdoch je cena vrátane spiatočnej letenky a transferu. Povinné príplatky: viď informácie na stranách 8 a 9. Príplatky: raňajky 5 €/dosp. os./noc, 3 €/dieťa/noc, obedy alebo večere 8 €/dosp. os./noc, 5 €/dieťa/noc. Upozornenie: dieťa ZDARMA platí len
povinné príplatky. Ceny a informácie o doprave - strana 8 a 9.

MILAN

stredisko Primorsko
nie zdarma (obmedzený počet)
Strava: bez stravy • možnosť doobjednať raňajky, obedy, alebo večere v blízkej
reštaurácii (spôsob podávania stravy obsluha)
Šport a zábava: vodné športy pri bazéne
• na pláži • na konci severnej pláže sa
nachádza nudistická pláž • vodné bicykle, windsurfing • vodné lyže • parasailing • požičanie lodiek • jazda na banáne • možnosť potápania • v letovisku
- aquapark • tenisové kurty • prenájom
áut a bicyklov • obchody • diskotéky •
reštaurácie • bary • iné atrakcie pre
deti i dospelých
www.hotelmilan-bg.com
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Bulharsko

hotel

LEVEL
stredisko Primorsko
Oficiálna kategória: ***
Poloha: hotel sa nachádza v pokojnejšej časti strediska • cca 500
m od centra letoviska a miestneho
aquaparku
Popis a pláž: príjemný rodinný hotel
• vkusne a účelne zariadený • severná piesočnatá pláž je vzdialená cca

PRE
RODINY

150 m • ležadlá a slnečníky na pláži
za poplatok • odporúčame klientom
všetkých vekových kategórií
Vybavenie: vstupná hala s recepciou
• zmenáreň • trezory na recepcii
za poplatok • výťah • lobby bar •
úschovňa batožín • reštaurácia •
menší bazén na streche hotela s výhľadom na mesto a hory • slnečníky

FIRST MINUTE
zľava až do

32%

SUPER
CENA

a ležadlá pri bazéne zdarma • bar na
streche • menšie detské ihrisko •
možnosť WiFi pripojenia v spoločných
priestoroch zdarma • stolný tenis •
za poplatok - biliard • fitness
Ubytovanie: v izbách a apartmánoch
• izby i apartmány sú vkusne a účelne zariadené • majú klimatizáciu •
SAT-TV • sprchu/WC • malú chlad-

10-DŇOVÉ POBYTY
8 DNÍ LETECKY
10.6.-19.6. 19.6.-28.6.
19.6.-26.6. 26.6.-3.7. 3.7.-10.7.
30.8.-8.9. 21.8.-30.8. 28.6.-21.8. 4.9.-11.9. 28.8.-4.9. 21.8.-28.8. 10.7.-21.8.
dĺžka pobytu
10 dní
10 dní
10 dní
8 dní
8 dní
8 dní
8 dní
dosp. os. zákl. lôž.
220
250
265
370
390
400
420
FM zľava 32%
150
170
180
252
265
272
286
dosp. os. príst.
165
188
199
333
348
355
370
1. dieťa príst. do 14,99r.
UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
2. dieťa príst. do 14,99r.
110
125
133
295
305
310
320
V cene je zahrnuté: 7x, resp. 9x ubytovanie s raňajkami, služby delegáta, DPH. Pri leteckých zájazdoch je cena vrátane spiatočnej letenky a transferu. Povinné príplatky:
viď informácie na stranách 8 a 9. Príplatky: obedy alebo večere 8 €/dosp. os./noc, 5 €/dieťa/noc. Upozornenie: dieťa ZDARMA platí len povinné príplatky. Ceny
a informácie o doprave - strana 8 a 9.

DIEŤA
ZDARMA
do

15 r.

LETENKA
PRE DIEŤA
OD 99 €

ničku • balkón • IZBY - priestranné
2-lôžkové izby s možnosťou až 2 prísteliek • APARTMÁNY pre 4 až 6
osôb - dve spálne s možnosťou až 2 prísteliek • detská postieľka na vyžiadanie
zdarma (obmedzený počet)
Strava: raňajky formou bufetu • možnosť doobjednať obedy a večere
Šport a zábava: vodné športy na pláži
• na konci severnej pláže sa nachádza nudistická pláž • vodné bicykle,
windsurfing • vodné lyže • parasailing
• požičanie lodiek • jazda na banáne
• možnosť potápania • v letovisku aquapark • tenisové kurty • prenájom
áut a bicyklov • obchody • diskotéky •
reštaurácie • bary • iné atrakcie pre
deti i dospelých

Bulharsko

Oficiálna kategória: ***
Poloha: hotel je situovaný cca 200
m od centra v tichšej zóne
Popis a pláž: 3-poschodový hotel
pozostáva z dvoch budov • je zariadený pekným • novým nábytkom •
piesočnaté duny pri severnej pláži
sú vzdialené cca 50 m • na pláž je
to cca 150 m • južná pláž je vzdialená cca 700 m • obidve pláže sú
priestranné s pozvoľným vstupom do
mora • ležadlá a slnečníky na pláži za poplatok • hotel s príjemnou
rodinnou atmosférou je vhodný pre
klientov všetkých vekových kategórií
Vybavenie: menšia vstupná hala
s recepciou • trezory na recepcii
za poplatok • malá reštaurácia •
lobby bar • výťah (iba v hlavnej budove) • bazén s oddelenou časťou
pre deti • WiFi v prvej budove na
recepcii zdarma
Ubytovanie: je zabezpečené v izbách
a apartmánoch • izby i apartmány
sú klimatizované • majú SAT-TV •
chladničku • sprchu/WC • balkón •
IZBY - 2-lôžkové izby s možnosťou až
2 prísteliek • APARTMÁNY pre
4 až 5 osôb – majú dve miestnosti • spálňu s manželskou posteľou
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hotel

PRE
FIRST MINUTE
zľava až do
RODINY

35%

SUPER
CENA

a obývaciu miestnosť s rozťahovacím
gaučom pre 2 osoby a 1 prístelku •
apartmány musia byť obsadené minimálne 4-mi plne platiacimi osobami
• detská postieľka na vyžiadanie
zdarma (obmedzený počet)
10-DŇOVÉ POBYTY

2 DETI
ZDARMA
do

15 r.

MIRAGE

LETENKA
PRE 2 DETI
OD 99 €

Strava: ALL INCLUSIVE
Šport a zábava: vodné športy pri bazéne • na pláži • na konci severnej
pláže sa nachádza nudistická pláž •
vodné bicykle, windsurfing • vodné
lyže • parasailing • požičanie lodiek

11/12 DNÍ LETECKY
8 DNÍ LETECKY
6.7.-17.7.
10.6.-19.6. 19.6.-28.6.
26.6.-6.7. 27.7.-7.8. 17.7.-27.7. 19.6.-26.6. 26.6.-3.7.
30.8.-8.9. 21.8.-30.8. 28.6.-21.8. 28.8.-7.9. 17.8.-28.8. 7.8.-17.8. 4.9.-11.9. 28.8.-4.9. 3.7.-28.8.
dĺžka pobytu
10 dní
10 dní
10 dní 11 dní 12 dní
11 dní
8 dní
8 dní
8 dní
dosp. os. zákl. lôž.
360
400
440
700
750
720
525
555
585
FM zľava 35%
234
260
286
455
488
468
341
361
380
dosp. os. príst.
270
300
330
580
618
595
449
472
494
1. dieťa príst. do 14,99r.
UBYTOVANIE A SLUŽBY ALL INCLUSIVE ZDARMA
2. dieťa príst. do 14,99r.
UBYTOVANIE ZDARMA
V cene je zahrnuté: 7x, 9x, 10x, resp. 11x ubytovanie so službami ALL INCLUSIVE, služby delegáta, DPH. Pri leteckých zájazdoch je cena vrátane spiatočnej letenky
a transferu. Povinné príplatky: ALL INCLUSIVE pre 2. dieťa ZDARMA 12 €/noc, ostatné viď informácie na stranách 8 a 9. Upozornenie: dieťa ZDARMA platí len povinné
príplatky. Ceny a informácie o doprave – strana 8 a 9.

stredisko Primorsko

• jazda na banáne • možnosť potápania
• v letovisku - aquapark • tenisové kurty
• prenájom áut a bicyklov • obchody
• diskotéky • reštaurácie • bary • iné
atrakcie pre deti i dospelých

ALL INCLUSIVE
• raňajky • obedy • večere formou
bufetových stolov
• snack • sladké koláče • káva • čaj od
15:30 do 18:00 hod.
• miestne alkoholické a nealkoholické
nápoje od 10:00 hod. do 22:00 hod
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Bulharsko

hotel

PRIMORSKO DEL SOL

stredisko Primorsko

Oficiálna kategória: *****
Poloha: hotelový komplex sa nachádza v severnej časti strediska Primorsko • približne 500 m od aquaparku
• približne 10 minút chôdze do centra

Popis a pláž: hotelový komplex sa
skladá z hlavnej budovy a 4 pavilónov
• severná piesočnatá pláž je vzdialená cca 200 m • južná cca 800
m • ležadlá a slnečníky na pláži za
poplatok

10-DŇOVÉ POBYTY

PRE
RODINY

FIRST MINUTE
zľava až do

35%
Vybavenie: v hlavnej budove - vstupná
hala s recepciou • zmenáreň • trezory za poplatok • výťah • reštaurácia
• bar • 2 vonkajšie bazény s oddelenou časťou pre deti • bar pri bazéne • konferenčná sála • obchod •

11/12 DNÍ LETECKY
8 DNÍ LETECKY
6.7.-17.7.
10.6.-28.6. 28.6.-7.7.
26.6.-6.7. 27.7.-7.8. 17.7.-27.7. 19.6.-26.6. 26.6.-3.7.
30.8.-8.9. 21.8.-30.8. 7.7.-21.8. 28.8.-7.9. 17.8.-28.8. 7.8.-17.8. 4.9.-11.9. 28.8.-4.9. 3.7.-28.8.
dĺžka pobytu
10 dní
10 dní
10 dní
11 dní
12 dní
11 dní
8 dní
8 dní
8 dní
dosp. os. zákl. lôž.
500
570
610
830
925
875
590
640
690
FM zľava 35%
325
371
397
540
601
569
384
416
449
dosp. os. príst.
375
428
458
678
749
712
498
535
573
1. dieťa príst. do 14,99r.
UBYTOVANIE A SLUŽBY ALL INCLUSIVE ZDARMA
2. dieťa príst. do 14,99r.
150
171
183
403
432
417
331
346
361
*3. dieťa príst. do 14,99r.
UBYTOVANIE ZDARMA
V cene je zahrnuté: 7x, 9x, 10x, resp. 11x ubytovanie so službami ALL INCLUSIVE, služby delegáta, DPH. Pri leteckých zájazdoch je cena vrátane spiatočnej letenky a
transferu. Povinné príplatky: ALL INCLUSIVE pre *3. dieťa ZDARMA 14 €/noc, ostatné viď informácie na stranách 8 a 9. Príplatky: morská strana 3 €/os./noc - LEN NA
VYŽIADANIE! Upozornenie: dieťa ZDARMA platí len povinné príplatky. *3. dieťa príst. do 14,99r. - LEN NA VYŽIADANIE! Ceny a informácie o doprave - strana 8 a 9.

SUPER
CENA

2 DETI
ZDARMA
do

15 r.

LETENKA
PRE 2 DETI
OD 99 €

možnosť obmedzeného WiFi pripojenia
na recepcii zdarma • za poplatok SPA
centrum - krytý bazén • aromaterapia
• sauna • ľadová sprcha • masáže •
možnosť parkovania v podzemnej garáži
za poplatok cca 10 Leva/deň (veľmi obmedzený počet miest)
Ubytovanie: klimatizované 2-lôžkové izby
s možnosťou až dvoch prísteliek (rozťahovacie kreslo - 65 cm x 180 cm, resp. gauč
- 130 cm x 180 cm • možnosť obsadenia max. 2 dosp. + 2 deti, resp. 3 dosp.
os.) • majú SAT-TV • malú chladničku •
sprchu/WC • sušič na vlasy • trezor •
balkón • detská postieľka na vyžiadanie
zdarma (obmedzený počet) • možnosť
WiFi pripojenia na izbách za poplatok
Strava: ALL INCLUSIVE

Bulharsko

Šport a zábava: vodné športy pri bazéne
• na pláži • na konci severnej pláže sa
nachádza nudistická pláž • vodné bicykle, windsurfing • vodné lyže • parasailing • požičanie lodiek • jazda na banáne • možnosť potápania • v letovisku
- aquapark • tenisové kurty • prenájom
áut a bicyklov • obchody • diskotéky •
reštaurácie • bary • iné atrakcie pre
deti i dospelých

ALL INCLUSIVE
• raňajky • obedy • večere formou
bufetových stolov
• pizza • káva • čaj, snack počas dňa
• fitness centrum, jacuzzi, slnečníky
a ležadlá pri bazéne
• miestne alkoholické a nealkoholické
nápoje od 10:00 do 23:00 hod.

KLUBOVÉ SLUŽBY
• detská škôlka
• zapožičanie kníh • spoločenských hier •
športových potrieb
• zapožičanie DVD prehrávača s filmami
pre deti i dospelých
• animácie aj v slovenskom jazyku
v mesiacoch júl a august

Aquapark Primorsko
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Bulharsko

PRE
FIRST MINUTE
zľava až do
RODINY

32%

SUPER
CENA

DIEŤA
ZDARMA
do

15 r.

LETENKA
PRE DIEŤA
OD 99 €

hotel

BELITSA

stredisko Primorsko
Oficiálna kategória: ***
Poloha: hotel sa nachádza v severnej
časti letoviska • od centra je vzdialený približne 400 m
Popis a pláž: príjemný a štýlový hotel je od severnej piesočnatej pláže
vzdialený približne 250 m • od južnej
pláže cca 350 m • ležadlá a slnečníky za poplatok • hotel s výbornými
službami odporúčame všetkým vekovým kategóriám

Vybavenie: vstupná hala s recepciou
• zmenáreň • trezory na recepcii
za poplatok cca 2 €/deň • výťah •
reštaurácia • denný bar • detské
ihrisko • vonkajší bazén • detský
bazén • bar pri bazéne • slnečníky
a ležadlá pri bazéne zdarma • stolný
tenis • vonkajší fitness • za poplatok
- možnosť WiFi pripojenia • možnosť
parkovania pri hoteli cca 4€/deň (obmedzený počet) • fitness centrum •
10-DŇOVÉ POBYTY

tenisový kurt • vonkajšie ihriská
Ubytovanie: 2-lôžkové izby s možnosťou až 2 prísteliek • SAT-TV •
klimatizácia • chladnička • balkón •
sprcha/WC • detská postieľka na vyžiadanie za poplatok cca 5 Leva/deň
(obmedzený počet)
Strava: ALL INCLUSIVE
Šport a zábava: vodné športy pri bazéne • na pláži • na konci severnej

pláže sa nachádza nudistická pláž •
vodné bicykle, windsurfing • vodné lyže
• parasailing • požičanie lodiek • jazda
na banáne • možnosť potápania • v letovisku - aquapark • tenisové kurty •
prenájom áut a bicyklov • obchody •
diskotéky • reštaurácie • bary • iné
atrakcie pre deti i dospelých
www.hotel-belitsa.com

ALL INCLUSIVE
• raňajky • obedy • večere formou
bufetových stolov
• neskoré raňajky od 10:00 do 11:00 hod.
• snack • sladké koláče • káva • čaj od
15:30 do 16:30 hod.
• miestne alkoholické a nealkoholické
nápoje od 10:00 do 22:00 hod.

11/12 DNÍ LETECKY
8 DNÍ LETECKY
6.7.-17.7.
10.6.-19.6.
19.6.-28.6.
26.6.-6.7.
27.7.-7.8.
17.7.-27.7.
19.6.-26.6.
26.6.-3.7.
30.8.-8.9.
21.8.-30.8.
28.6.-21.8.
28.8.-7.9.
17.8.-28.8.
7.8.-17.8.
4.9.-11.9.
28.8.-4.9.
3.7.-28.8.
dĺžka pobytu
10 dní
10 dní
10 dní
11 dní
12 dní
11 dní
8 dní
8 dní
8 dní
dosp. os. zákl. lôž.
345
400
470
665
760
730
510
550
595
FM zľava 32%
235
272
320
452
517
496
347
374
405
dosp. os. príst.
276
320
376
576
652
628
452
484
520
1. dieťa príst. do 14,99r.
UBYTOVANIE A SLUŽBY ALL INCLUSIVE ZDARMA
2. dieťa príst. do 14,99r.
104
120
141
354
382
373
307
319
333
V cene je zahrnuté: 7x, 9x, 10x, resp. 11x ubytovanie so službami ALL INCLUSIVE, služby delegáta, DPH. Pri leteckých zájazdoch je cena vrátane spiatočnej letenky a transferu. Povinné príplatky: viď informácie na stranách 8 a 9.
Upozornenie: dieťa ZDARMA platí len povinné príplatky. Ceny a informácie o doprave - strana 8 a 9.

Bulharsko

Oficiálna kategória: ****
Poloha: hotel sa nachádza v blízkosti
známeho zálivu Atliman • v peknom
prostredí • v pokojnej časti • cca 200
m od centra
Popis a pláž: v stredisku sa nachádzajú
dve pláže – severná (Atliman) a južná
(Morski) • hotel sa nachádza priamo
pri severnej piesočnatej pláži s pozvoľným vstupom do mora • ležadlá
a slnečníky za poplatok • vhodné pre
klientov všetkých vekových kategórií,
ktorí ocenia výbornú polohu a pekné
prostredie
Vybavenie: vstupná hala s recepciou
• trezory na recepcii za poplatok •
reštaurácia s terasou • výťah • lobby
bar • vonkajší bazén • detský bazén
s menšou šmykľavkou pre deti • slnečníky a ležadlá pri bazéne zdarma •
detské ihrisko • možnosť WiFi pripojenia na prízemí hotela zdarma • mož-
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hotel

PRE
RODINY

FIRST MINUTE
zľava až do

32%

SUPER
CENA

nosť parkovania zdarma (obmedzený
počet miest) • za poplatok - fitness
• sauna • masáže • biliard
Ubytovanie: klimatizované 2-lôžkové
izby s možnosťou dvoch prísteliek
(rozťahovací gauč) • SAT-TV • chladnička • telefón • sprcha/WC • sušič

10-DŇOVÉ POBYTY

DIEŤA
ZDARMA
do

12 r.

KAMENEC

LETENKA
PRE DIEŤA
OD 99 €

na vlasy • balkón • detská postieľka
na vyžiadanie zdarma (obmedzený
počet)
Strava: ALL INCLUSIVE
Šport a zábava: vodné športy pri bazéne • na pláži • na severnej pláži
sa nachádzajú šmykľavky • vodné

11/12 DNÍ LETECKY
8 DNÍ LETECKY
6.7.-17.7.
10.6.-19.6. 19.6.-28.6. 28.6.-7.7.
26.6.-6.7. 27.7.-7.8. 17.7.-27.7. 19.6.-3.7. 3.7.-10.7.
30.8.-8.9. 21.8.-30.8. 12.8.-21.8. 7.7.-12.8. 28.8.-7.9. 17.8.-28.8. 7.8.-17.8. 28.8.-11.9. 21.8.-28.8. 10.7.-21.8.
dĺžka pobytu
10 dní
10 dní
10 dní 10 dní 11 dní
12 dní
11 dní
8 dní
8 dní
8 dní
dosp. os. zákl. lôž.
380
420
495
515
715
835
740
520
570
615
FM zľava 32%
258
286
337
350
486
568
503
354
388
418
dosp. os. príst.
304
336
396
412
616
712
636
460
500
536
1. dieťa príst. do 11,99r.
UBYTOVANIE A SLUŽBY ALL INCLUSIVE ZDARMA
2. dieťa príst. do 11,99r.
190
210
248
258
468
528
480
370
395
418
V cene je zahrnuté: 7x, 9x, 10x resp. 11x ubytovanie so službami ALL INCLUSIVE, služby delegáta, DPH. Pri leteckých zájazdoch je cena vrátane spiatočnej letenky a
transferu. Povinné príplatky: viď informácie na stranách 8 a 9. Upozornenie: dieťa ZDARMA platí len povinné príplatky. Ceny a informácie o doprave - strana 8 a 9.

stredisko Kiten

bicykle, windsurfing • vodné lyže •
parasailing • požičanie lodiek • jazda
na banáne • v letovisku - tenisové kurty
• prenájom áut a bicyklov • obchody
• diskotéky • reštaurácie • bary • iné
atrakcie pre deti i dospelých
www.hotel-kamenec.com

ALL INCLUSIVE
• raňajky, obedy, večere formou
bufetových stolov
• neskoré raňajky od 10:00 do 11:30
hod.
• snack, sladké koláče, zmrzlina, káva,
čaj od 15:30 do 17:00 hod.
• miestne alkoholické a nealkoholické
nápoje od 10:00 do 22:00 hod.
• slnečníky a ležadlá pri bazéne
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hotel

ONYX

PRE
RODINY

stredisko Kiten
Oficiálna kategória: ***
Poloha: hotel sa nachádza v centrálnej časti mesta medzi dvoma plážami
Popis a pláž: moderný hotel zariadený
pekným nábytkom • v stredisku sa
nachádzajú dve pláže – severná (Atliman) a južná (Morski) • južná piesočnatá pláž je vzdialená cca 200 m •

FIRST MINUTE
zľava až do

32%

severná cca 500 m • obidve pláže
sú piesočnaté a pozvoľne sa zvažujúce do mora • ležadlá a slnečníky
za poplatok • vhodné pre klientov
všetkých vekových kategórií, ktorí
preferujú ubytovanie v hoteli v centre
letoviska s množstvom atrakcií
Vybavenie: vstupná hala s recepciou

10-DŇOVÉ POBYTY

2 DETI
ZDARMA
do

7 r.

SUPER
CENA

LETENKA
PRE 2 DETI
OD 99 €

• trezory za poplatok • výťahy •
reštaurácia • lobby bar • konferenčná
sála • fitness • vonkajší bazén s oddelenou časťou pre deti • bar pri bazéne • slnečníky a ležadlá pri bazéne
zdarma • možnosť WiFi pripojenia na
recepcii hotela zdarma • za poplatok
- sauna
Ubytovanie: je zabezpečené v izbách

11/12 DNÍ LETECKY
8 DNÍ LETECKY
6.7.-17.7.
10.6.-19.6. 19.6.-28.6.
26.6.-6.7. 27.7.-7.8. 17.7.-27.7. 19.6.-26.6. 26.6.-3.7.
30.8.-8.9. 21.8.-30.8. 28.6.-21.8. 28.8.-7.9. 17.8.-28.8. 7.8.-17.8. 4.9.-11.9. 28.8.-4.9. 3.7.-28.8.
dĺžka pobytu
10 dní
10 dní
10 dní
11 dní
12 dní
11 dní
8 dní
8 dní
8 dní
dosp. os. zákl. lôž.
180
220
250
425
505
485
335
385
410
FM zľava 32%
122
150
170
289
343
330
228
262
279
dosp. os. príst.
108
132
150
343
391
379
289
319
334
1. dieťa príst. do 6,99r.
UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
2. dieťa príst. do 6,99r.
UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
V cene je zahrnuté: 7x, 9x, 10x resp. 11x ubytovanie s raňajkami, služby delegáta, DPH. Pri leteckých zájazdoch je cena vrátane spiatočnej letenky a transferu. Povinné
príplatky: viď informácie na stranách 8 a 9. Príplatky: večere 7 €/os./noc. Upozornenie: dieťa ZDARMA platí len povinné príplatky. Ceny a informácie o doprave - strana 8 a 9.

a štúdiách • izby i štúdiá sú klimatizované • SAT-TV • chladnička • telefón •
sprcha/WC • balkón • IZBY - 2-lôžkové
izby s možnosťou prístelky • ŠTÚDIÁ
pre 3 až 5 osôb - 1 miestnosť • manželská posteľ • rozťahovací gauč pre dve
osoby a rozťahovacie kreslo • štúdiá
musia byť obsadené minimálne 3-mi plne
platiacimi osobami • môžu byť obsadené 3 dosp. osobami + 2 deti, resp. 4
dosp. osoby + 1 dieťa
Strava: raňajky – bufet • možnosť doobjednať večere (spôsob podávania večerí
bufet, resp. obsluha - závisí od počtu objednaných večerí)
Šport a zábava: vodné športy pri bazéne
• na pláži • na severnej pláži sa nachádzajú šmykľavky • vodné bicykle,
windsurfing • vodné lyže • parasailing
• požičanie lodiek • jazda na banáne •
v letovisku - • tenisové kurty • prenájom áut a bicyklov • obchody • diskotéky • reštaurácie • bary • iné atrakcie
pre deti i dospelých

Bulharsko
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FAKULTATÍVNE VÝLETY
VARNA
história a DELFINÁRIUM - jednodenný
autokarový výlet, prehliadka múzea,
návšteva Delfinária – nezabudnuteľný zážitok pre všetkých, najmä však
pre deti. Návšteva kláštora Aladža na

dov, neobmedzená konzumácia vína,
folklórny program, ľudová a moderná
hudba do tanca, atrakcia – tanec na
žeravom uhlí.

FISCH PIKNIK
plavba rybárskou loďou, chytanie rýb,
kúpanie na pláži a piknik v lese.

ROPOTAMO

Zlatých Pieskoch – unikátna stavba
kláštora z 13. storočia, vytesaného do
skaly. V centre mesta Varna nájdete
najväčšie archeologické múzeum a tiež
námorné múzeum.

BALCHIK
najväčšou atrakciou Balchiku je sídlo
rumunskej kráľovnej Márie. Samostatné sídlo je obklopené botanickou záhradou s viac ako šesťsto rôznymi stromami a kaktusmi. Na východ od sídla
stoja romantické objekty ako ružová
záhrada a rímske kúpele. Mys Kaliakria
je načervenalý skalný útes, pozdĺž ktorého sa nachádzajú zvyšky pevnosti zo
4. storočia.

BULHARSKÁ DEDINA
večerný výlet do neďalekej štýlovej
bulharskej dedinky, večera z troch cho-

návšteva prírodnej rezervácie s množstvom vzácneho vtáctva, korytnačiek
a plavba loďou až k ústiu mora a späť.
Nájdete tu pobrežné močiare, ktoré sú
prístupné len po drevených chodníčkoch. Na konci leta tu môžete obdivovať kvitnúce obrie lekná.

AQUAPARK
výlet do aquaparkov na Zlatých Pieskoch, resp. na Slnečnom Pobreží, v Nesebare alebo Prímorsku.

Vyskúšajte si tobogany a rôzne
šmykľavky vo veľkom areáli aquaparku,
na svoje si prídu dospelí i deti.

NESEBAR

ISTANBUL

výlet loďou a prehliadka starobylého
mesta s typickou balkánskou architektúrou, množstvo obchodíkov s folklórnymi suvenírmi, štýlové reštaurácie. Nesebar ovplýva najkrajšou
drevenou architektúrou 19. storočia
so zbierkou stredovekých kostolov,
kde si môžete vychutnať blúdenie
kľukatými uličkami okolo kamenných
domov. Nesebar je chránenou pamiatkovou rezerváciou Unesco.

metropola na hraniciach dvoch kontinentov, jednodňový alebo dvojdňový výlet autokarom s ubytovaním v Istanbule
spojený s nákupmi a prehliadkou mesta.
Nezabudnuteľná návšteva „brány orientu“, prehliadka modrej mešity, sultánskeho paláca Topkapi a Hipodromu,
rímskej Cisterny a slávnej kresťanskej
pamiatky Hagia Sofie.

BURGAS
návšteva krajského mesta spojená
s nákupmi. Prechádzkou po pešej
zóne uvidíte nielen veľa historických
pamiatok, ale aj zaujímavých obchodov.

SOZOPOL
celodenný výlet loďou a prehliadka
starobylého mesta s typickou balkánskou architektúrou, prípadne zastávka
v letovisku Djuni. Malebné, historické,
rybárske mestečko Sozopol je najstarším mestom na pobreží.

