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DÍTĚ ZCELA 
ZDARMA!
Dítě s vlastní letenkou cestuje zcela  
zdarma  do Bulharska a Řecka, neplatí  
žádné poplatky, letištní taxy, ani emisní 
a palivový příplatek, tzn. 

DÍTĚ ZCELA ZDARMA 
= DÍTĚ ZA 0 Kč 

Nabídka s omezeným počtem míst, proto 
 neváhejte a vybírejte! Platí vždy pro jedno 
 dítě v pokoji či apartmánu na přistýlce,  
dle loga umístěného u ubytovací kapacity. 
Bližší informace a podmínky akce  
naleznete na straně 4. 

NÍZKÁ ZÁLOHA  
OD 1000 Kč/OSOBA
V případě nákupu zájezdu First Minute 
umožňujeme našim klientům složit nízkou 
zálohu ve výši od 1000 Kč/osoba. Tuto 
nízkou zálohu není možné využít při akci 
„dítě zcela zdarma“ nebo „dítě za babku“.
Více informací naleznete v katalogu na 
straně 2 a ve Všeobecných smluvních 
podmínkách CK na stranách 108–112.

SLEVA 
AŽ 16 %
Další informace o tom, jak pořídit  
vaši dovolenou za nejvýhodnější  
cenu naleznete na straně 2 až 4.

BULGARIATOUR

Bulharsko
•  celé jižní černomořské 

pobřeží
•  Zlaté písky
•  Albena
•  Svatý Konstantin
•  pobyty 8/11/12/15 dní

Odlety  • Praha 
• Brno 
• Ostrava  

Řecko
•  ostrov Thassos
•  Chalkidiki
•  pobyty 8/11/12 dní

Odlety  • Praha 

WWW.BULGARIATOUR.CZ

Přímý odkaz na naše internetové 
stránky pomocí QR kódu.
Zde získáte více informací  
o slevách a dalších výhodách.
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BULGARIATOUR
cestovní  k ancelář

S námi v tomto roce 
již po třicáté!
Milí klienti,

Všem, kteří jste se v minulých letech zúčastnili našich zájezdů, děkujeme za 
projevenou důvěru a úspěšnou letní sezonu. V rukou držíte nový katalog s výběrem 
letní dovolené ve vašich oblíbených destinacích a ověřených ubytovacích 
kapacitách. Vítejte v jubilejní 30. sezoně.
Neustálý nárůst turistů, kteří svou dovolenou tráví v Bulharsku, jsou důkazem toho, 
že Bulharsko má opravdu co nabídnout a zůstává stále atraktivním dovolenkovým 
cílem. A to vše díky nízkým cenám na místě, dlouhým písečným plážím, kvalitním 
letoviskům a ubytovacím zařízením. Na své si přijdou opravdu všichni :-).
Opět si svou dovolenou můžete vychutnat na celém černomořském pobřeží. 
Jižní letovisko Primorsko je stálici v oblíbenosti mezi turisty, kde je v poslední době 
naše nabídka hotelů a penzionů velmi široka a kde máme pro naše klienty, během 
letní sezony otevřenou kancelář. Jako jeden z největších touroperátorů pro oblast 
Bulharska, jsme pro vás opět zajistili odlety ze všech větších měst – Prahy, Brna, 
Ostravy na 8, 11, 12 a 15 dni. Cílové letiště je Burgas.
V Řecku jako každý rok, letos již po dvaadvacáté, můžete svou dovolenou strávit na 
ostrově Thassos, který vás uchvátí krasnými plážemi a průzračným tyrkysovým 
mořem.
Vlastní dopravou se můžete vydat do oblasti východní Makedonie a Thrákie a také 
na nejvýchodnější prst poloostrova Chalkidiki, do oblasti Ouranoupolis. 
Cestovní zdravotní pojištěni je volitelné, ale doporučujeme jej uzavřít 
prostřednictvím naši cestovní kanceláře za výhodnou cenu u UNIQA pojišťovny 
a vyvarujete se tak případných komplikací. Pojištěni obsahuje také pojištěni 
stornovacích poplatků.
Nabídka je opravdu široká a jako každý rok, je pro vás připravena spousta slev. Slevy 
za včasný nákup, rodinné akce, popř. další bonusy a odměny.

Věříme, že Vás naše nabídka osloví a svou dovolenou vyberete právě u nás.

Pěknou dovolenou v roce 2020
Vám přeje kolektiv CK Bulgariatour
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SLEVY KLIENTSKÉ BEZ ČASOVÉHO OMEZENÍ
• 10 % sleva pro klienty, kteří s naší CK vycestovali alespoň třikrát
•  8 % sleva pro klienty, kteří s naší CK vycestovali alespoň jednou
• 10 % sleva  pro invalidy a seniory nad 60 let
•  8 % sleva pro novomanžele
•  8 % sleva pro studenty a absolventy vysokých škol

Slevy jsou poskytovány z leteckých zájezdů v délce 8/11/12/15 dní.

Slevy nelze sčítat, lze uplatnit pouze jedinou, a to při zakoupení zájezdu, 
resp. při zaplacení zálohy. Proto nemohou být nárokovány zpětně. Veškeré 
slevy jsou poskytovány z katalogové ceny včetně letištních, bezpečnostních 
tax, emisního a palivového příplatku, s výjimkou plateb Benefit poukázkami. 

Z volitelných doplatků a příplatků, fakultativních služeb, pojištění a zájezdů 
typu Last Minute a First Minute se sleva neposkytuje. Na osoby na přistýlce, 
samostatné letenky a ubytování s vlastní dopravou CK slevu neposkytuje.

SLEVY 
ZA RYCHLÉ ROZHODNUTÍ

do 31. 12. 2019 do 31. 1. 2020

do 31. 12. 2019 do 31. 1. 2020

PRO STÁLÉ KLIENTY

PRO NOVÉ KLIENTY

S NÁMI UŠETŘÍTE!
Čím dříve si zakoupíte zájezd v naší CK, tím větší sle-
vu Vám poskytneme! 
Bližší informace viz odstavec SLEVY A ZVÝHODNĚNÍ 
A RODINNÁ AKCE na str. 4. 

POJIŠTĚNÍ 
PROTI ÚPADKU CK
Jelikož naše CK splnila všechny podmínky, jež uklá-
dá zákon o pojištění CK, jsou veškeré zájezdy, které 
si u nás zakoupíte podle zákona číslo 159/1999 Sb. 
pojištěny.

SLEVY PRO SKUPINY
CK Bulgariatour Vám může připravit nabídku zájez-
dů pro skupiny podle Vašich představ. Pokud objed-
náváte zájezd pro skupinu minimálně 20 platících 
osob, můžeme vám na základě vašich bližších po-
žadavků (termín, počet dní a osob) vytvořit nabídku 
přímo na míru s nejnižší možnou cenou.

Na zvýhodněné zájezdy  
typu First Minute
a Last Minute 
se neposkytuje 
žádná jiná sleva! 
NÍZKÁ ZÁLOHA 
OD 1000 Kč/OSOBA
V případě včasného nákupu zájezdu umožňujeme 
našim klientům složit nízkou zálohu ve výši: 
• 1000 Kč/osoba – do 31. 12. 2019
• 1500 Kč/osoba – do 31. 1. 2020
• 3000 Kč/osoba – do 28. 2. 2020
• 5000 Kč/osoba – do 31. 3. 2020

Doplatek do 50 % z konečné ceny na smlouvě o zá-
jezdu se řídí Všeobecnými smluvními podmínkami 
na stranách 108–112. 

Tuto nízkou zálohu není možné využít při akci „dítě 
zcela zdarma“ nebo „dítě za babku“.

do 28. 2. 2020 do 31. 3. 2020
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do 31. 3. 2020do 28. 2. 2020



CENA ZÁJEZDU
Cena leteckých zájezdů zahrnuje: leteckou přepravu, letištní a bezpečnostní 
 taxy, palivový příplatek, emisní příplatek, transfery z letiště do hotelu a zpět, 
ubytování 7/10/11/14 nocí, stravování dle smlouvy o zájezdu, služby  delegáta, 
místní poplatky v Bulharsku, pojištění CK proti úpadku.
Cena leteckých zájezdů nezahrnuje: volitelné cestovní pojištění viz str. 5, 
fakultativní výlety a služby, pobytová taxa v Řecku, poplatek za děti do 2 let ve 
výši 500 Kč.

POBYTOVÁ TAXA V ŘECKU
V destinací Řecko jsou zavedeny od 1. ledna 2018 povinné pobytové taxy, které 
se platí v hotovosti přímo v ubytovacím zařízení. Byla zavedena zákonem 
č. 4389/2016 a podléhají jí poskytovatelé ubytování, nikoli cestovní kanceláře. 
Výše poplatku se liší v závislosti na typu ubytování aktuálně takto:
• 0,50 € za pokoj a noc pro 1-2* hotely   • 1,50 € za pokoj a noc pro 3* hotely
• 3,00 € za pokoj a noc pro 4* hotely  • 4,00 € za pokoj a noc pro 5* hotely
• 0,50 € za noc v apartmánech všech kategorií
Při plánování dovolené a stanovování finančních limitů na příští rok s takovou 
taxou tedy počítejte, abyste nebyli na místě nepříjemně zaskočeni. Upozorňuje-
me, že výše pobytové taxy může být během sezóny změněna.
Aktuální výši pobytových tax ve Vaší destinaci naleznete na webu Vámi zvolené 
destinace, popř. Vám informaci na vyžádání poskytne pracovník CK Bulgariatour.

DALŠÍ UJEDNÁNÍ 
Některé hotely se řídí speciálními podmínkami slev, platebními 
podmínkami a stornopoplatky. 
Tyto hotely jsou označeny tímto piktogramem.
Časové slevy za včasný nákup FIRST MINUTE (FM) lze u těchto 
hotelů uplatnit pouze do uvedeného data pod ceníkem. Záloha 
je u těchto hotelů vždy min. 70 % celkové ceny zájezdu. Klient-
ské, věrnostní, ani akční slevy nelze uplatnit. Stornopoplatky  
a změny v knihování se řídí body 6.8. a 7.1. Všeobecných smluv-
ních podmínek.
Doporučujeme si aktuální cenu ověřit na našich internetových stránkách 

www.bulgariatour.cz nebo jednoduše pomocí QR kódu.

QR KÓD - OVĚŘTE SI NEJLEPŠÍ 
CENU POMOCÍ QR  KÓDU
U všech ubytovacích kapacit v ceníku nyní naleznete QR kód. Jakmile QR kód 
nadečtete aplikací ve svém mobilním zařízení, zobrazí se vám internetová strán-
ka cestovní kanceláře Bulgariatour se zvolenou ubytovací kapacitou. Zde nalez-
nete mnohem více informací o ubytování, spoustu dalších fotografií a hlavně 
ceny zájezdů po aktuální platné slevě, případně po další mimořádné nabídce.

Doporučujeme ověřit vybraný termín přes 
QR kód, jelikož cena na internetových strán-
kách je vždy aktuální a mohou tam být zohledně-
ny další mimořádné slevy a akce. 

Kromě zařízení je potřeba také patřičná aplikace – čtečka 
QR kódu. Čtečky bývají v nových telefonech již předinstalované, 
případně se dají stáhnout z patřičného zdroje dle typu telefonu:
• telefon s Androidem – Google Play
• telefon Apple s iOS – iTunes App Store
• telefon BlackBerry – BlackBerry World
• telefon s Windows – Windows Mobile App Store
Čtečky QR kódu jsou dostupné pro většinu mobilních zařízení 
(telefonů,  tabletů) zdarma. 
Všechny aktuální ceníky naleznete na www.bulgariatour.cz.

INFORMACE K DĚTSKÉ CENĚ
Dítě nesmí dosáhnout uvedeného věku v době návratu do ČR. Např. přistýlka 
dítě 2–12 let – cena platí pro dítě ve věku 2–11,99 let, tzn. dítě nesmí dovršit 
12ti let v době návratu.

KONTAKTNÍ INFORMACE
BULGARIATOUR cestovní kancelář

Kontaktní adresa: Vinohradská 34/30, 120 00 Praha 2
Telefon: (+420) 222 516 777, 222 514 460, 222 511 151
Fax: (+420) 222 512 404
Mobilní telefon: (+420) 777 870 255, 774 780 255
E-mail: info@bulgariatour.cz
Skype: bulgariatour-prodej
IČ: 41751434
DIČ: CZ41751434
Sídlo: Zázvorkova 1996/28, 155 00 Praha 5
ID datové schránky: a2wz87v
   
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 1925099369 / 0800
IBAN:  CZ92 0800 0000 0019 2509 9369
BIC kód/SWIFT:  GIBACZPXXXX
   
Bankovní spojení: Fio banka, a.s č. účtu: 2500614163 / 2010
IBAN:  CZ51 2010 0000 0025 0061 4163,
BIC kód/SWIFT:  FIOBCZPPXXX
   
Registrace u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 6312
   
Otevírací doba v hlavní kanceláři

Pondělí: 09.00–18.00 hod.

Úterý: 09.00–18.00 hod.

Středa: 09.00–18.00 hod.

Čtvrtek: 09.00–18.00 hod.

Pátek: 09.00–18.00 hod.

Sobota:  09.00–13.00 hod.*

Neděle: zavřeno

BONUSY – ODMĚNY 
pro naše klienty

Při on-line objednávce zájezdu na léto 
2020 na stránkách www.bulgariatour.cz, 
čeká na klienty u vybraných zájezdů
dárek. Bonus lze kombinovat také s ji-
nými slevami. Vyberte si jeden a zadej-
te již při vaší rezervaci, poté vám bude 
rezervace i s bonusem potvrzena. 

›››  PARKOVÁNÍ ZDARMA U LETIŠTĚ 
 PRAHA, BRNO NEBO OSTRAVA 

››› CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ ZDARMA

››› SVOZ ZDARMA K VYBRANÝM  ZÁJEZDŮM

Požadavek na zajištění jednoho vybraného bonusu musí být uveden 
již při  rezervaci/koupi zájezdu a nelze jej zpětně nárokovat. 
Aktuální informace na www.bulgariatour.cz

A NEZAPOMEŇTE, ŽE NÁS NAJDETE NA FACEBOOKU
www.facebook.com/ckbulgariatour 3
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*pouze v období červenec–srpen 

Prodej LAST MINUTE ZÁJEZDŮ mimo pracovní dobu 
na telefonu 777 870 255

ASOCIACE ČESKÝCH CESTOVNÍCH 
KANCELÁŘÍ A AGENTUR



AKCE DÍTĚ ZCELA ZDARMA
AKCE DÍTĚ ZCELA ZDARMA = DÍTĚ ZA 0 Kč, ZAPLATÍ 2 DOSPĚLÍ A DÍTĚ JEDE ÚPLNĚ ZADARMO!
•  SPECIÁLNÍ AKCE (SLEVA) PRO RODINY S DĚTMI, platí ve všech termínech a ve vybraných ubytovacích kapacitách označených symbolem  

DÍTĚ ZCELA ZDARMA v Bulharsku a Řecku dle aktuálního stavu a na zpětné potvrzení cestovní kanceláře. Je to akce s omezeným po-
čtem míst. CK Bulgariatour si vyhrazuje právo kdykoliv akci bez upozornění ukončit,

•  platí pro jedno dítě ve věku až 14,99 let na přistýlce (někdy lůžko) v doprovodu min. dvou plně platících dospělých osob na lůžku.  
Dítě zcela zdarma tedy cestuje zcela zdarma, neplatí letenku, žádné poplatky a taxy ani palivový příplatek, cestuje tedy za 0 Kč, 

•  jediný příplatek je volitelné cestovní pojištění od UNIQA pojišťovny, fakultativní služby a výlety,
•  slevovou akci DÍTĚ ZCELA ZDARMA nelze slučovat s žádnými jinými slevami, zájezdy First a Last Minute a nelze při ní uplatnit poukázky 

Sodexo, Edenred a Benefit Plus,
•  akce DÍTĚ ZCELA ZDARMA je časově omezena do 31. ledna 2020 a podmíněna jednorázovou platbou v celkové ceně při zakoupení 

zájezdu.

AKCE DÍTĚ ZA BABKU
AKCE DÍTĚ ZA BABKU = DÍTĚ ZA 2 500 Kč
•  SPECIÁLNÍ AKCE (SLEVA) PRO RODINY S DĚTMI, platí ve všech termínech a ve vybraných ubytovacích kapacitách označených symbolem 

DÍTĚ ZA BABKU a také DÍTĚ ZCELA ZDARMA v Bulharsku a Řecku dle aktuálního stavu a na zpětné potvrzení cestovní kanceláře. Je 
to akce s omezeným počtem míst. CK Bulgariatour si vyhrazuje právo kdykoliv akci bez upozornění ukončit,

•  sleva pro naše nejmenší ve věku až 14,99 let na přistýlce (někdy lůžko), kdy v doprovodu min. dvou plně platících osob za dítě  
zaplatíte pouze 2 500 Kč,  

•  jediný příplatek je volitelné cestovní pojištění od UNIQA pojišťovny, fakultativní služby a výlety,
•  slevovou akci DÍTĚ ZA BABKU nelze slučovat se žádnými jinými slevami, zájezdy First a Last Minute a nelze při ní uplatnit poukázky 

 Sodexo, Edenred a Benefit Plus,  
•  akce DÍTĚ ZA BABKU není časově omezena a je podmíněna platbou zálohy ve výši min. 50 % z ceny zájezdu.

DÍTĚ DO 2 LET CESTUJE S NAŠÍ CK ZA POUHÝCH 500 Kč
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Seznam ubytovacích kapacit, kde lze využít akci DÍTĚ ZA BABKU a DÍTĚ ZCELA 
ZDARMA, společně s přesnou cenovou kalkulací naleznete na www.bulgariatour.cz 

DÍTĚ ZCELA ZDARMA 
POUZE DO 31. 1. 2020
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BENEFIT PROGRAMY
Již několik let mohou všichni klienti, kteří od svých 
zaměstnavatelů dostávají benenity v podobě pou-
kázek Flexi Pass, Holiday Pass, Bonus Pass, Dár-
kový Pass, Fokus Pass nebo Ticket Holiday, Ticket 
Multi, Ticket Compliments, v naší CK uhradit těmi-
to poukázkami jakýkoliv zájezd z naši nabídky.

Nově akceptujeme také poukázky a body programu 
Benefi t Plus. Uživatele programu benefi t Plus mo-
hou služby čerpat prostřednictvím vytištěné elektro-
nické poukázky nebo platební karty Benefi t Plus.
Využijte své zaměstnanecké výhody a objednejte si 
svůj zájezd včas!

Uplatnění se řídí těmito podmínkami:
•   poukázky je možno uplatnit na celou nabídku 

všech zájezdů do výše 12 000 Kč, maximálně však 
do hodnoty 50 % z celkové ceny na jednu smlou-
vu o zájezdu,

•   poukázky musí být uplatněny v jejich plné hodnotě, 
•   platbu poukázkami je potřeba hlásit předem, nej-

později při rezervaci zájezdu a zároveň je nutno 
uvést do smlouvy o zájezdu i celkovou výši uplat-
ňovaných poukázek, 

•   poukázky je možno použít pouze na úhradu zá-
kladní ceny zájezdu (vyjma doplňkových služeb 
a příplatků), 

•   jakékoliv slevy jsou poskytovány pouze z doplat-
ku – rozdílu mezi cenou zájezdu a platbou v pou-
kázkách, 

•   poukázka není směnitelná za hotovost, a to ani 
v případě storna zájezdu,

•   cestovní kancelář nebo cestovní agentura je při stor-
nu zájezdu povinna nabídnout uživateli poukázek 
jejich vyčerpání na jiné zájezdy nebo pobyty.

CESTOVNÍ 
POJIŠTĚNÍ 
ZÁKAZNÍKA
V ceně zájezdů není zahrnuto pojištění lé-
čebných výloh v zahraničí ani pojištění pro 
případ odstoupení od smlouvy o zájezdu. 
Zákazníkům se doporučuje uzavřít cestov-
ní pojištění prostřednictvím CK Bulgariatour, 
které mimo jiné zahrnuje i pojištění rizik 
souvisejících se zrušením zájezdů z důvodů 
stanovených pojišťovnou. Zákazník bere na 
vědomí, že pokud nevyužije doporučení CK 
Bulgariatour uzavřít jejím prostřednictvím 
pojištění, není CK Bulgariatour povinna (nad 
daný zákonný rámec) cokoliv nepojištěnému 
zákazníku při nastalé pojistné události po-
skytnout a zákazník nese sám veškerá rizika 
s tím související.
V případě, že zákazník sjednal cestovní po-
jištění, bere na vědomí, že CK není pojistite-
lem, ale pouze zprostředkovatelem vztahu 
mezi zákazníkem a pojišťovnou. Doba trvání 
pojištění odpovídá délce zájezdu. Potvrzuje 
rovněž, že je oprávněn sjednat pojištění i pro 
další osoby (pojištěné) a že mu byly předány 
předsmluvní informace o cestovním pojištění 
a pojistné podmínky.
Pojistníkem je osoba, která uzavírá smlouvu 
o zájezdu, pojištěnými jsou osoby účastnící 
se zájezdu, resp. osoby uvedené jmenovi-
tě či odkazem v části týkající se pojištění. 
Podrobnosti o rozsahu pojištění, o pojistné 
události, pojistných nebezpečích, pojistném 
plnění, způsobech zániku pojištění, výlukách 
a postupech při škodné události jsou uve-
deny v pojistných podmínkách sjednaného 
pojištění.

Rozsah cestovního pojištění UNIQA pojišťovna, a. s. Limity pojistných 
částek K5S/K5S+

Pojištění léčebných výloh 5 000 000 Kč

Pojištění asistenčních služeb 5 000 000 Kč

Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb – max. plnění 5 000 000 Kč

Součástí pojištění asistenčních služeb jsou:

– náklady na repatriaci pojištěného 5 000 000 Kč

– náklady na repatriaci tělesných ostatků pojištěného 5 000 000 Kč

– náklady na vyslání opatrovníka 100 000 Kč

– náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty 100 000 Kč

– náklady na právní pomoc v zahraničí včetně jejího zprostředkování 100 000 Kč

– náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů 100 000 Kč

– zachraňovací náklady 1 500 000 Kč

– odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo autobusu 100 000 Kč

– zprostředkování fi nanční pomoci pojištěnému 100 000 Kč

– náklady vzniklé zpožděním zavazadel 5 000 Kč

– náklady vzniklé zpožděním letu 5 000 Kč

Úrazové pojištění – smrt následkem úrazu 150 000 Kč

Úrazové pojištění – trvalé následky úrazu 300 000 Kč

Úrazové pojištění – nemocniční odškodné (hospitalizace úraz + nemoc) 300 Kč/den

Úrazové pojištění – denní odškodné nesjednáno

Připojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí osoby 2 000 000 Kč

Připojištění zavazadel 15 000 Kč
5 000 Kč/ks

Připojištění zimních sportů NE/ANO

Připojištění nebezpečných sportů NE/NE

Pojištění stornovacích poplatků – 80% max. však do výše pojistné částky 20 000 Kč

Ceny pojištění K5S/K5S+
Maximální počet dní Dospělá osoba Dítě do 12 let

8 dní 280 Kč  140 Kč

11 dní 400 Kč  200 Kč

12 dní 440 Kč  220 Kč

15 dní 500 Kč  250 Kč

V případě zájezdu, kdy klient cestuje vlastním vozem doporučujeme k cestovnímu pojištění 
K5S/K5S+ dokoupit pro vaši kompletní pojistnou ochranu pojištění rozšířených asistenčních 
služeb AUTO+ za 400 Kč pro jedno  vozidlo.
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ZVÝHODNĚNÉ PARKOVÁNÍ 
U LETIŠTĚ V PRAZE
Letiště Václava Havla, GO parking s. r. o., 
Ke Kopanině 406, 252 67 Tuchoměřice

Ve spolupráci se společností GO par-
king s. r. o. nabízíme našim klientům 
bezpečné, komfortní a levné parkování. 
Získejte zvýhodněné ceny parkování 
zadáním promo kódu naší cestovní kan-
celáře do objednávkového formuláře na 

www.goparking.cz nebo objednejte ještě výhodněji společně se zájezdem!

Při internetové akci k vybraným zájezdům Parkování u letiš-
tě zdarma do 31. ledna 2020 musí být požadavek uveden již 
při koupi ve smlouvě o zájezdu. Parkování je pro jeden vůz. 
Zpětně nelze parkování zdarma nárokovat. Podrobnější in-
formace o parkování a parkovací šek obdrží klient společně 
s pokyny k odletu nebo v naší  kanceláři. 

Hlavní výhody GO PARKING:
•   hlídané parkoviště u letiště Václava Havla – fyzická ostraha bezpečnostní agen-

turou, kamerový systém a napojení na pult centrální ochrany a navíc pojištění 
u renovované pojišťovny.

•   nízké ceny – prvních 10 hodin jen 100 Kč, týdenní sazba je levnější než taxi 
z centra Prahy a zpět 

•   nonstop přeprava k odbavovacím halám a zpět v ceně parkovného
•   nejvyšší komfort – klima-

tizované minibusy
•   bankomat – nemusíte 

shánět hotovost
Parkovací řád a další 
informace k dispozici na 
www.goparking.cz 
GPS 50°7‘16“N, 14°17‘16“E.

PARKOVÁNÍ NA LETIŠTI OSTRAVA
Letiště Leoše Janáčka, Ostrava-Mošnov, 
Letiště Ostrava 401, 742 51 Mošnov. 

Ve spolupráci s letištěm Ostrava nabízíme našim klientům parkování přímo 
v areálu letiště Ostrava-Mošnov. Pro dlouhodobé stání je určeno parkoviště 
P3 a nachází se přibližně 
3 minuty pěší chůze od 
odletové haly. 
Po příjezdu na letiště 
doporučujeme klientům 
pro vyložení/naložení 
zavazadel využít 15 
minut parkování zdarma 
na parkovišti P1 a poté 
přeparkovat vozidlo na 
parkoviště P3 a P5. 
Držitelům průkazu ZTP a ZTP/P jsou určena zdarma stání na parkovišti P1 a P5. 
Na všech parkovištích je cestující povinen bez pečně zajistit své vozidlo, 
parkoviště nejsou hlída ná. Parkovací řád a další informace k dispozici na www.
airport-ostrava.cz

PARKOVÁNÍ NA LETIŠTI V BRNĚ
Letiště Brno Tuřany, Air Service Brno, s. r. o., 
Mezinárodní letiště Brno, 627 00 Brno

Parkování na letišti 
v Brně nabízíme našim 
klientům na veřejném 
parkovišti, které je situ-
ováno před odbavova-
cími budovami letiště 
Brno-Tuřany. Provoz na 
parkovišti je průběžně 
monitorován kamero-
vým systémem. Cestující je povinen vozidlo řádně zabezpečit proti krádeži. 
Parkovací řád a další informace k dispozici na www.airport-brno.cz

CK Bulgariatour není poskytovatelem parkovacích služeb, tudíž nenese za tyto služby žádnou odpovědnost. Případné reklamace se řeší na místě 
s provozovatelem. V případě nevyužití parkovacího místa nebo zrušení parkovacího místa není nárok na vrácení peněz nebo jinou kompenzaci.

PROMO KÓD
BGT903

Parkování Zvýhodněná cena

    8 dní  500 Kč

11 dní  800 Kč

12 dní  800 Kč

15 dní 1000 Kč

Parkování Zvýhodněná cena

    8 dní  800 Kč

11 dní  1100 Kč

12 dní  1200 Kč

15 dní  1450 Kč

Parkování Zvýhodněná cena

    8 dní  990 Kč

11 dní 1350 Kč

12 dní 1450 Kč

15 dní 1600 Kč

při internetové 
objednávce 
k vybraným zájezdům 
do 31. 1. 2020
www.bulgariatour.cz

Požadavek na zajištění pojištění musí být uveden již při koupi zájezdu. Zpětně nelze pojištění zdarma nárokovat.

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ ZDARMA



AUTOBUSOVÉ SVOZY NA/Z LETIŠTĚ 
PRAHA VÁCLAVA HAVLA 
PRO DESTINACI THASSOS 
Pro Vaše maximální pohodlí jsme pro Vás na sezónu 2020 ve spolupráci s dalšími 
CK připravili svozové trasy z několika míst po celé ČR na/z letiště Praha Václava 
Havla k odletům a příletům na ostrov THASSOS.

Pro letecké zájezdy do Řecka na ostrov Thassos na 11/12 dní je svoz možný pou-
ze k odletům z letiště Praha v období 2. 6. - 25. 9. 2020.  
Cena za obousměrný svoz je 800 Kč/osoba, za jednu cestu pak 500 Kč/osoba. 
Svozy jsou vždy na zpětné potvrzení.

SVOZOVÉ TRASY
Trasa 1
Domažlice – Kdyně – Klatovy – Přeštice – Plzeň – Rokycany (dálnice) – Žebrák (dál-
nice) – Beroun (dálnice)

Přípojka k trase 1 (svoz do Plzně, odtud po trase 1): Ostrov – Karlovy Vary – Soko-
lov – Kynšperk nad Ohří (Kamenný Dvůr) – Cheb – Mariánské Lázně – Chodová 
Planá – Planá – Tachov – Stříbro

Trasa 2
Autobus č. 1: Česká Lípa – Nový Bor – Cvikov – Jablonné v Podještědí – Chrasta-
va – Liberec – Jablonec n. N. – Hodkovice n. Mohelkou – Turnov – Mnichovo Hra-
diště – Jičín – Mladá Boleslav – Benátky nad Jizerou

Autobus č. 2: Nové Město n. Metují – Náchod – Česká Skalice – Jaroměř – Hořice 
– Hradec Králové – Holice – Pardubice – Poděbrady

Požadavek na transfer a nástupní místo musí být uvedeno již při koupi zájezdu, 
během sepisování Vaší objednávky/smlouvy o zájezdu. V pokynech na cestu, kte-

ré zasíláme nejpozději týden před odletem na zájezd budete mít uvedeno, kde 
přesně a v kolik hodin svozový autobus/mikrobus staví. 
Možnost doobjednání transferu v době cca týden před odletem je nutné předem 
konzultovat v naši CK. V případě, kdy transfer není předem objednaný, nemohou 
klienti tuto službu dodatečně využít. 

Upozorňujeme klienty, že transfery na/z letiště bývají někdy spojené i s dalšími 
destinacemi. Může se tedy stát, že v den odletu budete na letišti s časovou rezer-
vou před zahájením odbavení nebo po příletu zpět do ČR bude nutné počkat i na 
klienty přilétávající z dalších našich destinací. Děkujeme za pochopení. Doplňu-
jící informace k transferům naleznete na www.bulgariatour.cz.

ZÁJEZDY NA MÍRU 
Nenalezli jste v našem letním katalogu vhodný termín zájezdu, ubytovací kapa-
citu. Nebo máte objednány vlastní letenky či využíváte vlastní dopravu? 
Naše cestovní kancelář vám připraví speciální nabídku a cenovou kalkulaci pří-
mo na míru. Váš požadavek nám můžete zaslat na e-mail:

info@bulgariatour.cz

TRANSFER NA OBJEDNÁVKU
Nabízíme možnost zajištění individuálního soukromého transferu na letiště a z le-
tiště, kdy je pro zájemce přistaven vůz přímo před dům v objednanou hodinu. 
Řidič klienty odveze na letiště a při návratu je očekává na letišti v příletové hale 
a dopraví je na předem zadanou adresu. Tento transfer je možný pro 1–8 osob. 
Cena jednosměrného transferu na/z letiště z kterékoli místa v Praze bez omeze-
ní km je pro 1–4 osoby 700 Kč a 5–8 osob 1000 Kč. 
V případě zájmu můžeme zajistit také přepravu do dalších měst v ČR. Cenu Vám 
rádi na vyžádání vykalkulujeme.
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ZÁJEZDY VLASTNÍ DOPRAVOU
V letošním roce opět umožňujeme těm z Vás, kteří upřednostňují cestování vlastní dopravou, pobyty na bul-
harském pobřeží a v severním Řecku. Již během cesty můžete poznat plno krásných a zajímavých míst, ne-
chat se unášet rozmanitou přírodou nebo pozorovat místní obyvatele a jejich zvyky a obyčeje.

Na zájezdy vlastní dopravou se nevztahují 
žádné slevy klientské ani slevy za včasné 
rozhodnutí. 

Cena zájezdů vlastní dopravou zahrnuje: 
ubytování dle počtu zaplacených nocí, stravování 
dle ubytování, služby delegáta v destinaci nebo na 
telefonu. 
Zákazník který cestuje vlastní dopravou, je zodpo-
vědný za dodržení termínu nástupu a ukončení po-
bytu. Pro plánování cesty je třeba vzít v úvahu, že ná-
stup do ubytovací kapacity je nejdříve v 15.00 hodin 
a při odjezdu je třeba uvolnit ubytovací kapacity nej-
později ve 10.00 hodin. 
 Přejeme Vám šťastnou cestu!

Na našich internetových stránkách 
www.bulgariatour.cz naleznete ceníky 
zájezdů vlastní dopravou pro tyto 
oblíbené oblasti:

BULHARSKO
•  celé jižní černomořské pobřeží
•  Zlaté písky
•  Albena
•  Svatý Konstantin

ŘECKO
•  ostrov Thassos
•  Chalkidiki – Ouranoupolis
•  Thrakia – Maronia

PRAHA

Brno

Bratislava

Budapešť

Bělehrad

So�e

VARNA

Vídeň

BURGAS

BukurešťZáhřeb

Sarajevo

Tirana
Skopje

Řím

Atény

Istanbul

Thassos
Chalkidiki

Maronia

Aktuální informace o nutných cestovních dokladech, poplatcích apod. naleznete na www.mzv.cz

V případě, že na našich webových stránkách ceník pro zájezdy vlastní dopravou u ubytovací kapacity 
nenaleznete, obraťte se na nás nejlépe e-mailem, kde uvedete vaše požadavky (termín, typ ubytování, 
počet osob apod.) a my vám rádi cenu vykalkulujeme.



LETECKÉ ZÁJEZDY NA 15 DNÍ – UŽIJTE SI 2 TÝDNY U MOŘE!

STRAVOVÁNÍ  
VE ZKRATKÁCH

Máte dostatek volného času? Chcete si skutečně odpo-
činout, načerpat nové síly a užít sluníčka a teplého mo-
ře déle něž ostatní? Sami víme, že 8 dní nestačí! 
Právě pro vás máme u vybraných ubytovacích kapacit 
možnost doplatit si 2. týden pobytu za zvýhodněnou 
cenu, a tím prodloužit Váš pobyt na celkových 15 dní. 
Váš zájezd lze spočítat velmi jednoduše – zvolte si ter-
mín na 8 dní, u kterého můžete uplatnit veškeré slevy 
a k výsledné ceně přičtěte cenu doplatek 2. týdne. Po-
zor, cena pro doplatek týdne je určena vlastní barvou 
dle termínu 2. týdne! Např. u hotelu Primorsko týdenní 
termín 14. 6.-21. 6. 2020 ve žluté barvě, ale doplatek 
 dalšího týdne k tomuto pobytu je od 21. 6.–28. 6. 2020, 
tudíž v barvě zelené.
Pokud jste nenalezli letecký zájezd vhodný právě pro 
vás, doporučujeme se zaregistrovat na našich interne-
tových stránkách www.bulgariatour.cz (pole  „Re- 
gistrace klienta“ v levém sloupci), která umožňuje vy-
tvoření zasílání nabídek z našich internetových stránek 
přesně dle vašich požadavků.

Pro rychlejší orientaci o možnostech stravování v jed-
notlivých hotelech a penzionech jsme pro vás při-
pravili jednoduchou a přehlednou tabulku, kterou 
naleznete ve vrchním okraji každé strany. Barevně 
zvýrazněná zkratka označuje jednu nebo více mož-
ností stravování.

BS  – bez stravování

S  – snídaně

P  –  polopenze (snídaně a večeře,  
pokud není uvedeno jinak)

P+  – polopenze včetně nápojů

PP   –  plná penze  
(snídaně, oběd a večeře)

AI  – stravování All inclusive

PIKTOGRAMY PRO LEPŠÍ A RYCHLEJŠÍ ORIENTACI
Pro lepší a rychlejší orientaci najdete u každé ubytovací kapacity piktogramy (symboly), které vyzdvihují klady ubytování. Piktogramy vám ušetří čas 

a usnadní výběr vaši dovolené.

Akce dítě zcela zdarma – dítě na přistýl-
ce do uvedeného věku v doprovodu  
2 dospělých osob cestuje za 0 Kč.  

Dítě na přistýlce do uvedeného věku, 
v doprovodu 2 dospělých osob, cestuje 
za zvýhodněnou cenu. 

Novinka 2020 – upozorňuje na novou 
ubytovací kapacitu v našem katalogu.

Vzdálenost na pláž – symbol uvádí při-
bližný počet metrů ubytovací kapacity 
k nejbližší pláži.

Lehátka na pláži u hotelu ve vyhrazené 
části zdarma.

Tip naší cestovní kanceláře – symbol vy-
zdvihuje kvalitní, levné nebo jinak vý-
hodné ubytování. 

Rodinná dovolená – ubytování označe-
né tímto symbolem je vhodné pro rodi-
ny s jedním dítětem.

Rodinná dovolená – ubytování označe-
né tímto symbolem je vhodné pro rodi-
ny se dvěma dětmi.

Adult only – ubytování označené tímto 
symbolem je možné pouze pro dospělé 
osoby.

All Inclusive – symbol označuje ubytová-
ní s oblíbeným stravováním all inclusive 
v ceně nebo za příplatek.

Ubytovací kapacity jsou vybaveny ku-
chyňským koutem se základním vybave-
ním (viz popis ubytování).

Akce dítě za babku – dítě na přistýlce do 
uvedeného věku v doprovodu 2 dospě-
lých osob cestuje za 2500 Kč.

Možnost pobytu na 15 dní – k základní 
 ceně na 8 dní se připočítává doplatek za 
2. týden v následujícím týdnu. 

Posilovna – symbol označuje, že v ubyto-
vací kapacitě je k dispozici posilovna. 

Wi-Fi zdarma – v těchto ubytovacích ka-
pacitách je  Wi-Fi základní internetové 
připojení zdarma. 

Klimatizace na pokoji – symbol upozor-
ňuje na ubytování s klimatizací v ceně 
zájezdu.

Speciální platební a stornovací podmín-
ky, viz. strana 3.
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PRODLOUŽENÉ  
VÍKENDY U MOŘE
Nemáte dostatek volného času? Chcete si užít sluníčka 
a teplého moře stejně jako ostatní?
Právě pro vás máme nabídku prodloužených víkendů 
a speciálních krátkých pobytů u moře leteckou dopra-
vou.

Sledujte naše internetové stránky, kde se nabídka mění každý den!

Pokud jste nenalezli letecký zájezd vhodný právě pro vás, doporučujeme se za-
registrovat na našich internetových stránkách (pole „Registrace klienta“ v levém 
sloupci), která umožňuje vytvoření zasílání nabídek z našich internetových strá-
nek přesně dle vašich požadavků.

PRONÁJEM 
AUTOMOBILU  
V CÍLOVÉ DESTINACI
Zájemci o pronájem automobilu v místě pobytu si mo-
hou s předstihem rezervovat automobil dle vlastních 
požadavků přímo na našich internetových stránkách.
Zprostředkováváme pronájmy vozů různých kategorií od všech známých firem 
jako např. Avis, Europcar, Hertz atd. Výhodou je široká nabídka a téměř 100% jis-
tota dostupnosti vozu. Rezervace je jednoduchá, do systému je potřeba zadat 
několik údajů, přičemž vám bude nabídnuto z několika možností. Přesné pod-
mínky pro převzetí vozu, platební a stornovací podmínky jsou upřesněny u na-
bídky jednotlivých autopůjčoven. Platba je prováděna on-line. 

Rezervaci proveďte na www.bulgariatour.cz/stranky/ostatni/rent-a-car  
nebo využijete QR kód k okamžitému přesměrování na tuto stránku.

PRODEJ LETENEK  
DO CELÉHO SVĚTA
Potřebujete služebně vycestovat do zahraničí nebo 
strávit příjemné chvíle ve vzdálené destinaci a nevíte 
jaký typ dopravy zvolit. Doporučujeme si ověřit mož-
nosti leteckých dopravců, kteří nabízejí atraktivní ceny, 
mnohdy konkurující autobusové a vlakové dopravě. 

Na našich internetových stránkách si můžete vyhledat nejvýhodnější letenku 
z několika nabídek renovovaných leteckých dopravců. Vyhledávání je intuitivní, 
pro danou destinaci Vám bude nabídnuto několik možností řazených dle ceny. 
V pohodlí domova si můžete letenku do celého světa zarezervovat, objednat 
i zaplatit. 

Pro rezervaci využijte QR kód k okamžitému přesměrování na tuto stránku.

TYPY HOTELOVÝCH POKOJŮ
Především v rámci zájezdů do zahraničí se při výběru můžeme setkat také s ně-
kolika typy hotelových pokojů, které jsou uvedeny v popisu zájezdu. Často se  
u těchto hotelů liší také cena za jednotlivé typy pokojů. Pokud tato varianta na-
stane, cena se transparentně odvíjí od typu a maximálního obsazení pokoje.

Nejčastěji se jedná o tyto konkrétní varianty:
Standardní pokoj (do ulice/zahrady/na hory/zadní části hotelu) - klasická varian-
ta pokoje, kterých má každý hotel většinu a ze kterých vycházejí konkrétní zá-
kladní ceny.
Pokoj s výhledem na moře (SV)/na bazén – určuje směr, jakým má hotelový po-
koj umístěna hlavní okna či balkon. Obvykle za příplatek. Pokoje na moře nega-
rantují vždy přímý výhled na moře, ale některé hotely takto označují pokoje, kte-
ré jsou orientovány směrem k moři a mají alespoň částečný (boční) výhled na  
moře (SSV).
Promo pokoj/economy – levnější varianta klasického pokoje, umístěná na mé-
ně prestižním místě v hotelu nebo s omezeným vybavením (např. chybí balkón).
Apartmán – ubytování ve více místnostech, které jsou někdy vybaveny kuchyň-
ským koutem a mají možnost umístění přistýlky.
Superior pokoj (někdy také Studio/Lux) – jde o nadstandardní dvoulůžkový po-
koj, prostornější, obvykle lépe vybavený.
Family room – jde o větší nadstandardní dvoulůžkový pokoj, ve kterém se poho-
dlně ubytují dva dospělí a dvě děti.
Studio v Řecku – jedna místnost s kuchyňským koutem a pevnými lůžky.
Mezonet – apartmán, ve kterém je ložnice umístěna v patře.
Suite – nadstandardní hotelový pokoj se dvěma pokoji bez kuchyňky.

Označení pokojů v ceníku
1/1 –  jednolůžkový pokoj, zkratka  SGL (Single Room). Pro ubytování pouze jed-

né osoby, obvykle se skládá z jednoho standardního lůžka nebo menší man-
želské postele.

1/2 –   dvoulůžkový pokoj, zkratka DBL (Double Room). Pokoj pro dvě osoby  
s manželskou postelí nebo dvěmi lůžky. 

1/3 –  třílůžkový pokoj, zkratka TRP (Triple Room). Pokoj se třemi pevnými lůžky.
1/4 –  čtyřlůžkový pokoj, zkratka QRP (Quadruple Room). Velký pokoj se čtyřmi 

pevnými lůžky.
APT –  apartmán, zkratka APT. Pokoj s obývacím pokojem a samostatnou ložnicí 

(jednoložnicový APT2 – dvě pevná lůžka, dvouložnicový APT4 – 4 pevná 
lůžka). V obývacím pokoji je obvykle sedací souprava, která slouží jako 
 přistýlka. V některých penziónech v Bulharsku, apartmány nemají obývací 
pokoj.

SLUNEČNÍKY ZDARMA K ZAPŮJČENÍ
Slunečníky CK Bulgariatour si můžete zapůjčit zcela zdarma na celou do-
bu Vašeho pobytu v naší sezónní kanceláři v Primorsku nebo v některých 
případech u delegáta CK ve Vašem ubytovacím zařízení. O možnostech 
zapůjčení budete informováni na vaši úvodní schůzce. Půjčení slunečníků 
je poskytováno proti vratné kauci, která v případě zničení nebo ztráty 
slunečníku propadá.
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Jak, kdy a s kým poletíte?
Rozhodli jste se letět s námi? Našim cílem je, aby Vaše dovolená byla co možná nejkrásnější a k tomu patří rychlý 
a  pohodlný let. Naším charterterovým dopravcem pro letní sezónu 2020 jsou společnosti Bulgarian Air Charter 
a Smartwings.

Abyste se cítili opravdu dobře, postará se o Vás na palubě letadel 
Boeing 737–800, MD-82 a Airbus A320 zkušený letecký personál.

Přejeme Vám příjemný let!Přejeme Vám příjemný let!

BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA 
NA LETIŠTÍCH EU
Pravidla platí na všech letištích v Evropské unii, Norsku, Islandu a Švýcarsku do 
odvolání. Pravidla znamenají, že na bezpečnostních kontrolách budete se svými 
příručními zavazadly, kromě kontroly zakázaných předmětů, navíc podrobeni 
kontrole tekutin. Klienti sebou do kabiny letadla mohou mít pouze malé množ-
ství tekutin, a to jak v příručním zavazadle, tak u sebe. Tekutiny a gely musí být 
v baleních do 100 ml. Všechna balení musí být umístěna v jednom průhledném 
uzavíratelném igelitovém sáčku o maximálním obsahu 1 litr na osobu. Tento sá-
ček lze obdržet u bezpečnostní kontroly. 
Tekutinami a gely se rozumí: voda a další nápoje, polévky, sirupy, krémy, pleťo-
vá mléka a oleje, parfémy, gely včetně šampónů a sprchových gelů, nádoby pod 
tlakem včetně pěny na holení, pěnových tužidel, dalších pěnových přípravků 
a deodorantů, pasty včetně zubní pasty, směsi tuhých a tekutých materiálů, všech-
ny další materiály podobné konzistence. 
Nápoje, parfémy a ostatní tekutiny zakoupené v tranzitním prostoru letiště Vám 
budou zabaleny do zapečetěných tašek. Doporučujeme přepravovat tekutiny 
v zavazadlech, která se odbavují.
Léky a dietologické přípravky včetně dětské výživy po dobu letu mohou být pře-
pravovány v příručním kabinovém zavazadle. U léků a dietního jídla je doporu-
čeno mít lékařský předpis nebo potvrzení.

REKLAMACE ZAVAZADEL
Cestující je povinen poškození, zničení nebo ztrátu zavazadla dopravci ohlásit 
okamžitě po jeho vyzvednutí v tranzitním prostoru v cílové destinaci, kde 
pracovník reklamací zavazadel s vámi sepíše reklamační protokol. Protokol 
obsahuje referenční číslo a kontakt pro další komunikaci s leteckou společností. 
Pro uplatnění reklamace je nutné předložit následující doklady: reklamační 
protokol (PIR), letenku, identifikační útržek zavazadlového lístku, účty od 
ztracených nebo poškozených věcí, doklad o opravě nebo neopravitelnosti 
zavazadla.  Pokud cestující tento požadavek nesplní, dopravce je zproštěn 
odpovědnosti za veškeré škody, poškození nebo ztrátu zavazadla. Pro potřeby 
likvidace vyplnit online formulář na adrese https://claim.travelservice.aero/ 
(letecká společnost Smartwings).

PRODEJ CHARTEROVÝCH  
LETENEK
Pro letní sezónu 2020 Vám nabízíme k zakoupení char-
terové letenky do BULHARSKA – lety do Burgasu z Pra-
hy, Brna a Ostravy. Letenky je možné zakoupit jedno-
směrné (OW) do/z Burgasu nebo zpáteční (RT).

Lety do Burgasu z Prahy
•   cyklus 8/15 dní – odletové dny každá neděle 
•   cyklus 11/12 dní – odletové dny každý čtvrtek/ neděle

Lety do Burgasu z Brna a Ostravy
•   cyklus 8/15 dní – odletové dny každý čtvrtek

Kompletní cena zpáteční letenky do Bulharska na 8 dní včetně všech poplatků 
začíná na ceně 5 900 Kč. Cena letenky není pevná – zvyšuje se s blížícím se ter-
mínem odletu a dle obsazenosti letu – čím plnější, tím dražší.
Povolená hmotnost zavazadla je max. 20 kg na cestujícího včetně dětí do 2 let  
a 6 kg kabinové příruční zavazadlo.

Země Období Délka pobytu Odletové dny Letiště Doba letu Předpokládané časy LT

Bulharsko 14. 6. – 13. 9. 8/15 neděle Praha–Burgas 2.10 hod. PRG 19.50–22.50 BOJ 18.00–19.00 PRG

Bulharsko 14. 6. – 13. 9. 11/12 čtvrtek/neděle Praha–Burgas 2.10 hod. PRG 19.50–22.50 BOJ 18.00–19.00 PRG

Bulharsko 25. 6. – 2. 9. 8/15 čtvrtek Brno–Burgas 1.50 hod. BRQ 17.20–20.20 BOJ 15.30–16.30 BRQ   

Bulharsko 25. 6. – 2. 9. 8/15 čtvrtek Ostrava–Burgas 1.50 hod. OSR 09.50–12.50 BOJ 08.00–09.00 OSR

Řecko–Thassos 2. 6. – 25. 9. 11/12 úterý/pátek Praha–Kavala 2.10 hod. PRG 06.05–09.10 KVA 17.05–18.30 PRG

PŘEDPOKLÁDANÝ LETOVÝ ŘÁD



INFORMACE K LETECKÉ PŘEPRAVĚ
Všechny lety jsou bez občerstvení na palubě. Je zde poskytován servis BUY ON 
BOARD - veškeré občerstvení je tedy pouze za poplatek dle aktuální nabídky 
palubního časopisu Smartwings nebo Bulgarian Air Charter. 
Místa v letadle, která Vám poskytuje naše cestovní kancelář v ceně zájezdu jsou 
v ekonomické třídě. Bezplatně lze přepravit kočárky, dětské postýlky, sedačky pro 
děti, invalidní vozíky na suché nebo gelové baterie. Inzulínová péra již není potřeba 
nahlašovat, stačí když se cestující prokáže při bezpečnostní kontrole průkazkou 
diabetika. 

Kompletní přepravní podmínky leteckého dopravce naleznete na: 
https://www.smartwings.com/prepravni-podminky
https://www.bgaircharter.com/en/useful-information

Pokyny k odletu a kontakt na delegáta CK obdržíte nejpozději týden před vašim 
plánovaným odletem. 

VÁHOVÝ LIMIT ZAVAZADEL
Smartwings
•   23 kg pro jedno odbavené (zapsané) zavazadlo na osobu starší 2 let v Economy 

Class (X).
•   8 kg pro nezapsané příruční zavazadlo na palubu
•   3 kg malá osobní taška
Odbavené zavazadlo: zapsané zavazadlo přepravované v nákladovém prostoru 
letadla. Překročení bezplatných limitů odbavených zavazadel je zpoplatněno dle 
ceníku dopravce. Z technických důvodů nesmí žádné zapsané zavazadlo překročit 
hmotnost 32 kg a maximální rozměr 250 cm, tj. součet jeho délky, šířky a výšky 
včetně držadel, postranních kapes a koleček.
Příruční zavazadlo: nezapsané zavazadlo o rozměrech max. 55x45x25 cm, avšak 
součet všech tří rozměrů může být maximálně 115 cm včetně držadla a koleček 
a hmotnosti do 8 kg. Stále také platí, že místo kabinového zavazadla si cestující 
budou moci vzít na palubu hudební nástroj, jehož hmotnost nepřesahuje 8 kg, 
délka 90 cm, šířka 35 cm a hloubka 20 cm (uvedené údaje jsou včetně obalu).
Osobní taškou se rozumí např. dámská kabelka nebo laptop), o rozměrech max. 
40x30x15 cm a hmotnosti do 3 kg.
Sdružování zavazadel (součet hmotností za více osob do jednoho zavazadla) není 
povoleno. 

Bulgarian Air Charter
•   20 kg pro jedno odbavené (zapsané) zavazadlo na osobu v Economy Class (X).
•   6 kg pro nezapsané příruční zavazadlo na palubu.
Odbavené zavazadlo: každý cestující s nárokem na sedadlo má nárok na bezplatnou 
přepravu pouze jednoho kusu zapsaného zavazadla o max. hmotnosti 20 kg. Dítě 
ve věku do 2 let (bez nároku na vlastní sedadlo) má nárok na bezplatnou přepravu 
jednoho zavazadla do celkové hmotnosti 20 kg. Překročení bezplatných limitů 
odbavených zavazadel je zpoplatněno dle ceníku dopravce (3 €/kg).
Příruční zavazadlo: na palubu letadla je možné si vzít jedno příruční zavazadlo 
o hmotnosti do 6 kg a rozměru maximálně 55x40x20 cm.
Sdružování zavazadel (součet hmotností za více osob do jednoho zavazadla) není 
povoleno. 

REZERVACE MÍST V LETADLE 
Smartwings
Premium Seats: 550 Kč/jeden směr
Místa jsou umístěny v prvních třech řadách a exitové řadě. Sedačky u nouzových 
východů musí být obsazeny pouze osobami fyzicky přiměřeně zdatnými. Nesmí 
být obsazovány dětmi do 12 let, osobami starými či fyzicky slabými, osobami 
tělesně či mentálně postiženými. V případě, že cestující nebude splňovat 
podmínky může být personálem usazen na jiné místo. V tomto případě nárok na 
reklamaci nevzniká. Na některých letech nelze místa rezervovat.
Standard Seats: 350 Kč/jeden směr
Všechna ostatní místa v letadle.

Bulgarian Air Charter
Místa nelze rezervovat.

DALŠÍ POPLATKY 
V LETECKÉ PŘEPRAVĚ 
Smartwings
Navýšení hmotnosti zavazadla o 9 kg
•  800 Kč/jeden směr při platbě v cestovní kanceláři.

Další zavazadlo do 23 kg
•   800 Kč/jeden směr při platbě v cestovní kanceláři.
V případě překročení váhového limitu na letišti bude 
účtována sazba dle tarifů letecké společnosti. 

Přeprava živých zvířat na palubě – pouze pes nebo kočka o hmotnosti 
(včetně schrány) max. 8 kg, max. rozměry schránky 43 x 30 x 27 cm. Podmíněno 
souhlasem dopravce.
•   1500 Kč/jeden směr.    

Přeprava živých zvířat v zavazadlovém prostoru – hmotnost (včetně schránky) 
max. 32 kg, max. rozměry schrány nesmí převyšovat součet všech tří stran  
250 cm a žádný z rozměrů nesmí být větší než 300 cm. Podmíněno souhlasem 
dopravce.
•   3000 Kč/jeden směr.    

Sportovní vybavení do 32 kg – kolo, potápěčská výzbroj, padák, golfový bag, 
surfové prkno, rybářské pruty apod.
•   1500 Kč/jeden směr.    

Asistence na letišti při odbavení 
•   1500 Kč/jeden směr. 

Nadstandardní catering
Jelikož jsou všechny lety bez občerstvení, nabízí letecká společnost možnost ob-
jednat nadstandardní občerstvení za poplatek.

Pro lepší představu uvádíme některé z možností: 
např. malé kuřecí řízky 0,5 kg / 350 Kč, láhev červeného nebo bílého vína 390 Kč, 
dětské jídlo 350 Kč, 20 ks kanapek / 390 Kč.
Objednávka na nadstandardní catering musí být provedena nejpozději 7 dní před 
plánovaným odletem, splatnost je ihned. Storno poplatek na uvedenou službu 
je 100 %.

Travel Plus Comfort
Pro náročnější klienty, kteří vyžadují vyšší komfort, nabízíme nadstandardní 
službu Travel Plus Comfort za cenu 3500 Kč/oba směry. 
•   zajištění salónku na letišti v Praze, v Brně nebo v Ostravě 
•   podhlavníky TPC, deka, polštář 
•   bohatý catering na velkém platě (předkrm, teplé jídlo, dezert, kanapky, káva 

nebo čaj) s výběrem alkoholických a nealkoholických nápojů.
•   zvýšená volná váha zapsaných zavazadel na 32 kg. 

Služba je podmíněna rezervací sedačky v  přední části letadla, která je 
zpoplatněna.

Uvedené ceny jsou vždy za jeden směr a platné při platbě v cestovní kanceláři.

Bulgarian Air Charter
Nadváha zavazadel
Nadváhu zavazadla nelze objednat.

Sportovní vybavení
Přeprava 1 kusu sportovního vybavení do váhy 20 kg je zdarma. Přeprava je na 
zpětné potvrzení. 
Golfbag, potápěčské vybavení, surfboard, kolo.

Přeprava zvířat
Přeprava zvířete (pouze pes nebo kočka) je možná pouze na palubě letadla, a to 
do 8 kg včetně přepravky, max. rozměry 50x40x23 cm. 
Cena je na vyžádání. Přeprava je na zpětné potvrzení.

Všechny předplacené služby jsou nevratné a nepřenosné na jiný let nebo 
cestujícího.

PŘEDNOSTNÍ ODBAVENÍ 
PRO RODINY S DĚTMI
Na letišti v Praze, Brně i Ostravě je vždy jedna ze standardních odbavovacích 
přepážek, která je označena priority pro rodiny s dětmi do 2 let a handicapované 
osoby. Rodiny s dětmi do 2 let a handicapované osoby se mohou nechat 
odbavit přednostně. 11
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Obyvatelstvo a jazyk
Počet obyvatel je cca 7,3 mil., z toho asi 1,2 mil. žije 
v Sofii. Obyvatelé jsou obecně přívětiví a pohostinní, 
jazyk bulharský (cyrilice), důležité nápisy jsou v latin-
ce, domluvit se lze rusky a světovými jazyky. Čeští ob-
čané jsou v Bulharsku oblíbeni a vítáni a rádi se do 
této země opět vracejí.

Důležité kontakty
Velvyslanectví ČR v Sofii: 
Posolstvo na Českata Republika, 
Georgi S. Rakovski 100, 1000 Sofia 
tel.: 003592 948 68 00, 
e-mail: consulate.sofia@embassy.mzv.cz
Konzulární pohotovostní telefonní číslo: 
00359 888 398 045
Sezónní Konzulární jednatelství ČR v Burgasu 
(pouze v hl.sezoně):  tel: +359 885 359 050
Honorární konzulát ČR ve Varně: +359 887 648 029

Hlídka policie ČR v Primorsko: +359 897 421 612 
Hlídka policie ČR v Nesebaru: +359 897 421 613

Jak to začalo
První Češi navštívili Bulharsko po jeho osvobození 
z turecké nadvlády (1878). Vzpomínán je zejména 
prof. slavistiky Konstantin Jireček, který se význam-
ně podílel na vybudování bulharského školství (se-
psal Bulharské dějiny a deníky z cest po Bulharsku), 
dále malíři Jan Václav Mrkvička a Jaroslav Věšín, ama-
térští archeologové bratři Škorpilové, hudebníci Jo-
sef Chochola, K. J. Jermář ad. Spolu s nimi přicházeli 

učitelé, stavitelé železnic (ing.Trnka), pivovarů (brat-
ři Mildové a Proškové) a další.
Na dovolenou k Černému moři jezdíme od roku 1948. 
Od roku 1991 se Češi opatrně vrací do Bulharska a zá-
jem turistů o tuto zemi rok od roku stoupá. V Primor-
sku má CK Bulgariatour administrativní kancelář, ve 
které je klientům po celou dobu pobytu k dispozici 
delegát.

Pasové a celní předpisy
Občan ČR může cestovat do Bulharska na základě 
platného cestovního pasu nebo občanského průka-
zu, který je vybaven strojově čitelnou zónou. Dokla-
dy by měly být platné minimálně po dobu plánova-
ného pobytu na území Bulharska.
Základní informace o omezeních pro dovoz a vývoz 
valut a místní měny, drahých kovů a kamenů a množ-
ství zboží pro osobní potřebu, převáženého v osob-
ním zavazadle, je uvedeno na internetové stránce 
www.mzv.cz/sofia, v oddíle víza a konzulární infor-
mace – turistické informace (vstup a pobyt).

Čas
Po celý rok platí východoevropský čas (VEČ), tzn. 
o jednu hodinu více. 

Měna
Měnovou jednotkou je 1 Leva, značka LV  
(1 LV = 100 stotinek), bankovky v hodnotě 5, 10, 20, 
50, 100. Měna není volně směnitelná, doporučuje 
se směna z € či USD, ofi ciální kurz je cca 1 € = 1,95 
LV, samozřejmě při směně počítejte s poplatkem ne-
bo kurzem nepatrně nižším. Banky jsou otevřeny od 
pondělí do pátku od 8.00 do 17.00 hod. Ve větších 
turistických centrech jsou 24 hodin denně přístup-
né bankomaty. Hlavní mezinárodní úvěrové karty 
jsou běžně přijímány ve velkých hotelech, super-
marketech, některých restauracích a obchodech.
 
Poštovné a telefon do ČR
poštovní známka stojí cca 2 LV. Pokud chcete telefo-
novat domů, kód do ČR je 00420 + Vaše tel. číslo.

Zdravotnictví
Lékárnu poznáte podle štítu s křížkem nad vchodem 
a podle nápisu APTEKA. Některé léky, podobně jako 
u nás, jsou dostupné bez lékařského předpisu, za pří-
slušný poplatek. V případě onemocnění se obraťte na 
asistenční službu vaší pojišťovny nebo stálého delegá-
ta cestovní kanceláře. Poplatky za lékařskou péči a lé-
ky se platí v hotovosti. Proto je nutné počítat s finanč-
ní rezervou. Na základě lékařské zprávy, účtenek od 

lékaře a léků, Vám pojišťovna po návratu do ČR danou 
částku po předložení všech náležitostí uhradí.

Autem
Při cestě autem nesmíte zapomenout na:
•  mezinárodní pojištění odpovědnosti z provozu  

vozidla – zelená karta
• mezinárodní poznávací značku
• technický průkaz
• nutný mezinárodní ŘP
• hasicí přístroj
• lékárničku
• výstražný trojúhelník a reflexní vestu
• minimální hloubka dezénu je 1,6 mm
V Bulharsku se zpoplatňuje používání veškerých stát-
ních silnic a dálnic. Poplatky za po užívání silnic v ro-
ce 2019: do 3,5 t – 15 LV/sedmidenní, 30 LV/měsíční. 
Při poruše vozu je možné volat silniční pomoc („pat-
na pomošt“) na tel. 146 (pouze z mobilního telefonu) 
nebo na 02 91146. 
Pro aktuální informace kontaktujte velvyslanectví 
Bulharské republiky v Praze: 
Krakovská 580/6, 110 00 Praha 1 
tel.: 222 211 258, 222 212 011
e-mail: embassy.prague@mfa.bg

Rychlostní limity
Obec 50 km/h, mimo obec 90 km/h, dálnice 140 km/h.
Doporučujeme předpisy dodržovat, vyhnete se vyso-
kým pokutám a případné zvůli dopravních policistů.

Bulharská kuchyně
V hotelech se vaří převážně jídla mezinárodní kuchy-
ně oboha ce na o balkánské prvky. Jídlo bývá velmi 
chutné a pestré díky nej různějším kombinacím ze-
leniny, masa, ryb a příloh. Mezi často používaná ma-
sa patří kuřecí, vepřové a jehněčí, široký výběr ryb, 
velmi oblíbené jsou místní speciality z mletého ma-
sa – „Kebab četa” (čevapčiči), „Kjufteta” (karbanátky), 
rozšíře né je maso upravované na roštu (tzv. ”Skara”), 
případně ve formě minutek a specialit podle jed not-
livých res taurací. Mezi oblí benými přílohami nesmí 
chybět bílý chléb, obvykle se nabízí brambory peče-
né i vařené, rýže nebo těstoviny. Velmi oblíbený je 
balkánský sýr z ovčího či krav ského mléka „Kaška-
val”, podob ný našim tvrdým sýrům. Jídla bý va jí do-
chu cována vinným octem, olivovým olejem, míst-
ním koře ním a často se používá česnek. Ze salátu je 
oblíbený šopský, rajčatový a míchaný. 
Bulhaři většinou začínají jídlo aperiti vem (Mentov-
ka, Mastika, Rakije), během jídla se podává z množ-
ství kvalitních bulhar ských vín či pivo (Zagorka, Ka -
me nitza, Burgasko). Bulhaři mají jídlo v oblibě, jedí 
rádi a hlavně pomalu, na rozdíl od našich poněkud 
uspěchaných zvyků.

Bulharsko je zemí rozmanitou, pestrou, lákající, zemí nedotčené přírodní krásy, ideální cíl letních nebo zimních dovo-
lených a prázdnin. Bulharsko leží v srdci Balkánského poloostrova. Velkolepá příroda, mírné podnebí, teplé moře a po-
četné minerální prameny jsou opravdovým bohatstvím země. Na území o rozloze 111 000 km2 se nacházejí jak velko-
lepé hory, tak i široké úrodné roviny. Hlavním městem je Sofie, počet obyvatel je cca 7,3 mil. Nejvyšší vrchol Bulharska 
Musala, se nachází v pohoří Rila a dosahuje výšky 2925 metrů.
Tato malá země má co nabídnout každému turistovi. Dlouhé léto, zlaté pláže, čistá jezera, horké minerální prameny 
či tisíciletá historická města. Jsou zde krásné hory s výbornými podmínkami na odpočinek i sport, jak v zimě tak v lé-
tě, zelené doliny s nádhernou vůní růží. Přivítání je tu milé a přátelské. Pobyt v Bulharsku je finančně nenáročný a do-
konce výhodný. V nabídce CK Bulgariatour, která je odborníkem na  zájezdy do této země, jsou ceny dostupné pro ka-
ždého návštěv níka. Na severu Bulharska tvoří hranici s Rumunskem řeka Dunaj, na jihu pak probíhá hranice s Řeckem 
a Tureckem. Východní břehy Bulharska omývá Černé moře. Na západě země sousedí se Srbskem a s Makedonií.

SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ
NESEBAR

ELENITE

POMORIE

SVATÝ VLAS

SOZOPOL

PRIMORSKO

KITEN

LOZENEC

CAREVO

ACHTOPOL

ARKUTINO

RAVDA

BURGAS

ALBENA

ZLATÉ PÍSKY

SVATÝ 
KONSTANTIN

VARNA

SINEMOREC

ČERNOMOREC

Orientační ceny 2019 v  LV
Supermarket Restaurace

mléko 1 l 1,20-1,80 hlavní bezmasé 
jídlo

chléb 0,8 kg 1,00-1,50
smažená cuketa 
s česnekovým 
jogurtem

4,00-5,50

vejce 0,30-0,40 papriky 
v rajčatové omáčce 4,50-6,00

balkánský sýr kg 4,00-8,50 míchaná vejce se 
zeleninou 4,50-6,00

jogurt 1,00-1,80 hlavní masové jídlo
máslo 250 g 3,40-5,50 musaka 4,50-5,50
meloun 1 kg 0,60-1,20 kuře s rýži 5,00-6,00
broskve 1 kg 3,40-4,50 grilované maso mix 8,00-12,00
pivo 0,5 l 1,00-2,50 pivo 0,5 l 2,50-3,50
víno 0,7 l 3,50-9,90 víno 200 ml 3,00-4,50
coca-cola, fanta 2 l 1,80-2,50 limonáda 1,50-2,20
ovocný džus 1 l 2,50-3,50 balená voda 0,5 l 1,50-1,80
zmrzlina (kopeček) 1,00-3,00 rakie 50 ml 1,80-3,50
těstoviny 500 g 1,20-2,00 kafe espresso 1,80-2,50
rajčata 1 kg 2,50-4,50 zmrzlinový pohár 3,00-4,00
paprika 1 kg 3,50-4,50
balená voda 1,5 l 1,00-1,80
balená voda 0,5 l 0,80-1,00
Rychlé občerstvení
pizza 1/4 3,50-5,50 malé rybičky 100 g 3,00-4,00
palačinka 2,50-4,50 vařená kukuřice 1,50-2,00
gyros 3,50-5,00 párek v rohlíku 1,50-2,00

Orientační ceny jen pro jižní černomořské pobřeží. Na Slunečním pobřeží, 
Albeně a Zlatých Pískách jsou ceny v restauracích cca o 15 až 20 % vyšší.
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POBŘEŽÍ ČERNÉHO MOŘE
Chcete-li mít o dovolené garantované slunce, 
teplé moře a útulné pláže, jeďte k Černému 
moři s více než 300 hodinami slunečního svi-
tu ve vrcholné sezóně. Bezpečné, křišťálově či-
ré a klidné vody s nízkým obsahem soli a bez 
nebezpečných dravých živočichů, jsou ideál-
ní pro koupání, plavání i potápění. Široké pří-
mořské písčité pláže s jemným zlatým pískem 
(378 km) lemují malebné zálivy, ke kterým se 
pozvolna svažují hezké lesíky. Stejně jako ce-
lá okolní krajina je samotné Černé moře ne-
všedně bohaté na přírodní krásy a kontrasty. 
Široké, otevřené a do moře se svažující pláže 
sousedí s malými romantickými zálivy, vyso-
kými písečnými dunami, úchvatnými stěnami 
a útesy, smaragdově zelenými zátokami a ry-
bářskými vesničkami.

Klimatická tabulka
Průměrná denní teplota vzduchu a vody ve °C

Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen

Průměrná denní teplota 15 21 26 29 29 24 20

Průměrná noční teplota 7 12 16 18 17 15 11

Průměrná teplota vody 10 15 21 24 25 22 17 13



Pro oblast Burgas
Istanbul
CK Bulgariatour nabízí během pobytu v Bulharsku 
jednodenní výlet do Istanbulu (doprava autokarem, 
program s prů vodcem). 
Metropole na hranici dvou kontinentů, Evropy 
a Asie, která je oprávněně považována za bránu 
mezi východem a západem. Návštěva devítimilió-
nového Istanbulu je nezapomenutelným zážitkem 
pro každého turistu. Je požadován cestovní pas – 
doporučená platnost minimálně 6 měsíců po ná-
vratu.

Varna - Delfinárium
Celodenní výlet do Varny - mořské hlavní město 
Bulharska, významné kulturní a turistické středis-
ko země. Zájezd zahrnuje návštěvu Delfinária (je-
diný svého druhu na Balkánech) a akvária, kde je 
mnoho druhu ryb.

Nesebar
Celodenní výlet autobusem (mikrobusem) do his-
torického městečka pod záštitou Unesca s průvod-
cem. Nabízíme prohlídku části městských hradeb 
z byzantské éry, vstupních hradeb z řeckých dob, 
středověkých kostelů, nebo jen procházku ma-
lebnými uličkami s dřevěnými roubenými domky 
z přelomu 19. a 20. století.

Ropotamo a Sozopol
Půldenní výlet začíná projížďkou lodí v přírodní re-
zervaci Ropotamo, kde bude možno spatřit cizokraj-
né ptactvo, nejedovaté vodní hady a malé vodní žel-
vy. Po projížďce lodí se pokračuje do historického 
města Sozopol. Zde si s průvodcem prohlédnete sta-
rou část města, bývalé řecké sídliště zvané Apollo-
nia Pontica, impozantní domy z přelomu 19. a 20. 
století, situované na poloostrově, oddělené od no-
vé části nádherným zalesněným parkem s několika 
historicky vzácnými kostely. 
Mimo jiné můžete navštívit archeologické muzeum 
s nejkrásnější sbírkou řeckých kamenných váz a lod-
ních kotev. 

Barbeque
Projížďka plachetnicí, slunění a koupání na pláži 
 Perla. V ceně výletu je piknik (ryba, čevabčiči, zele-
nina, víno, rakije, pivo, nealko). Příjemný odpočin-
kový  výlet.

Bulharský folklórní večer
Večer v duchu bulharské zábavy. Živá hudba, vy-
stoupení profesionálních tanečníku, nebude chybět 
ani národní tzv. Nestinarský tanec (tanec na rozžha-
veném uhlí). Večer bude probíhat v jedné z restau-
rací v městečku Sozopol. V ceně je zahrnuta večeře 
s předkrmem a hlavním jídlem, neomezená konzu-
mace vína.

Potápění v Primorsku
Poskytujeme možnost nahlédnout pod mořskou 
hladinu do hloubky 8–10  m, s přístrojem, pod ve-
dením zkušeného instruktora. Cena zahrnuje do-
pravu na místo potápění, vypůjčení veškerého 
 vybavení, výklad a osobní doprovod instruktora, 
výuku na břehu i v moři.

Fotoplavba
Ideální pro získání kvalitních fotografií. Skvělá vidi-
telnost, jasnost a kontrast za odpoledního slunce. 
Tyrkysové moře a průzračná voda. Příležitostně mů-
žete spatřit i delfíny.

Projížď ka jachtou
Večerní romantická projížďka jachtou se sektem.

Jeep safary
Půldenní výlet: jízda offroad horním tokem řeky Ro-
potamo v rezervaci,  půlhodinová projížďka lodí, pro-
hlídka  thrácké svatyní  Begliktaš, piknik a koupání 
u malebné pláže zátoky „Perla“, lokalita „Krokodýl. 

Pro oblast Varna
Varna – Delfinárium
Polodenní výlet autobusem zahrnuje projížďku 
městem, návštěvu a shlédnutí přestavení v Delfi-
náriu, pohoštění v centru města a osobní volno.

Varna, klášter Aladža, Kamenný les
Výlet při kterém navštívíte klášter Aladža, prohlíd-
nete si přírodní fenomén Kamenný les a budete 
ochutnávat z pěti druhů bulharského vína. Překrás-
nou atmosféru historických budov v centru Varny, 
budete moci nasát, při noční projížďce městem.

Balčik – Kaliakra
V programu tohoto výletu je zahrnuta návštěva Bo-
tanické zahrady a letního sídla rumunské královny 
ve městě Balčik a návštěva mysu Kaliakra. Dále se 
zastavuje v hrnčířské dílně s výrobou tradiční bul-
harské keramiky.

Plavba plachetnicí „Royal Helena“ 
do Nesebaru
Výlet se koná každou neděli a pondělí. Plavba z Var-
ny do historického městečka Nesebaru, podle přá-
ní skupiny oběd v restauraci starého města (není za-
hrnuto v ceně) a procházka starým městem s jeho 
památkami s odborným výkladem. V odpoledních 
hodinách návrat turistickým autobusem do Varny.

Bulharské kláštery, Veliko Tarnovo
Jednodenní výlet do středověkého města Veliko Tar-
novo, které je malebně umístěno na svazích nad ře-
kou Jantrou. Shlédnete vrch Carevec se svými 
 ruinami carského paláce a zrekonstruovaného pa-
triarchálního chrámu. Další zastávka bude v obci Ar-
banasi s prohlídkou starobylých kamenných dom-
ků, návštěva církevního muzea Svaté Matky Boží se 
zázračnou ikonou a Petropavlovského kláštera. Vý-
let bude ukončen večeří včetně show „Zvuk a svět-
lo“, která za pomocí hudby a světelných efektů uka-
zuje na klíčové momenty bulharských dějin.

Sofie, Rilský klášter, Prorokyně Vanga
Výlet je dvoudenní s plnou penzí. První den odjezd 
do Sofie, prohlídka hlavního města s návštěvou ka-
tedrálního chrámu Alexandra Něvského a Ruského 
kostela. Po obědě osobní volno a poté odjezd do 
Rilského kláštera. Večeře a nocleh v hotelu kláštera.
Druhý den po snídaní účast na ranní bohoslužbě 
a prohlídka kláštera. Poté odjezd do města Petrči, 
návštěva muzea prorokyně Vangy, dále návštěva 
místa Rupite, kde se nedaleko kostela Sv. Pátek 
 nachází mohyla Vangy. Odjezd do Melniku, nej-
menšího města v Bulharsku, po obědě návrat do 
hotelů.

Bukurešť
Jednodenní výlet do hlavního města Rumunska. 
Okružní cesta autobusem městem s návštěvou ná-
městí Unirii, Viktoria a budovy Parlamentu. Dále ná-
sleduje prohlídka Muzea rumunské vesnice, venkov-
ských kostelů a dílen ze 16.-17. stol. Odjezd brzy 
ráno, návrat v pozdních hodinách.

Šumen
Jednodenní výlet při kterém navštívíte přírodní re-
zervaci Madara – památník světového kulturního 
dědictví pod záštitou UNESCO, návštěva stájí Kabi-
juk s chovem čistokrevných koní, prohlídka hospo-
dářství a na přání lze uskutečnit jízdu na koni. 
Ochutnávka brynzy z místní výrobny sýru. Další za-
stávkou je Karbalovký dům ve městě Preslav, uvítá-
ní preslavskou rakií, ukázka tkaní, česání vlny, folklor, 
obyčeje tradičních bulharských svátků. Oběd s ne-
omezeným vínem. Ve městě Šumen osobní volno, 
zájemci mohou navštívit Tambul – největší mešitu 
v Bulharsku.

Pirátská plavba na lodi
Plavba na jachtě, vybavené k námořnímu boji, ani-
mace. Pohoštění, všechny nápoje bez omezení. Plav-
ba potrvá cca 3 hod.
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Letiště Burgas

Vzdálenost od letiště 30 km

Doba transferu cca 40–60 min.

Pláže písečné, pozvolný vstup

Lékař, poliklinika ano

Ubytování hotely 3*, 4*, 5*

Fakultativní výlety
výlet lodí, Sozopol, Istanbul,
Varna – Delfinárium, folklorní večer

! Hotel MARVEL****
@ Hotel MPM BLUE PEARL****
# Hotel BELLEVUE****
$ Hotel MPM KALINA GARDEN

% DIT MAJESTIC BEACH RESORT****
^ Hotel DIT EVRIKA BEACH****
& Hotel ROYAL PALACE HELENA PARK*****
* Hotel IMPERIAL PALACE*****

( Hotel SIRENA***
BL Hotel TRAKIA GARDEN***
BM Hotel KIPARISITE****
BN Hotel BORA BORA***

BO Hotel KOTVA****
BP Hotel CHAIKA & ARKADIA****
BQ Hotel KAVKAZ****
BR Hotel SLAVYANSKI***
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Slunečné pobřeží je jedním z nej-
větších hotelových a rekreač ních 
komplexů u Černého moře, určené 
především pro rodiny s dětmi. Tento 
turistický ráj (nositel modré vlajky), 

 který patří k nejoblíbenějším přímořským l etoviskům, se 
rozprostírá 30  km severně od Burgasu a 5 km od Nese-
baru. V Evropě se nalézá málo písečných pláží, které ma-
jí východní mořský horizont. Tento přírodní fakt je 
 neobyčejný pro všechny ty, kteří si vybrali  jako místo své-
ho letního odpočinku právě Slunečné pobřeží.
Pro děti bezpečné, pozvolna se svažující  pláže dosahu-
jí délky více než 7 km a šířky až 200 m. Na čistých plá-
žích, zpestřených pohádkovými dunami, naleznete 
množství skluzavek, houpaček a bazénů. Všem se pak 
nabízejí  potřebné služby k příjemně strávenému odpo-
činku, jako např. lehátka a ochranné štíty slunečníků. 
V celém středisku naleznete obchody, kiosky, pošty, po-
likliniky, restaurace, zábavní folklorní podniky, varieté, 
kasina, dětské atrakce, hřiště, kurty a půjčovny sportov-
ních potřeb. Milovníci a obdivovatelé vodních sportů 
budou jistě spokojeni s neomezeným výběrem vodních 
skútrů, šlapacích kol, vodních lyží a windsurfingu. K ve-
černímu posezení zvou stylová zařízení a velké množ-
ství útulných restaurací. Ke koloritu místa patří projížď-
ky na koních a v drožkách.
Možnost vycházek do okolí, zejména prohlídka staro-
bylého městečka Nesebar, i dlouhé procházky podél po-
břeží poskytují ideální program na odpoledne. Koneč-
nou tečkou příjemně stráveného pobytu může být jízda 
malým vláčkem po letovisku. Ať zde hledáte odpočinek 
a uvolnění nebo sportovní vyžití či noční život – každý 
nalezne to své!
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SLUNEcNÉ POBrEzÍ



Letecky od 17 464 Kč

0
13 let Wi-Fi

Hotel leží v severní části Slunečního pobřeží. Od 
široké pláže s jemným pískem ho dělí pouze místní 
promenáda. Do centra letoviska nebo do histo-
rického městečka Nesebaru (5 km) se dostane-
te pohodlně pěšky po promenádě, pravidelnou 
místní autobusovou dopravou nebo turistickým 
vláčkem. Hotel nabízí komfortní služby včetně 
plážového servisu (lehátka a slunečníky na pláži 
zdarma).

Pláž
•  vzdálenost – přímo u pláže
•  písečná s pozvolným vstupem
•  lehátka a slunečníky zdarma
•  plážové ručníky zdarma (za kauci 25 LV/kus)
•  vodní sporty za poplatek

Vybavení pokoje
•  dvoulůžkový pokoj s bočním výhledem  

na moře
•  možnost jedné přistýlky
•  vlastní sociální zařízení, vysoušeč vlasů
•  klimatizace, sat. TV,  telefon, balkon
•  minibar (konzumace za poplatek)
•  Wi-Fi připojení zdarma
•  dětská postýlka na vyžádání 5 LV/den 

Maximální obsazení pokoje
•  dvoulůžkový pokoj: 2+1 nebo 3+0

Vybavení hotelu
•  vstupní hala s recepcí
•  hlavní restaurace, a la carte restaurace Bendita
•  lobby bar, bar u bazénu
•  venkovní bazén pro dospělé s dětskou částí
•  lehátka a slunečníky u bazénu zdarma
•  výtahy, dětský koutek, animace
•  směnárna, minimarket
•  hotel přijímá platební karty

Služby zdarma
•  Wi-Fi připojení v celém hotelovém areálu
•  fitness, stolní tenis
•  dětský klub 4–12 let

Služby za poplatek
•  minigolf, kulečník, internetový koutek
•  bezpečnostní schránka na recepci 5 LV/den
•  masáže, kadeřnictví, parkování 16 LV/den
•  pokojová služba
         
Stravování
ALL INCLUSIVE PLUS – snídaně, oběd a večeře 
for mou bohatého bufetu. Neomezená kon-
zumace místních alkoholických a nealko ho-
lických nápojů, koktejly, káva, čaj (8:00–23:30). 
Dopolední (11:00–12:00) a odpolední (15:00–
16:00) svačina: hot dog, pizza, moučníky. Ovo-
ce, zmrzlina, sladkosti (15:00–16:00). A la carte 
restaurace Bendita (1x za pobyt po předchozí 
rezervaci). 

Hotel BELLEVUE****

BS

P

S

AI

16

Odlety z Prahy, Brna a Ostravy

Informace k cenám a slevám na str. 2–4
SLEVY za včasné

rozhodnutí až
16 % 15 % 13 % 10 %

do 31. prosince do 31. ledna do 28. února do 31. března 

SLUNEcNÉ POBrEzÍ

 Letecké zájezdy na 8 dní (7 nocí) červen červenec srpen září
 Praha - odlet neděle 14 21 28 - 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13
 Brno, Ostrava - odlet čtvrtek - 25 - 2 9 16 23 30 6 13 20 - 27 - 3
 délka zájezdu - počet dní 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 -

 Letecké zájezdy na 11/12 dní (10/11 nocí) červen červenec srpen září
 Praha - odlet čtvrtek/neděle 14 18 21 25 28 2 5 9 12 16 19 23 26 30 2 6 9 13 16 20 23 27 30 3 13
 délka zájezdu - počet dní 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 -

 Hotel Bellevue - all inclusive plus 8 dní 11 dní 12 dní 8 dní 11 dní 12 dní 8 dní 11 dní 12 dní 8 dní 11 dní 12 dní 8 dní 11 dní 12 dní
 lůžko - osoba 20790 25390 27890 21690 27090 28990 22690 27590 30890 23490 28590 31690 25690 31190 33190
 přistýlka - dítě 2-13 let 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990
 přistýlka - dospělý 16290 20690 22690 17190 22090 23390 17890 22090 24490 18290 22890 25390 19990 24990 26490
 příplatek za jednolůžkový pokoj 4500 6500 7600 5100 7400 8000 5500 7500 8500 5800 7800 8900 6400 8600 9300
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Hotel Kotva  je od nádherné písečné pláže s poz-
volným vstupem do moře vzdálený cca 250 m. 
Hotel je oblíben především díky velkému aqua-
parku, který je součástí hotelu. Nabízí kvalitní 
služby a svou polohou je ideálním místem k pěším 
vycházkám do historického města Nesebaru (cca 
800 m) nebo do centra Slunečního pobřeží (cca 
3 km). 

Pláž
• vzdálenost 250 m
• písečná s pozvolným vstupem
• lehátka a slunečníky za poplatek
• vodní sporty za poplatek

Ubytování
• moderní dvoulůžkový pokoj
• možnost jedné nebo dvou přistýlek 
• vlastní sociální zařízení, vysoušeč vlasů
• klimatizace, sat. TV, telefon, balkon
• Wi-Fi připojení zdarma
• malá lednice 
•  dětská postýlka na vyžádání 5 LV/den
• apartmán (ložnice + obývací pokoj)

Maximální obsazení pokoje
• dvoulůžkový pokoj: 2+2 nebo 3+0
• apartmán: 3+1 na vyžádání

Vybavení hotelu
• vstupní hala s recepcí, restaurace, výtahy 
• restaurace a la carte, minimarket
• lobby bar, bar u bazénu, vodní bar
• venkovní bazény pro dospělé a děti
• lehátka a slunečníky u bazénů zdarma
• aguapark, dětské brouzdaliště a hřiště
•  večerní animační programy 6x týdně  

(10. 6. – 10. 9.)

Služby zdarma
• Wi-Fi připojení u recepce
• aquapark pro dospělé i děti

Služby za poplatek
• bezpečnostní schránka 5 LV/den 
• sauna, masáže, fitness, billiard 
• stolní tenis
• restaurace a la carte, vodní bar, lobby bar
• parkování

Stravování
SNÍDANĚ nebo ALL INCLUSIVE formou bufetu – 
snídaně (7:30–10:00), oběd (12:30–14:30) a ve-
čeře (18:00–21:00) formou bohatého bufetu. 
Studené občerstvení během dne (11:00–17:00) 
např. sendviče, sladké pečivo, ovoce a zmrzli-
na. Neomezená konzumace místních alkoho-
lických a nealkoholických nápojů, např. točené 
pivo, červené a bílé víno, koktejly, teplé nápoje 
(10:00–22:30). 

Hotel KOTVA**** 250
6 let Wi-Fi

Letecky od 11 416 Kč

Odlety z Prahy, Brna a Ostravy
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Informace k cenám a slevám na str. 2–4
SLEVY za včasné

rozhodnutí až
16 % 15 % 13 % 10 %

do 31. prosince do 31. ledna do 28. února do 31. března 

SLUNEcNÉ POBrEzÍ

 Letecké zájezdy na 8 dní (7 nocí) červen červenec srpen září
 Praha - odlet neděle 14 21 28 - 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13
 Brno, Ostrava - odlet čtvrtek - 25 - 2 9 16 23 30 6 13 20 - 27 - 3
 délka zájezdu - počet dní 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 -

 Letecké zájezdy na 11/12 dní (10/11 nocí) červen červenec srpen září
 Praha - odlet čtvrtek/neděle 14 18 21 25 28 2 5 9 12 16 19 23 26 30 2 6 9 13 16 20 23 27 30 3 13
 délka zájezdu - počet dní 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 -

 Hotel Kotva - se snídaní / all inclusive 8 dní 11 dní 12 dní 8 dní 12 dní 8 dní 11 dní 12 dní 8 dní 11 dní 12 dní 8 dní 8 dní 11 dní 12 dní
 lůžko - osoba se snídaní 13590 15890 17490 14290 18290 15990 18690 19690 16490 20090 20890 16790 18590 22090 23190
 1. přistýlka - dítě 2-6 let se snídaní 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990
 1. přistýlka - dítě 6-12 let / 2. přistýlka 2-12 let 10790 11590 12390 10990 12690 11690 12990 13490 11890 13690 14090 11990 12990 14790 15290
 lůžko - osoba all inclusive 16690 21190 22990 17090 24390 19890 24190 25790 20690 25890 27290 21090 22890 28290 29990
 1. přistýlka - dítě 2-12 let all inclusive 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990
 2. přistýlka - dítě 2-12 let all inclusive 12290 14190 15090 12590 15790 13790 15890 16590 13890 16790 17490 13990 15290 17990 18890
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Hotel leží přímo u široké pláže s jemným pískem 
v severní části Slunečního pobřeží, mezi hotely 
Majestic a Bellevue. V okolí možnosti nákupů, 
množství obchůdků, restaurací, kaváren, občer-
stvení, sportovního vyžití a zábavy. Do centra 
Slunečního pobřeží nebo do historického městeč-
ka Nesebaru, se dostanete turistickým vláčkem ne-
bo nebo meziměstskou autobusovou dopravou.  

Pláž
•  vzdálenost – přímo u pláže
•  písečná s pozvolným vstupem
•  lehátka a slunečníky za poplatek
•  vodní sporty za poplatek
•  plážový servis pro pokoje superior zdarma

Ubytování
•  dvoulůžkový pokoj standard/moře 
•  dvoulůžkový pokoj superior park/moře
•  možnost jedné nebo dvou přistýlek
•  vlastní sociální zařízení, vysoušeč vlasů
•  balkon, klimatizace
•  sat. TV, telefon, minibar
•  dětská postýlka zdarma (na vyžádání)
•  bezpečnostní schránka 49 LV/7 dní
•  výhled na moře pokoj standard 70 Kč/os./den
•  výhled na moře superior 160 Kč/os./den 

Maximální obsazení pokoje
•  dvoulůžkový pokoj standard: 2+2 
•  dvoulůžkový pokoj superior: 2+2 

Vybavení hotelu
•  vstupní hala s recepcí, výtahy, směnárna
•  hlavní restaurace Hollywood
•  UAI restaurace pro pokoje superior
•  lobby bar s Wi-Fi připojení zdarma
•  bar u bazénu, safari bar, irský bar, bar terasa
•  venkovní bazén pro dospělé a děti
•  lehátka a slunečníky u bazénu zdarma
•  dětské hřiště, animační programy
•  obchodní zóna 

Služby za poplatek
•  SPA centrum, sauna, jacuzzi, masáže
•  lékař, kadeřnictví, manikúra 
•  turecké lázně
• parkování
•  pokojová služba
   
Stravování
ALL INCLUSIVE nebo ULTRA ALL INCLUSIVE 
– snídaně, oběd a večeře formou bohatého 
bufetu. Svačiny, občerstvení, dezerty, káva, čaj, 
zmrzlina (11:00–17:00). Neomezená konzumace 
místních alkoholických a nealkoholických nápo-
jů (10:00–24:00). 

Hotel IMPERIAL PALACE***** (ex Victoria Palace)

Letecky od 14 608 Kč

0
12 let Wi-Fi

Odlety z Prahy, Brna a Ostravy
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Informace k cenám a slevám na str. 2–4
SLEVY za včasné

rozhodnutí až
16 % 15 % 13 % 10 %

do 31. prosince do 31. ledna do 28. února do 31. března 

SLUNEcNÉ POBrEzÍ

 Letecké zájezdy na 8 dní (7 nocí) červen červenec srpen září
 Praha - odlet neděle 14 21 28 - 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13

 Brno, Ostrava - odlet čtvrtek - 25 - 2 9 16 23 30 6 13 20 - 27 - 3

 délka zájezdu - počet dní 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 -

 Letecké zájezdy na 11/12 dní (10/11 nocí) červen červenec srpen září
 Praha - odlet čtvrtek/neděle 14 18 21 25 28 2 5 9 12 16 19 23 26 30 2 6 9 13 16 20 23 27 30 3 13

 délka zájezdu - počet dní 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 -

 Hotel Imperial Palace - all inclusive / ultra all inclusive 8 dní 11 dní 12 dní 8 dní 11 dní 12 dní 8 dní 11 dní 12 dní 8 dní 11 dní 12 dní 8 dní 8 dní 11 dní 12 dní
 lůžko - osoba DBL standard all inclusive 17390 20990 22890 17990 22190 24490 18390 22790 25090 18890 24290 25990 20390 21490 26290 27790

 lůžko - osoba DBL superior ultra all inclusive 21990 27590 30490 22790 29290 32590 23290 30090 33690 23890 32090 34690 25990 26890 33890 36190

 1. přistýlka - dítě 2-12 let 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990

 2. přistýlka - dítě 2-5 let 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990

 2. přistýlka - dítě 5-12 let DBL standard AI 12490 14290 15290 12790 14990 16290 12990 15390 16690 13190 16390 17290 14190 14890 17390 18290

 2. přistýlka - dítě 5-12 let DBL superior UAI 15090 17990 19590 15490 18990 20790 15790 19490 21390 15990 20790 22190 17390 17890 21690 22990



Oblíbené hotely Chaika a Arkádia jsou součás-
tí hotelového komplexu Chaika Beach Resort, 
který se nachází v centru letoviska, přímo u ši-
roké pláže s jemným pískem. V okolí možnosti 
nákupů, množství obchůdků, restaurací, kavá-
ren, občerstvení, sportovního vyžití a zábavy. Je 
vzdálený 8 km od historického města Nesebar, 
do kterého se pohodlně dostanete turistickým 
vláčkem.       

Pláž
•  vzdálenost – přímo u pláže
•  písečná s pozvolným vstupem
•  lehátka a slunečníky za poplatek
•  vodní sporty za poplatek

Ubytování
•  dvoulůžkový pokoj
•  možnost jedné nebo dvou přistýlek
•  vlastní sociální zařízení
•  vysoušeč vlasů
•  balkon, klimatizace
•  sat. TV, telefon
•  malá lednice
•  dětská postýlka zdarma (na vyžádání) 
•  Chaika s výhledem na moře 100 Kč/os./den
•  Wi-Fi připojení 7,20 LV/den/jedno zařízení
•  bezpečnostní schránka zdarma

Maximální obsazení pokoje
•  dvoulůžkový pokoj: 2+2 nebo 3+0

Vybavení hotelu
•  vstupní hala s recepcí a Wi-Fi zdarma
•  restaurace, výtahy, směnárna
•  bar u bazénu
•  irský bar, snack bar
•  venkovní bazén pro dospělé a děti
•  dětské hřiště 
•  lehátka a slunečníky u bazénu zdarma
•  dětská animace, sportovní aktivity

Služby za poplatek
•  fitness, billiard
•  SPA centrum, sauna, jacuzzi, masáže
 
Stravování
SNÍDANĚ, POLOPENZE nebo ALL INCLUSIVE 
formou bufetu v hlavní restauraci. 
ALL INCLUSIVE – snídaně, oběd a večeře for-
mou bufetu v hlavní restauraci. Svačiny, občers-
tvení, dezerty, káva, čaj, zmrzlina (15:00–17:30). 
Neomezená konzumace místních alkoholic-
kých a nealkoholických nápojů (10:00–23:00). 
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Hotel CHAIKA & ARKADIA****
12 let

Odlety z Prahy, Brna a Ostravy

Letecky od 12 004 Kč
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Informace k cenám a slevám na str. 2–4
SLEVY za včasné

rozhodnutí až
16 % 15 % 13 % 10 %

do 31. prosince do 31. ledna do 28. února do 31. března 

SLUNEcNÉ POBrEzÍ

 Letecké zájezdy na 8 dní (7 nocí) červen červenec srpen září
 Praha - odlet neděle 14 21 28 - 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13
 Brno, Ostrava - odlet čtvrtek - 25 - 2 9 16 23 30 6 13 20 - 27 - 3
 délka zájezdu - počet dní 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 -

 Letecké zájezdy na 11/12 dní (10/11 nocí) červen červenec srpen září
 Praha - odlet čtvrtek/neděle 14 18 21 25 28 2 5 9 12 16 19 23 26 30 2 6 9 13 16 20 23 27 30 3 13
 délka zájezdu - počet dní 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 -

 Chaika & Arkadia - snídaně / polopenze / all inclusive 8 dní 11 dní 12 dní 8 dní 11 dní 12 dní 8 dní 11 dní 8 dní 11 dní 12 dní 8 dní 8 dní 11 dní 12 dní
 lůžko - osoba se snídaní 14290 16890 19390 15690 18990 20290 16090 19490 16490 20090 20890 16890 17390 20490 21390
 lůžko - osoba s polopenzí 15090 17990 20690 16490 20190 21490 16890 20690 17290 21190 22090 17690 18390 21590 22690
 lůžko - osoba all inclusive 16290 19890 22690 17790 21990 23490 18190 22490 18590 22990 24090 19090 19890 23390 24690
 1. přistýlka - dítě 2-12 let / 2. přistýlka 2-5 let 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990
 2. přistýlka - dítě 5-12 let se snídaní 10990 12390 13890 11890 13590 14390 12090 13890 12290 14290 14790 12390 12790 14490 15090
 2. přistýlka - dítě 5-12 let s polopenzí 11490 12990 14590 12390 14290 15090 12490 14590 12790 14990 15490 12890 13290 15190 15790
 2. přistýlka - dítě 5-12 let all inclusive 12290 14090 15790 13090 15390 16290 13290 15590 13490 15990 16690 13790 14090 16290 16990

Chaika

Arkadia
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Moderní hotel se nachází v severní části Sluneční-
ho pobřeží cca 100 m od krásné písečné pláže. Dí-
ky své poloze a přátelské atmosféře, je ideální pro 
všechny věkové kategorie.  Hotel má výbornou ku-
chyni. V blízkosti hotelu je supermarket a autobu-
sová zastávka. Historické městečko Nesebar je 
vzdáleno cca 8 km.   

Pláž
•  vzdálenost 100 m  
•  písečná s pozvolným vstupem
•  vodní sporty za poplatek
•  lehátka a slunečníky za poplatek 

Ubytování
•  dvoulůžkový pokoj
•  možnost jedné nebo dvou přistýlek
•  vlastní sociální zařízení
•  malá lednice, klimatizace
•  sat. TV, telefon, balkon
•  vysoušeč vlasů
•  dětská postýlka na vyžádání 8 LV/den

Maximální obsazení pokoje
•  dvoulůžkový pokoj: 2+2 nebo 3+1

Vybavení hotelu
•  vstupní hala s recepcí, restaurace,  výtah
• loby bar, bar u bazénu
•  venkovní bazén s dětskou částí 
•  lehátka a slunečníky u bazénu zdarma
•  Wi-Fi připojení u recepce zdarma
•  minimarket, směnárna
•  malá posilovna zdarma

Služby za poplatek
•  sauna 10 LV
•  bezpečnostní schránka 7 LV/den

Stravování
POLOPENZE – snídaně a večeře formou 
bufetu. 

Hotel KIPARISITE**** 100
12 let

Letecky od 12 004 Kč

Wi-Fi

Odlety z Prahy, Brna a Ostravy
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Informace k cenám a slevám na str. 2–4
SLEVY za včasné

rozhodnutí až
16 % 15 % 13 % 10 %

do 31. prosince do 31. ledna do 28. února do 31. března 

SLUNEcNÉ POBrEzÍ

 Letecké zájezdy na 8 dní (7 nocí) červen červenec srpen září
 Praha - odlet neděle 14 21 28 - 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13
 Brno, Ostrava - odlet čtvrtek - 25 - 2 9 16 23 30 6 13 20 27 - - 3
 délka zájezdu - počet dní 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 -

 Letecké zájezdy na 11/12 dní (10/11 nocí) červen červenec srpen září
 Praha - odlet čtvrtek/neděle 14 18 21 25 28 2 5 9 12 16 19 23 26 30 2 6 9 13 16 20 23 27 30 3 13
 délka zájezdu - počet dní 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 -

 Hotel Kiparisite - s polopenzí 8 dní 11 dní 12 dní 8 dní 11 dní 12 dní 8 dní 11 dní 12 dní 8 dní 11 dní 12 dní 8 dní 11 dní 12 dní
 lůžko - osoba 14290 16390 17590 14890 17890 18990 15790 18590 19490 16190 19290 20190 17090 20090 20990
 1. přistýlka - dítě 2-12 let 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990
 2. přistýlka - dítě 2-12 let 10990 11890 12590 11190 12590 13190 11590 12890 13390 11890 13190 13690 12190 13690 14190
 přistýlka - dospělý 12290 13790 14790 12590 14890 15890 13290 15490 16190 13690 16090 16790 14490 16790 17490
 příplatek za jednolůžkový pokoj 2600 3300 4000 2900 4200 5100 3700 4900 5100 3900 5700 6300 5300 7100 7700
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Příjemný hotel s bazénem se nachází cca 250 m od 
krásné písečné pláže, s pozvolným vstupem do mo-
ře. Očaruje vás svou rozlehlou udržovanou zahra-
dou se spoustou lehátek, kde můžete relaxovat. Pro 
děti je v zahradě spousta herních prvků a také 
 skluzavky do bazénů. Do centra letoviska je to cca 
500 m. Do historického města Nesebar, který je 
vzdálen cca 4,5 km se pohodlně dostanete turistic-
kým vláčkem.  

Pláž
•  vzdálenost 250 m  
•  písečná s pozvolným vstupem
•  vodní sporty za poplatek
•  lehátka a slunečníky za poplatek 

Ubytování
•  dvoulůžkový pokoj
•  možnost jedné přistýlky
•  vlastní sociální zařízení, vysoušeč vlasů
•  malá lednice, klimatizace
•  sat. TV, telefon, balkon
•  Wi-Fi připojení za příplatek
•  dětská postýlka na vyžádání 5 LV/den

Maximální obsazení pokoje
•  dvoulůžkový pokoj: 2+1 nebo 3+0

Vybavení hotelu
•  vstupní hala s recepcí, směnárna, výtahy
•  loby bar, hlavní restaurace v patře
•  venkovní bazén s dětskou částí a skluzavkou
•  lehátka a slunečníky u bazénu zdarma
•  bar u bazénu, restaurace a la carte
•  dětské hřiště, fitness zdarma
•  Wi-Fi připojení na recepci zdarma
•  volejbalové hřiště, parkoviště

Služby za poplatek
•  internetový koutek
• bezpečnostní schránka
•  stolní tenis, billiard
•  půjčovna kol, elektronické hry

Stravování
POLOPENZE – snídaně a večeře formou bufetu. 

Hotel TRAKIA GARDEN*** 250
6 let

Letecky od 12 424 Kč

Wi-Fi

Odlety z Prahy, Brna a Ostravy
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Informace k cenám a slevám na str. 2–4
SLEVY za včasné

rozhodnutí až
16 % 15 % 13 % 10 %

do 31. prosince do 31. ledna do 28. února do 31. března 

SLUNEcNÉ POBrEzÍ

 Letecké zájezdy na 8/15 dní (7/14 nocí) červen červenec srpen září
 Praha - odlet neděle 14 21 28 - 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13
 Brno, Ostrava - odlet čtvrtek - 25 - 2 9 16 23 30 6 13 20 - 27 - 3
 délka zájezdu - počet dní 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 -

 Letecké zájezdy na 11/12 dní (10/11 nocí) červen červenec srpen září
 Praha - odlet čtvrtek/neděle 14 18 21 25 28 2 5 9 12 16 19 23 26 30 2 6 9 13 16 20 23 27 30 3 13
 délka zájezdu - počet dní 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 -

 Hotel Trakia Garden - s polopenzí 8 dní 11 dní 12 dní 8 dní 11 dní 12 dní 8 dní 12 dní 11 dní 8 dní 11 dní 12 dní
 lůžko - osoba 14790 17090 17990 15690 17990 18690 16290 19290 19090 16890 19690 20590
 přistýlka - dítě 2-6 let celý pobyt 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990
 přistýlka - dítě 6-12 let 8990 9490 9490 8990 9490 9490 8990 9990 9990 8990 9490 9990
 přistýlka - dospělý 12190 13990 14690 12890 14490 15090 13290 15490 15290 13790 15790 16490
 doplatek na 15 dní - osoba lůžko 6600 - - 7300 - - 8200 - - 8900 - -
 doplatek na 15 dní - přistýlka dítě 6-12 let 2000 - - 2000 - - 2000 - - 2000 - -
 doplatek na 15 dní - přistýlka dospělý 5300 - - 5900 - - 6600 - - 7200 - -



Oblíbený hotel se nachází cca 100 m od široké 
pláže s jemným pískem v jižní části Slunečního 
pobřeží blízko historického Nesebaru. Přes 
písečné duny vede od hotelu na pláž dřevěná 
lávka. Do centra Slunečního pobřeží, které je 
vzdáleno cca 2 km, se pohodlně dostanete 
pěšky nebo turistickým vláčkem za cca 5 LV. 
Do Nesebaru můžete také využít místní 
autobusovou dopravu, lodní taxi nebo zvolit 
příjemnou procházku cca 3 km.       

Pláž
•  vzdálenost 100 m
•  písečná s pozvolným vstupem
•  lehátka a slunečníky za poplatek
•  vodní sporty za poplatek

Ubytování
•    dvoulůžkový a třílůžkový pokoj  

s orientací směrem k moři
•  možnost jedné přistýlky
•  vlastní sociální zařízení
•  balkon
•  klimatizace
•  kabelová TV
•  telefon
• malá lednice
•  dětská postýlka zdarma (na vyžádání) 

Maximální obsazení pokoje
•  dvoulůžkový pokoj: 2+1
•  třílůžkový pokoj: 3+1

Vybavení hotelu
•  vstupní hala s recepcí
•  hlavní restaurace, zahradní restaurace 
•  výtahy
•  lobby bar 
•  bar u bazénu
•  venkovní bazén pro dospělé a děti
•  lehátka a slunečníky u bazénu zdarma
•  dětské hřiště
•  směnárna, minimarket
•  Wi-Fi připojení zdarma

Služby za poplatek
•  bezpečnostní schránka na recepci
•  fitness, sauna, kulečník
•  čistírna, masáže 

Stravování
 SNÍDANĚ formou bufetu v hotelové restauraci. 
Za příplatek POLOPENZE formou bufetu 
včetně čepovaných nápojů místní výroby: 
pivo/víno + voda/džus – dospělý 220 Kč/den, 
dítě 2-12 let 110 Kč/den.
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Hotel SIRENA***
12 let

100

Letecky od 10 996 Kč

Odlety z Prahy, Brna a Ostravy
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Informace k cenám a slevám na str. 2–4
SLEVY za včasné

rozhodnutí až
16 % 15 % 13 % 10 %

do 31. prosince do 31. ledna do 28. února do 31. března 

SLUNEcNÉ POBrEzÍ

 Letecké zájezdy na 8/15 dní (7/14 nocí) červen červenec srpen září
 Praha - odlet neděle 14 21 28 - 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13
 Brno, Ostrava - odlet čtvrtek - 25 - 2 9 16 23 30 6 13 20 - 27 - 3
 délka zájezdu - počet dní 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 -

 Letecké zájezdy na 11/12 dní (10/11 nocí) červen červenec srpen září
 Praha - odlet čtvrtek/neděle 14 18 21 25 28 2 5 9 12 16 19 23 26 30 2 6 9 13 16 20 23 27 30 3 13
 délka zájezdu - počet dní 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 -

 Hotel Sirena - se snídaní 8 dní 11 dní 12 dní 8 dní 11 dní 12 dní 8 dní 11 dní 12 dní 8 dní 12 dní 8 dní 11 dní 12 dní
 lůžko - osoba 13090 15090 16090 13790 16290 16890 14190 16990 17390 14690 18290 15690 18290 18990
 přistýlka - dítě 2-12 let celý pobyt 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990
 příplatek za jednolůžkový pokoj 1800 2600 3000 2300 3200 3400 2400 4200 4500 2800 5900 4900 6700 7300
 doplatek na 15 dní - osoba lůžko 4800 - - 5500 - - 5700 - - 6000 - 7000 - -



Útulný rodinný hotel se nachází v severní části Slu-
nečního pobřeží cca 50 m od krásné písečné plá-
že. Příjemný a zkušený personál vám u baru při-
praví vynikající koktejly. Vzdálenost do centra 
letoviska cca 2,5 km. Do historického města 
 Nesebar vzdálenost cca 6,5 km. Autobusová za-
stávka cca 100 m.   

Pláž
•  vzdálenost 50 m  
•  písečná s pozvolným vstupem
•  vodní sporty za poplatek
•  lehátka a slunečníky za poplatek 

Ubytování
•  dvoulůžkový pokoj
•  možnost jedné nebo dvou přistýlek
•  vlastní sociální zařízení
•  malá lednice, klimatizace
•  sat. TV, telefon, balkon
•  vysoušeč vlasů
•  dětská postýlka na vyžádání 6 LV/den

Maximální obsazení pokoje
•  dvoulůžkový pokoj: 2+2 nebo 3+0

Vybavení hotelu
•  vstupní hala s recepcí 
•  restaurace, výtah
•  venkovní bazén s dětskou částí  

(solární ohřev vody v bazénu) 
•  lehátka a slunečníky u bazénu zdarma
• dětský koutek
•  Wi-Fi připojení zdarma v celém hotelu

Služby za poplatek
•  billiard
•  prádelna
•  bezpečnostní schránka

Stravování
SNÍDANĚ formou bufetu. 
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Hotel BORA BORA*** 
12 let

50

Letecky od 11 416 Kč

Wi-Fi

Odlety z Prahy, Brna a Ostravy
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Informace k cenám a slevám na str. 2–4
SLEVY za včasné

rozhodnutí až
16 % 15 % 13 % 10 %

do 31. prosince do 31. ledna do 28. února do 31. března 

SLUNEcNÉ POBrEzÍ

 Letecké zájezdy na 8/15 dní (7/14 nocí) červen červenec srpen září
 Praha - odlet neděle 14 21 28 - 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13
 Brno, Ostrava - odlet čtvrtek - 25 - 2 9 16 23 30 6 13 20 - 27 - 3
 délka zájezdu - počet dní 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 -

 Letecké zájezdy na 11/12 dní (10/11 nocí) červen červenec srpen září
 Praha - odlet čtvrtek/neděle 14 18 21 25 28 2 5 9 12 16 19 23 26 30 2 6 9 13 16 20 23 27 30 3 13
 délka zájezdu - počet dní 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 -

 Hotel Sirena - se snídaní 8 dní 11 dní 12 dní 8 dní 11 dní 12 dní 8 dní 11 dní 12 dní 8 dní 12 dní 8 dní 11 dní 12 dní
 lůžko - osoba 13090 15090 16090 13790 16290 16890 14190 16990 17390 14690 18290 15690 18290 18990
 přistýlka - dítě 2-12 let celý pobyt 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990
 příplatek za jednolůžkový pokoj 1800 2600 3000 2300 3200 3400 2400 4200 4500 2800 5900 4900 6700 7300
 doplatek na 15 dní - osoba lůžko 4800 - - 5500 - - 5700 - - 6000 - 7000 - -

 Letecké zájezdy na 8/15 dní (7/14 nocí) červen červenec srpen září
 Praha - odlet neděle 14 21 28 - 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13
 Brno, Ostrava - odlet čtvrtek - 25 - 2 9 16 23 30 6 13 20 - 27 - 3
 délka zájezdu - počet dní 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 -

 Letecké zájezdy na 11/12 dní (10/11 nocí) červen červenec srpen září
 Praha - odlet čtvrtek/neděle 14 18 21 25 28 2 5 9 12 16 19 23 26 30 2 6 9 13 16 20 23 27 30 3 13
 délka zájezdu - počet dní 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 -

 Hotel Bora Bora - se snídaní 8 dní 11 dní 12 dní 8 dní 11 dní 12 dní 8 dní 11 dní 12 dní 8 dní 11 dní 12 dní 8 dní 11 dní 12 dní
 lůžko - osoba 13590 15590 16990 14190 16390 17190 14490 16690 17990 14990 17390 18690 16090 18790 19590
 1. přistýlka - dítě 2-12 let celý pobyt 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990
 2. přistýlka - dítě 2-12 let 10490 11390 11990 10690 11690 11990 10890 11790 12190 11090 11890 12590 11490 12890 13290
 přistýlka - dospělý 11490 12890 13790 11890 13490 13890 12090 13790 14590 12390 14090 15090 13190 15190 15790
 příplatek za jednolůžkový pokoj 4500 6300 7400 5000 7000 7500 5200 7100 7900 5500 7300 8600 6500 8700 9500
 doplatek na 15 dní - osoba lůžko 5500 - - 5900 - - 6100 - - 6500 - - 7400 - -
 doplatek na 15 dní - 2. přistýlka dítě 2-12 let 3400 - - 3600 - - 3800 - - 4100 - - 4400 - -
 doplatek na 15 dní - přistýlka dospělý 4500 - - 4800 - - 5000 - - 5300 - - 6000 - -



Hotel BLUE PEARL**** 0
12 let

Letecky od 15 952 Kč

Wi-Fi
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Moderní hotelový komplex má ideální polohu  
přímo u široké  písečné pláže s pozvolným vstupem 
do moře, v centrální části Slunečního pobřeží. 
Nabízí veškerý servis a komfort, který uspokojí i  ná– 
ročnější klienty.  Do historického města Nesebar je 
vzdálenost cca 4 km.         

Pláž
•  přímo na pláži  
•  písečná s pozvolným vstupem
•  vodní sporty za poplatek
•  lehátka a slunečníky zdarma 
•  menší dětský koutek

Ubytování
•  moderní dvoulůžkový pokoj
•  možnost jedné přistýlky
•  vlastní sociální zařízení
•  malá lednice, klimatizace, TV, telefon
•  vysoušeč vlasů, balkón, kabelový internet
•  dětská postýlka na vyžádání
•  jednoložnicový apartmán s možností dvou 

přistýlek
 
Maximální obsazení pokoje
•  dvoulůžkový bez balkonu Economy: 2+0
•  dvoulůžkový pokoj: 2+1 nebo 3+0 
•  jednoložnicový apartmán: 2+2 nebo 3+1
 
Vybavení hotelu
•  vstupní hala s recepcí, výtahy, směnárna 
•  restaurace, lobby bar, bar u bazénu
•  bazén s dětskou částí
•  lehátka a slunečníky u bazénu zdarma
•  osušky k bazénu na kauci
•  aerobic, animační programy
•  dětský klub (4–12 let), dětské hřiště 
•  hotel akceptuje platební karty

Služby zdarma
•  Wi-Fi připojení v prostorách recepce  
•  stolní tenis, fitness,  plážový volejbal, šipky

Služby za poplatek
•  billiard,  bezpečnostní schránka 
 
Stravování
ULTRA ALL INCLUSIVE – snídaně (7:30–10:00), 
oběd (12:30–14:30) a večeře (18:00–21:00) for-
mou bohatého bufetu. Lehké občerstvení bě-
hem dne (10:00–12:00 & 12:00–18:00) např.  
pizza, sendviče, saláty, ovoce, zmrzlina a sladkos-
ti. Pozdní občerstvení (21:30–23:00) např. send-
viče, polévka, ovoce, sladké pečivo. Rozlévané 
místní a mezinárodní nápoje, např. točené pivo, 
červené a bílé víno, džusy, koktejly, šampaňské, 
káva, čaj (10:00–23:00). V restauraci je vyžadován 
společenský neformální oděv. 
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Odlety z Prahy, Brna a Ostravy

ULTRA

Informace k cenám a slevám na str. 2–4
SLEVY za včasné

rozhodnutí až
16 % 15 % 13 % 10 %

do 31. prosince do 31. ledna do 28. února do 31. března 

SLUNEcNÉ POBrEzÍ

 Letecké zájezdy na 8 dní (7 nocí) červen červenec srpen září
 Praha - odlet neděle 14 21 28 - 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13
 Brno, Ostrava - odlet čtvrtek - 25 - 2 9 16 23 30 6 13 20 - 27 - 3
 délka zájezdu - počet dní 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 -

 Hotel Blue Pearl - ultra all inclusive 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní
 lůžko - osoba DBL economy 18990 19990 20790 21490 21990 23690 25390
 lůžko - osoba DBL standard 20090 21490 22590 23190 23990 25390 26990
 lůžko - osoba jednoložnicový apartmán APT2 20290 21690 22790 23390 23990 25590 27190
 1. přistýlka - dítě 2-12 let 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990
 2. přistýlka - dítě 2-12 let - pouze v APT2 14590 15390 15890 16190 16490 17290 17890
 přistýlka - dospělý DBL standard 16990 18190 18990 19590 19990 21590 22490
 přistýlka - dospělý APT2 17190 18390 19190 19790 20190 21790 22690
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Luxusní resort má ideální polohu a je umístěný 
v krásně udržovaném rozlehlém areálu přímo 
u pláže letoviska Sluneční pobřeží. Od pláže jej 
dělí pouze pobřežní komunikace. Areál je složený 
z hotelu Royal Palace Helena Sands, Royal Palace 
Helena Park a několika vil, ve svěžím prostředí 
v blízkosti přírodního potoka s malebnými mosty.  

Pláž
•  vzdálenost 100 m
•  písečná s pozvolným vstupem 
•  lehátka, slunečníky, plážové osušky zdarma

Ubytování
•  dvoulůžkový pokoj, možnost jedné přistýlky
•  vlastní sociální zařízení, vysoušeč vlasů
•  klimatizace, sat. TV, telefon
•  minibar za poplatek,  balkon nebo terasa
•  bezpečnostní schránka zdarma
•  Wi-Fi nebo kabelové připojení zdarma
•  dětská postýlka na vyžádání zdarma

Maximální obsazení pokoje
•  dvoulůžkový pokoj: 2+1 nebo 3+0

Vybavení hotelu
•  vstupní hala s recepcí, lobby bar, výtahy
•  restaurace s terasou, bar u bazénu
•  venkovní bazén pro dospělé i děti
•  lehátka a slunečníky u bazénu zdarma
•  dětské hřiště, dětský klub, animace 

Služby zdarma
•  Wi-Fi v lobby, stolní tenis, šipky, šachy
•  fitness a vnitřní bazén (Helena Sands)

Stravování
ULTRA ALL INCLUSIVE
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Ceny a podrobnější informace naleznete na www.bulgariatour.cz nebo volejte 777 870 255

Luxusní hotel Galeon Residence & SPA se nachází 
v jižní části Slunečního pobřeží, cca 200 m  
od písečné pláže. Cesta na pláž je přes písečné 
duny po dřevěné lávce. Hotel nabízí služby 
na vysoké úrovni, které uspokojí především 
náročnější klienty. Výhodou je vyhřívaný venkovní 
bazén a blízkost historického městečka Nesebar.

Pláž
•  vzdálenost 200 m
•  písečná s pozvolným vstupem
•  lehátka a slunečníky za poplatek

Ubytování
•  dvoulůžkové studio, možnost jedné přistýlky
•  vlastní sociální zařízení, sat. TV, balkon
•  vybavený kuchyňský kout
•  Wi-Fi připojení zdarma, klimatizace, lednice
•  bezpečnostní schránka zdarma

Maximální obsazení pokoje
•  dvoulůžkové studio: 2+1

Vybavení hotelu
•  vstupní hala s recepcí, výtah, lobby bar
•  restaurace a la carte, bar u bazénu
•  vnitřní bazén, směnárna, minimarket
•  vyhřívaný venkovní bazén
•  lehátka a slunečníky u bazénu zdarma
•  dětské hřiště, dětský koutek

Služby zdarma
•  fitness,  sauna, parní lázeň

Služby za poplatek
•  SPA & Wellness centrum, pokojová služba

Stravování
SNÍDANĚ

Hotel GALEON RESIDENCE & SPA*****
12 let

200
Wi-Fi
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Hotel ROYAL PALACE HELENA PARK***** 100
12 let Wi-Fi

ULTRA

SLUNEcNÉ POBrEzÍ

 Letecké zájezdy na 8 dní (7 nocí) červen červenec srpen září
 Praha - odlet neděle 14 21 28 - 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13
 Brno, Ostrava - odlet čtvrtek - 25 - 2 9 16 23 30 6 13 20 - 27 - 3
 délka zájezdu - počet dní 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 -

 Hotel Blue Pearl - ultra all inclusive 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní
 lůžko - osoba DBL economy 18990 19990 20790 21490 21990 23690 25390
 lůžko - osoba DBL standard 20090 21490 22590 23190 23990 25390 26990
 lůžko - osoba jednoložnicový apartmán APT2 20290 21690 22790 23390 23990 25590 27190
 1. přistýlka - dítě 2-12 let 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990
 2. přistýlka - dítě 2-12 let - pouze v APT2 14590 15390 15890 16190 16490 17290 17890
 přistýlka - dospělý DBL standard 16990 18190 18990 19590 19990 21590 22490
 přistýlka - dospělý APT2 17190 18390 19190 19790 20190 21790 22690
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Komplex je umístěný přímo u pláže v severní čás-
ti Sl. pobřeží. Skládá se ze tří budov s velkým 
bazénem. Doporučujeme pro náročnější klienty 
a rodiny s dětmi. 

Pláž
•  vzdálenost – přímo u písečné pláže
•  lehátka a slunečníky zdarma
•  plážový bar součástí programu AI

Ubytování
•  dvoulůžkový pokoj s výhledem do parku (GV)
•  možnost jedné přistýlky (dvě ve studiu)
•  vlastní sociální zařízení, vysoušeč vlasů
•  balkon, centrální klimatizace, bezp. schránka
•  sat. TV, malá lednice, telefon, Wi-Fi připojení 
•  dětská postýlka zdarma (na vyžádání)
•  výhled na bazén (PV) a moře (SV) za příplatek
•  pokoje a služby PREMIUM za poplatek

Maximální obsazení pokoje
•  dvoulůžkový pokoj: 2+1 nebo 3+0
•  dvoulůžkové studio: 2+2 nebo 3+1

Vybavení hotelu
•  vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace
•  tři tematické restaurace (nutná rezervace)
•  lobby bar, snack bar, rainy bar, bar u bazénu
•  venkovní bazén pro dospělé a děti
•  aquapark, 2 dětská hřiště a brouzdaliště
•  lehátka a slunečníky u bazénu zdarma
•  animační programy pro děti a dospělé
•  živá hudba a různá vystoupení 6x týdně
•  dětský klub (4–12 let), lezecká stěna
•  fitness, aerobik, minifotbal, plážový volejbal
•  stolní tenis, sauna, jacuzzi, tenisové kurty

Stravování
ALL INCLUSIVE

BS
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Resort leží přímo u široké pláže s jemným pískem 
v severní části letoviska mezi hotely Fiesta M 
a Victoria Palace. Tento elegantní a luxusní re-
sort kombinující moderní design, excelentní ku-
chyni s perfektními službami, a servisem uspo-
kojí také náročnější klienty. Je vzdálený 6 km  
od historického města Nesebar, do kterého se 
pohodlně dostanete turistickým vláčkem.    
   
Pláž
•  vzdálenost – přímo u písečné pláže
•  lehátka a slunečníky za poplatek

Ubytování
•   dvoulůžkový pokoj standard/sea view
•  dvoulůžkové studio park s kuch. koutem
•  možnost jedné přistýlky (dvě ve studiu)
•  vlastní sociální zařízení, vysoušeč vlasů
•  balkon, centrální klimatizace, kabelová TV 
•  minibar, telefon, bezpečnostní schránka
•  dětská postýlka na vyžádání zdarma 
•  výhled na moře za příplatek (pouze v DBL)

Maximální obsazení pokoje
•  dvoulůžkový pokoj: 2+1
•  dvoulůžkové studio: 2+2 nebo 3+0

Vybavení hotelu
•  vstupní hala s recepcí, výtah, lobby bar
•  2 hlavní restaurace, bar u bazénu, snack bar
•  2 restaurace a la carte (italská a bulharská)
•  2 venkovní bazény pro dospělé a děti
•  dětský bazén, wellness
•  lehátka a slunečníky u bazénu zdarma
•  2 dětská hřiště, dětský klub (4–12 let)
•  denní a večerní animační programy
•  směnárna, minimarket, fitness a Wi-Fi

Stravování
POLOPENZE nebo PLNÁ PENZE
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Hotel DIT EVRIKA BEACH CLUB**** 0
12 let Wi-Fi

DIT MAJESTIC BEACH RESORT****
12 let

0
Wi-Fi

SLUNEcNÉ POBrEzÍ



Ceny a podrobnější informace naleznete na www.bulgariatour.cz nebo volejte 777 870 255

Hotel se nachází v blízkosti centra Slunečního 
pobřeží. Od krásné písečné pláže s pozvolným 
vstupem do moře je vzdálený cca 200 m. Je roz-
ložen v udržované parkové zeleni a nabízí velké 
venkovní bazény a bohatší animační programy.

Pláž
• vzdálenost 200 m
• písečná s pozvolným vstupem
• lehátka a slunečníky za poplatek
• plážové ručníky zdarma (kauce)
• vodní sporty za poplatek

Ubytování
•    dvoulůžkový pokoj
• možnost jedné nebo dvou přistýlek
• vlastní sociální zařízení
• klimatizace, malá lednice
• Wi-Fi připojení zdarma, TV
• telefon, balkon, vysoušeč vlasů

Maximální obsazení pokoje
•  dvoulůžkový pokoj: 2+2 nebo 3+0

Vybavení hotelu
•  vstupní hala s recepcí, směnárna
• hlavní restaurace s venkovní terasou
• bistro, lobby bar, mini market
• venkovní bazén s dětskou částí a skluzavkou
• lehátka a slunečníky u bazénu zdarma
• animační programy pro dospělé a děti
• dětský zábavní areál, dětský klub (4-12let)

Stravování
ALL INCLUSIVE PREMIUM
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Hotel KALINA GARDEN****
13 let

200
Wi-Fi

Novinka 2020. Hotel Kuban se nachází v severní 
části Slunečného pobřeží, v blízkosti hlavní pro-
menády. Od písečné pláže s pozvolným vstupem 
do moře, je vzdálený cca 150 m. Hotelovým hos-
tům nabízí aquapark zdarma. Historické měs-
tečko Nessebar je vzdáleno cca 5 km.

Pláž
•  vzdálenost 150 m
•  písečná s pozvolným vstupem 
•  lehátka a slunečníky za poplatek
•  vodní sporty za poplatek
 
Ubytování
•  dvoulůžkový pokoj s možností jedné přistýlky
•  vlastní sociální zařízení, klimatizace, kabel. TV
•  vysoušeč vlasů, lednice, telefon
•  Wi-Fi připojení zdarma, balkon
•  káva/čaj na pokoji, rychlovarná konvice 
•  dětská postýlka na vyžádání 3 €/den 

Maximální obsazení pokoje
•  dvoulůžkový pokoj: 2+1 nebo 3+0

Vybavení hotelu
• vstupní hala s recepcí, restaurace
•  bar u bazénu, lobby bar, výtah, fitness
•  směnárna, úschovna zavazadel
•  dětské hřiště na venkovní terase
•  venkovní bazény pro dospělé a děti
•  lehátka a slunečníky u bazénu zdarma   

Služby za poplatek
•  bezpečnostní schránka na recepci
•  internetový koutek, sauna, SPA
•  billiard, hotelové parkoviště

Stravování
ALL INCLUSIVE 

Hotel KUBAN****
12 let

150
Wi-FiN
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Hotel se nachází v severní části Slunečního pobřeží 
cca 100 m od písečné pláže s pozvolným vstupem 
do moře. Historické městečko Nesebar je vzdáleno 
cca 8 km. V blízkosti hotelu se nachází autobusová 
zastávka.
 
Pláž
•  vzdálenost 100 m
•  písečná s pozvolným vstupem
•  lehátka a slunečníky zdarma
•  vodní sporty za poplatek
 
Ubytování
•   dvoulůžkový pokoj standard/sea view
•  možnost jedné přistýlky
•  vlastní sociální zařízení
•  vysoušeč vlasů, malá lednice
•  balkon, klimatizace, TV, telefon
•  dětská postýlka na vyžádání zdarma
  
Maximální obsazení pokoje
•  dvoulůžkový pokoj: 2+1 nebo 3+0
 
Vybavení hotelu
•  vstupní hala s recepcí, směnárna, výtahy
•  restaurace, bar u bazénu, lobby bar
•  venkovní bazén s dětskou části
•  vnitřní bazén
•  lehátka a slunečníky u bazénu zdarma
•  fitness, sauna
•  dětské animace, dětský koutek
•  Wi-Fi připojení v lobby zdarma

Stravování
ALL INCLUSIVE
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Hotel má ideální polohu přímo u široké písečné 
pláže s pozvolným vstupem do moře. Od pláže 
je oddělen pouze místní promenádou. Historické 
městečko Nesebar je vzdáleno cca 5 km.

Pláž
•  vzdálenost – 50 m od pláže
•  písečná s pozvolným vstupem
•  lehátka a slunečníky za poplatek
•  vodní sporty za poplatek

Ubytování
•  dvoulůžkový pokoj standard
•  možnost jedné přistýlky
•  vlastní sociální zařízení
•  klimatizace, telefon
•  TV, malá lednice, balkon

Maximální obsazení pokoje
•  dvoulůžkový pokoj standard: 2+1 nebo 3+0

Vybavení hotelu
•  vstupní hala s recepcí
•  restaurace, bar, směnárna
•  výtahy, minimarket
•  venkovní bazén pro dospělé s dětskou částí
•  lehátka a slunečníky u bazénu za poplatek
• Wi-Fi připojení u recepce zdarma

Stravování
SNÍDANĚ nebo POLOPENZE

Hotel SLAVYANSKI***
12 let

50
Wi-Fi
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Hotel MARVEL**** 100
13 let Wi-Fi

SLUNEcNÉ POBrEzÍ
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Hotel má ideální polohu, leží v centrální části 
Slunečního pobřeží, obklopen parkem, cca 50 m 
od široké písečné pláže s pozvolným vstupem do 
moře. V bezprostřední blízkosti hotelu se nachází 
tenisové kurty, minigolf nebo půjčovna kol. Do 
historického městečka Nesebar je vzdálenost cca 
5 km.

Pláž
•  vzdálenost 50 m
•  písečná s pozvolným vstupem
•  lehátka a slunečníky za poplatek
•  vodní sporty za poplatek
  
Ubytování
•  dvoulůžkový pokoj
•  možnost jedné přistýlky
•  vlastní sociální zařízení
•  malá lednice, klimatizace
•  sat. TV, telefon, balkon
•  dětská postýlka na vyžádání za poplatek
  
Maximální obsazení pokoje
•  dvoulůžkový pokoj: 2+1 nebo 3+0

Vybavení hotelu
•  vstupní hala s recepcí
•  výtah, restaurace, směnárna
•  bar u bazénu, lobby bar 
•  bazén pro dospělé a děti
•  lehátka a slunečníky u bazénu zdarma
•  dětský koutek, dětské hřiště

Stravování
•  POLOPENZE – snídaně a večeře formou 

bufetu.
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Hotel AVLIGA BEACH***
12 let

50

Hotel leží v jižní části Slunečního pobřeží cca 200 
m od široké písečné pláže s pozvolným vstupem 
do moře. Cesta na pláž je přes místní komunikaci 
a písečné duny (dřevěná lávka).
 
Pláž
•  vzdálenost 200 m
•  písečná s pozvolným vstupem
•  lehátka a slunečníky za poplatek
•  vodní sporty za poplatek

Ubytování
•  dvoulůžkový pokoj
•  možnost jedné přistýlky
•  vlastní sociální zařízení, vysoušeč vlasů
•  klimatizace, minibar (konzumace za poplatek)
•  sat. TV, balkon nebo terasa
•  dětská postýlka zdarma na vyžádání

Maximální obsazení pokoje
•  dvoulůžkový pokoj: 2+1 nebo 3+0

Vybavení hotelu
•  vstupní hala s recepcí
•  restaurace, směnárna
•  bar u bazénu 
•  bazén pro dospělé a děti 
•  lehátka a slunečníky u bazénu zdarma
•  dětský klub
•  fitness, masážní salón
•  bezpečnostní schránka za poplatek
•  Wi-Fi připojení u recepce zdarma

Stravování
ALL INCLUSIVE – snídaně, oběd a večeře 
formou bufetu. 

Hotel KAVKAZ GOLDEN DUNE****
Wi-Fi
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200



Nesebar se rozkládá podél romantické mořské šíje, při-
bližně 30 km od Burgasu a cca 5 km od Slunečního pobře-
ží. Díky své dřevěné architektuře z přelomu 19. a 20. sto-
letí a sbírce středověkých kostelů se jedná o jedno 
z nejnavštěvovanějších měst na černomořském pobřeží. 

Blouděním klikatými uličkami kolem kamenných domů a zahrádek osáze-
ných fíkovníky a vínem si můžete vychutnat atmosféru tohoto historického 
města. Původně thrácké městečko Mesambria v řeckých a římských dobách 
přístav, se největšího rozmachu dočkal až za byzantské éry, kdy se stal důle-
žitou zastávkou pro lodě z Cařihradu do ústí Dunaje. Během turecké nadvlá-
dy zde zůstalo řecké biskupství a město bylo důležitým centrem řecké kultu-
ry. Proto zde naleznete spoustu řeckých kostelů.
Nesebar je turistické středisko světového významu, jehož Stará část se stale-
tým půdorysem křivolakých uliček, podél nichž se nacházejí malebné domy, 
je kulturní památkou pod záštitou Unesco. Za návštěvu zajisté stojí archeo-
logické muzeum uchovávající mnoho důkazů o bohaté nesebarské minulos-
ti. Starokřesťanské baziliky (metropolitní chrám, chrám P. Marie – Svaté 
 Bohorodičky s bohatou sbírkou ikon ze 17. století), kostel Nanebevzetí P. Ma-
rie a dochované městské hradby z byzantské éry stojí také za shlédnutí.
Uličky v Nové i ve Staré části Nesebaru jsou plné vináren, restaurací, kavá-
ren a obchůdků s širokým výběrem zboží všeho druhu. Z přístavu vyjíždí   
3x za den rychlá loď Fast Farry do Pomorie a Sozopolu.

Letiště Burgas

Vzdálenost od letiště 30 km

Doba transferu cca 35 min.

Pláže písečné, pozvolný vstup

Lékař, poliklinika ano

Ubytování hotely 3*, 4*, 5*, penzion 2*

Fakultativní výlety
výlet lodí, Sozopol, Istanbul, 
folklorní večer, Varna – Delfinárium
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Moderní hotel po kompletní rekonstrukci v roce 
2014 se nachází v nové části Nesebaru cca 150 m 
od písečné pláže. Je umístěn nad promenádou, kte-
rá spojuje novou a starou část  Nesebaru. Staroby-
lé centrum městečka Nesebar je v docházkové 
vzdálenosti (cca 20 min). Hotel je ideálním místem 
pro sport, zábavu, relaxaci a odpočinek. 

Pláž
•  vzdálenost 150 m
•  písečná s pozvolným vstupem
•  lehátka a slunečníky na pláži za poplatek
•  vodní sporty za poplatek

Ubytování
•  dvoulůžkový pokoj standard
•  jednoložnicový apartmán
•  možnost jedné nebo dvou přistýlek
•  vlastní sociální zařízení, vysoušeč vlasů
•  balkon, klimatizace, sat. TV, telefon
• malá lednice 
 •  Wi-Fi připojení zdarma
•  dětská postýlka na vyžádání zdarma
•  výhled na moře 100 Kč/osoba/den

Maximální obsazení pokoje
•  dvoulůžkový pokoj: 2+2 nebo 3+0
•  jednoložnicový apartmán APT2: 2+2 nebo 3+1

Vybavení hotelu
•  vstupní hala s recepcí,  výtahy, směnárna
•  restaurace, restaurace a la carte (1x zdarma)
•  lobby bar, bar u bazénu, fresh bar
•  venkovní bazén s dětskou částí, dětské hřiště
•  vnitřní vyhřívaný bazén, jacuzzi
•  lehátka a slunečníky u bazénu zdarma
•  ručníky u bazénu zdarma (za kauci)
• noční karaoke bar, eletronické hry  

Služby zdarma
•  denní a večerní animační programy
•  fitness, aerobik, volejbal, dětský klub
•  Wi-Fi připojení ve společných prostorách

Služby za poplatek
•  SPA centrum, masáže, parní lázeň, sauna
•  kadeřnictví, kosmetika
•  kulečník, prádelna, parkování
•  bezpečnostní schránka na recepci 6 LV/den

Stravování
ALL INCLUSIVE – snídaně (7:30–10:00), oběd 
(12:30–14:30) a večeře (18:30–21:00) formou 
 bufetu (součástí je také dětský bufet). Občer-
stvení – káva, čaj, sladkosti, hamburgery, pizza, 
hot dog, zmrzlina (10:00–11:00 a 16:00–17:00). 
Ne omezená konzumace místních alkoholic-
kých a nealko holických nápojů (10:00–23:00). 
Karaoke bar (20:00–23:00). 

Hotel FESTA PANORAMA****
12 let i150

Letecky od 16 372 Kč

Wi-Fi

Odlety z Prahy, Brna a Ostravy
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Informace k cenám a slevám na str. 2–4
SLEVY za včasné

rozhodnutí až
16 % 15 % 13 % 10 %

do 31. prosince do 31. ledna do 28. února do 31. března 

 Letecké zájezdy na 8 dní (7 nocí) červen červenec srpen září
 Praha - odlet neděle 14 21 28 - 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13
 Brno, Ostrava - odlet čtvrtek - 25 - 2 9 16 23 30 6 13 20 - 27 - 3
 délka zájezdu - počet dní 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 -

 Letecké zájezdy na 11/12 dní (10/11 nocí) červen červenec srpen září
 Praha - odlet čtvrtek/neděle 14 18 21 25 28 2 5 9 12 16 19 23 26 30 2 6 9 13 16 20 23 27 30 3 13
 délka zájezdu - počet dní 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 -

 Hotel Festa Panorama - all inclusive 8 dní 11 dní 12 dní 8 dní 11 dní 12 dní 8 dní 11 dní 12 dní 8 dní 11 dní 8 dní 11 dní 12 dní
 lůžko - osoba 19490 25590 25990 21090 25890 28290 21690 26690 29190 22590 28490 23890 29690 31590
 lůžko - osoba jednoložnicový APT2 21390 28190 28790 22990 28490 31090 23590 29190 31980 24790 31290 25990 32490 34690
 1. přistýlka - dítě 2-12 let 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990
 2. přistýlka - dítě 2-12 let 13090 15890 16090 13790 16090 17190 14090 16390 17590 14490 17190 15090 17690 18590
 2. přistýlka - dítě 2-12 let APT2 13890 17090 17390 14690 17290 18490 14990 17590 18890 15390 18490 15990 19090 20090
 přistýlka - dospělý 15290 19590 19790 16390 19790 21390 16890 20290 21990 17490 21590 18390 22390 23690
 přistýlka - dospělý APT2 16590 21390 24790 17690 21590 23390 18190 22090 23990 18990 23590 19890 24490 26090
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Sol Nesebar Resort – 
hotely Sol Nesebar Bay & Mare 4* 
a Sol Nesebar Palace 5* 

Pláž
•  vzdálenost – přímo u pláže  
•  písečná s pozvolným vstupem
•  slunná terasa přímo u pláže s lehátky 

a slunečníky zdarma
•  lehátka a slunečníky na pláži za poplatek
•  bar na slunné terase součástí AI (10:00-18:00)
•  plážové ručníky zdarma (za kauci)
•  vodní sporty za poplatek

Služby zdarma
•  denní a večerní animační programy pro děti 

i dospělé
•  dětský klub (4-12 let)
•  volejbalové, basketbalové a fotbalové hřiště
• fitness
•  šipky, stolní tenis
•  aquapark pro dospělé i děti
•  Wi-Fi připojení ve společných prostorách   

Služby za poplatek
• SPA centrum, internetové koutky 
•  3 tenisové kurty, lekce tenisu
•  půjčovna kol, minigolf, noční klub VIVA
•  kulečník, skákací hrad, motokáry
•  hlídané parkoviště, minimarket, parkování
•  místnost s elektronickými hrami
•  vodní balóny a skutry pro děti

Stravování
ALL INCLUSIVE – snídaně, oběd a večeře for-
mou bufetu se specialitami bulharské a me-
zinárodní kuchyně. Nápojový bufet obsahuje 
minerální vody a nealkoholické nápoje, u obě-
da a večeře místní točené pivo a víno. Ne-
omezená konzumace místních alkoholických 
a nealkoholických nápojů (10:00-23:00), sva-
činy 10:00-12:30, odpolední káva, čaj, mouč- 
níky a dezerty (15:00-17:00). Zmrzlina  
(10:00-16:30), večerní občerstvení (22:00-23:00). 

HOTELY SOL NESEBAR RESORT. 
Moderní hotelový komplex Sol Ne
sebar Resort je umístěn v rozsáhlé 
rozkvetlé zahradě a je obklopen 
zeleným parkem. Nachází se v těsné 

blízkosti písečné pláže v jižní části nového Nesebaru. 
Komplex nabízí spoustu možností pro sportovní aktivity, 
atraktivní zábavný program pro děti a dospělé, kvalitní 
jídlo a je také ideálním místem pro odpočinek a relaxaci. 
Kvalitní servis a komfort, uspokojí i náročné klienty. Kom
plex se skládá z hotelů Sol Nessebar Bay 4*, Sol Nessebar 
Mare 4* a Sol Nessebar Palace 5*. Součástí komplexu 
je nově postavený aquapark pro dospělé, několik res
taurací a barů. Od letiště v Burgasu se nachází cca  
40 min. jízdy. Do historického města Nesebar je to cca 
2 km, do kterého se můžete dopravit např. lodním taxi.  
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Ubytování
•  dvoulůžkový pokoj
•  možnost jedné nebo dvou přistýlek
•  vlastní sociální zařízení, vysoušeč vlasů
•  balkon, klimatizace 
• sat. TV, telefon, 
•  minibar (konzumace za poplatek)
•  Wi-Fi připojení zdarma
•  bezpečnostní schránka za poplatek
•  výhled na moře 220 Kč/osoba/den
•  dětská postýlka na vyžádání zdarma

 Maximální obsazení pokoje
•  dvoulůžkový pokoj: 2+2 nebo 3+0

Vybavení hotelu
•  vstupní hala s recepcí, restaurace, výtah
•  lobby bar s Wi-Fi připojení zdarma
•  bar u bazénu
•  vnitřní a venkovní bazén s dětskou částí
•  lehátka a slunečníky u bazénu zdarma 
•  ručníky za kauci
•  dětský koutek, směnárna
•  konferenční sál

Služby hotelu
•  rozsah služeb viz Sol Nesebar Resort str. 32

Stravování
ALL INCLUSIVE viz Sol Nesebar Resort str. 32

Hotel SOL NESEBAR PALACE*****
12 let i

Odlety z Prahy, Brna a Ostravy

0

Letecky od 19 984 Kč

Wi-Fi

 Letecké zájezdy na 8 dní (7 nocí) červen červenec srpen září
 Praha - odlet neděle 14 21 28 - 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13
 Brno, Ostrava - odlet čtvrtek - - 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 - - 3
 délka zájezdu - počet dní 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 -

 Hotel Sol Nesebar Palace - all inclusive 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní
 lůžko - osoba DBL standard 23790 24690 25190 27490 28390 29190
 1. přistýlka - dítě 2-12 let 7990 7990 7990 7990 7990 7990
 2. přistýlka - dítě 2-12 let 15990 16490 16890 17790 18290 18590
 přistýlka - dospělý 19890 20490 20890 22490 23190 23690
 příplatek za jednolůžkový pokoj 9500 9500 10200 11500 12400 12800

Informace k cenám a slevám na str. 2–4
SLEVY za včasné

rozhodnutí až
15 % 10 %

do 31. prosince do 31. ledna !SP
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Ubytování
•  dvoulůžkový pokoj
•  možnost jedné nebo dvou přistýlek
•  vlastní sociální zařízení,  vysoušeč vlasů
•  balkon,  klimatizace
•  sat. TV,  malá lednice, telefon
•  Wi-Fi připojení zdarma
•  bezpečnostní schránka za poplatek
•  výhled na moře 220 Kč/osoba/den
•  dětská postýlka na vyžádání zdarma

Maximální obsazení pokoje
•  dvoulůžkový pokoj: 2+2 nebo 3+1

Vybavení hotelu
•  vstupní hala s recepcí
•  restaurace, výtah
•  lobby bar s Wi-Fi připojením zdarma
•  bar u bazénu
•  vnitřní a venkovní bazén s dětskou částí
•  lehátka a slunečníky u bazénu zdarma 
•  ručníky za kauci
•  dětský koutek, směnárna
•  konferenční sál

Služby hotelu
•  rozsah služeb viz Sol Nesebar Resort str. 32

Stravování
 ALL INCLUSIVE viz Sol Nesebar Resort str. 32

Hotel SOL NESEBAR BAY & MARE****

Letecky od 18 136 Kč

Odlety z Prahy, Brna a Ostravy

0
12 let Wi-Fi

 Letecké zájezdy na 8 dní (7 nocí) červen červenec srpen září
 Praha - odlet neděle 14 21 28 - 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13
 Brno, Ostrava - odlet čtvrtek - - 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 - - 3
 délka zájezdu - počet dní 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 -

 Hotel Sol Nesebar Bay & Mare - all inclusive 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní
 lůžko - osoba DBL standard 21590 22390 22890 24990 25990 26590
 1. přistýlka - dítě 2-12 let 7990 7990 7990 7990 7990 7990
 2. přistýlka - dítě 2-12 let 14790 15390 15690 16590 16990 17390
 přistýlka - dospělý 18190 18790 19190 20690 21290 21790
 příplatek za jednolůžkový pokoj 9500 9500 10200 11500 12400 12800

Informace k cenám a slevám na str. 2–4
SLEVY za včasné

rozhodnutí až
15 % 10 %

do 31. prosince do 31. ledna !SP
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Hotel Melsa Coop se nachází v centrální části měs-
tečka Nesebar a v blízkosti místa, která spojuje 
starou a novou část města. Od písečné pláže je 
vzdálený cca 100 m. Nabízí lázeňské centrum 
s krytým bazénem, kde máte na výběr různé léčeb-
né procedury, včetně ošetření bahnem.
 
Pláž
•  vzdálenost 150 m (cca 20 schodů)
•  písečná s pozvolným vstupem
•  lehátka a slunečníky za poplatek
•  vodní sporty za poplatek

Ubytování
•  dvoulůžkový pokoj bez balkónu
•  dvoulůžkový pokoj s balkónem bez posezení
•  možnost jedné přistýlky
•  vlastní sociální zařízení
•  klimatizace, malá lednice
•  telefon, kabelová TV
•  vysoušeč vlasů
•  dětská postýlka na vyžádání zdarma
•  jednoložnicový apartmán na vyžádání

Maximální obsazení pokoje
•  dvoulůžkový pokoj: 2+1 nebo 3+0

Vybavení hotelu
•  vstupní hala s 24hod. recepcí
•  restaurace
•  výtah, lobby bar
•  venkovní bazén pro dospělé a děti
•  lehátka a slunečníky u bazénu zdarma
•  vnitřní bazén, obchod se suvenýry

Služby zdarma
•  Wi-Fi připojení v prostorách recepce
•  fitness

Služby za poplatek
•  trezor na recepci
•  SPA a wellness centrum

Stravování
POLOPENZE – snídaně a večeře formou bufetu.

Hotel MELSA COOP***
6 let

150

Letecky od 13 684 Kč

Wi-Fi

Odlety z Prahy, Brna a Ostravy
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Informace k cenám a slevám na str. 2–4
SLEVY za včasné

rozhodnutí až
16 % 15 % 13 % 10 %

do 31. prosince do 31. ledna do 28. února do 31. března 

 Letecké zájezdy na 8 dní (7 nocí) červen červenec srpen září
 Praha - odlet neděle 14 21 28 - 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13
 Brno, Ostrava - odlet čtvrtek - - 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 - - 3
 délka zájezdu - počet dní 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 -

 Hotel Sol Nesebar Bay & Mare - all inclusive 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní
 lůžko - osoba DBL standard 21590 22390 22890 24990 25990 26590
 1. přistýlka - dítě 2-12 let 7990 7990 7990 7990 7990 7990
 2. přistýlka - dítě 2-12 let 14790 15390 15690 16590 16990 17390
 přistýlka - dospělý 18190 18790 19190 20690 21290 21790
 příplatek za jednolůžkový pokoj 9500 9500 10200 11500 12400 12800

 Letecké zájezdy na 8 dní (7 nocí) červen červenec srpen září
 Praha - odlet neděle 14 21 28 - 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13
 Brno, Ostrava - odlet čtvrtek - 25 - 2 9 16 23 30 6 13 20 - 27 - 3
 délka zájezdu - počet dní 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 -

 Letecké zájezdy na 11/12 dní (10/11 nocí) červen červenec srpen září
 Praha - odlet čtvrtek/neděle 14 18 21 25 28 2 5 9 12 16 19 23 26 30 2 6 9 13 16 20 23 27 30 3 13
 délka zájezdu - počet dní 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 -

 Hotel Melsa Coop - s polopenzí 8 dní 11 dní 12 dní 8 dní 11 dní 12 dní 8 dní 11 dní 12 dní 8 dní 8 dní 11 dní 12 dní
 lůžko - osoba DBL s balkonem 16790 19690 20790 16990 19890 20990 17290 20390 21790 17490 17890 21090 21190
 lůžko - osoba DBL bez balkonu 16290 18990 19990 16490 19190 20190 16690 19490 20690 16890 17190 19990 20990
 přistýlka - dítě 2-6 let 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990
 přistýlka - dítě 6-12 let 11590 12890 13290 11690 13090 13590 11790 13290 13790 11890 12090 13590 14090
 přistýlka - dospělý DBL s balkonem 13090 14990 15590 13190 14990 15690 13290 15290 16190 13390 13690 15790 16490
 příplatek za jednolůžkový pokoj bez balkonu 3500 4500 4900 3600 4600 5000 3600 4700 5200 3700 3800 4900 5300
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Odlety z Prahy, Brna a Ostravy

Penzion VAŇA** 200 15
Wi-Fi

Velmi oblíbený, dobře udržovaný rodinný penzion, 
který se nachází v nové časti Nesebaru. V blízkosti 
penzionu je autobusová zastávka a stanoviště 
turistického vláčku, kterým se pohodlně dostanete 
na Sluneční pobřeží. Penzion je vhodný pro klienty, 
kteří dávají přednost nenáročnému ubytování ro-
dinného typu s dosahem historických památek 
Nesebaru.

Pláž
•  vzdálenost 200 m
•  písečná s pozvolným vstupem do moře
•  lehátka a slunečníky na pláži za poplatek
•  vodní sporty za poplatek

Ubytování
•  dvoulůžkový a třílůžkový pokoj  

(klimatizace v ceně)
 •  čtyřlůžkový apartmán s kuchyňským koutem 

(obývací pokoj s KK + 2 neprůchozí ložnice)
•  vlastní sociální zařízení
•  malá lednice, TV, balkon
•  na patře k dispozici žehlicí prkno s žehličkou
•  Wi-Fi připojení zdarma

 Maximální obsazení pokoje
•  dvoulůžkový pokoj: 2+0
•  třílůžkový pokoj: 3+0
•  čtyřlůžkový apartmán (APT4): 4+0

Stravování
BEZ STRAVY

Letecky od 9 652 Kč

apartmán

Informace k cenám a slevám na str. 2–4
SLEVY za včasné

rozhodnutí až
16 % 15 % 13 % 10 %

do 31. prosince do 31. ledna do 28. února do 31. března 

 Letecké zájezdy na 8/15 dní (7/14 nocí) červen červenec srpen září
 Praha - odlet neděle 14 21 28 - 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13
 Brno, Ostrava - odlet čtvrtek - 25 - 2 9 16 23 30 6 13 20 - 27 - 3
 délka zájezdu - počet dní 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 -

 Letecké zájezdy na 11/12 dní (10/11 nocí) červen červenec srpen září
 Praha - odlet čtvrtek/neděle 14 18 21 25 28 2 5 9 12 16 19 23 26 30 2 6 9 13 16 20 23 27 30 3 13
 délka zájezdu - počet dní 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 -

 Penzion Vaňa - bez stravy 8 dní 11 dní 12 dní 8 dní 11 dní 12 dní 11 dní 12 dní 8 dní 11 dní 12 dní
 lůžko - osoba 11490 12390 12790 11790 12990 13590 13790 14390 12890 14790 15290
 příplatek za neobsazené lůžko 2600 3100 3400 2800 3200 3500 3300 3600 3200 3900 4300
 doplatek na 15 dní - osoba lůžko 3700 - - 4000 - - - - 4600 - -



Hotel se nachází v jižní části Nového Nesebaru 
v bezprostřední blízkosti písečné pláže a od his-
torické části městečka je vzdálený 1 km. Hotel na-
bízí sluneční terasu s lehátky a bazénem, odkud si 
můžete vychutnat krásný výhled na moře. 

Pláž
•  vzdálenost – přímo u pláže
•  písečná s pozvolným vstupem do moře
•  plážový stánek AI (pouze nápoje 10:00-18:00)
•  lehátka a slunečníky zdarma 

Ubytování
•  dvoulůžkový pokoj
•  možnost jedné nebo dvou přistýlek
•  vlastní sociální zařízení 
•  vysoušeč vlasů, TV
•  klimatizace, malá lednice 
•  balkon, telefon 
•  Wi-Fi připojení zdarma
•  bezpečnostní schránka za poplatek
•  dětská postýlka na vyžádání zdarma

Maximální obsazení pokoje
•  dvoulůžkový pokoj: 2+1 nebo 3+0
•  dvoulůžkový suite: 2+2 nebo 3+1

Vybavení hotelu
•  vstupní hala s recepcí 
•  restaurace s venkovní terasou
•  výtah, lobby bar
•  bar u bazénu
•  venkovní bazén s dětskou částí
•  lehátka a slunečníky u bazénu zdarma
•  sluneční terasa s výhledem na moře
•  vnitřní bazén 
•  dětský klub (4-12 let)
•  animace pro dospělé i děti  

Služby zdarma
•  Wi-Fi, fitness, sauna 
•  stolní tenis, parní lázeň

Stravování
ULTRA ALL INCLUSIVE – snídaně (7:30-10:00), 
oběd (12:30-14:30) a večeře (18:00-21:00) for-
mou bufetu. Lehké občerstvení během dne 
např. pizza, sendviče, zmrzlina (10:00-12:00 
&16:00-18:00). Neomezená konzumace míst-
ních a vybraných mezinárodních alkoholic-
kých a nealkoholických nápojů, točené pivo, 
víno a osvěžující koktejly (10:00-23:00). Hotel 
si vyhrazuje právo na drobné změny programu 
a místa čerpání služeb. K obědu a večeři vyža-
dován dress code. 
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Hotel ARSENA****
13 let

0

37

 Letecké zájezdy na 8/15 dní (7/14 nocí) červen červenec srpen září
 Praha - odlet neděle 14 21 28 - 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13
 Brno, Ostrava - odlet čtvrtek - 25 - 2 9 16 23 30 6 13 20 - 27 - 3
 délka zájezdu - počet dní 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 -

 Letecké zájezdy na 11/12 dní (10/11 nocí) červen červenec srpen září
 Praha - odlet čtvrtek/neděle 14 18 21 25 28 2 5 9 12 16 19 23 26 30 2 6 9 13 16 20 23 27 30 3 13
 délka zájezdu - počet dní 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 -

 Penzion Vaňa - bez stravy 8 dní 11 dní 12 dní 8 dní 11 dní 12 dní 11 dní 12 dní 8 dní 11 dní 12 dní
 lůžko - osoba 11490 12390 12790 11790 12990 13590 13790 14390 12890 14790 15290
 příplatek za neobsazené lůžko 2600 3100 3400 2800 3200 3500 3300 3600 3200 3900 4300
 doplatek na 15 dní - osoba lůžko 3700 - - 4000 - - - - 4600 - -

3737Informace k cenám a slevám na str. 2–4
SLEVY za včasné

rozhodnutí až
16 % 15 % 13 % 10 %

do 31. prosince do 31. ledna do 28. února do 31. března 

 Letecké zájezdy na 8 dní (7 nocí) červen červenec srpen září
 Praha - odlet neděle 14 21 28 - 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13
 Brno, Ostrava - odlet čtvrtek - 25 - 2 9 16 23 30 6 13 20 27 - - 3
 délka zájezdu - počet dní 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 -

 Hotel Arsena - ultra all inclusive 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní
 lůžko - osoba DBL 22990 23490 23890 24490 25490 26090 27090
 lůžko - osoba Suite 24490 24990 25390 25990 27090 27690 28890
 1. přistýlka - dítě 2-13 let 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990
 2. přistýlka - dítě 2-13 let - pouze v Suite 16290 16390 16690 16990 17590 17790 18490
 přistýlka - dospělý DBL 18890 19090 19590 19890 20890 21190 22190
 přistýlka - dospělý Suite 19990 20390 20790 21290 22190 22590 23590

Odlety z Prahy, Brna a Ostravy

Letecky od 19 312 Kč
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Hotel Mirage otevřen v roce 2009 má ideální polo-
hu. Leží přímo u písečné pláže s pozvolným vstu-
pem do moře, v jižní části nového Nesebaru.
Historické centrum je vzdáleno cca 1,5 km od ho-
telu. Hotel nabízí služby na velmi dobré úrovní.

Pláž
• vzdálenost – přímo u pláže
• písečná s pozvolným vstupem
• lehátka a slunečníky za poplatek
• vodní sporty za poplatek

Ubytování
•  dvoulůžkový pokoj s bočním výhledem  

na moře
• možnost jedné přistýlky
• vlastní sociální zařízení
• klimatizace, minibar (konzumace za poplatek)
• vysoušeč vlasů, telefon, balkon, sat. TV
• dětská postýlka na vyžádání

Maximální obsazení pokoje
•  dvoulůžkový pokoj: 2+1 nebo 3+0

Vybavení hotelu
• vstupní hala s 24hod. recepcí, výtah
• restaurace s terasou a výhledem na moře
• lobby bar, bar u bazénu
• konferenční místnost
• dětské hřiště, minimarket
• venkovní bazén s dětskou částí
• lehátka a slunečníky u bazénu zdarma

Služby zdarma
• Wi-Fi připojení v prostorách hotelu

Služby za poplatek
• bezpečnostní schránka na recepci
• fitness

Stravování
SNÍDANĚ. Za příplatek POLOPENZE – dospělý 
260 Kč/den, dítě 130 Kč/den.

Odlety z Prahy, Brna a Ostravy
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Hotel MIRAGE*** 0
12 let Wi-Fi

 Letecké zájezdy na 8 dní (7 nocí) červen červenec srpen září
 Praha - odlet neděle 14 21 28 - 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13
 Brno, Ostrava - odlet čtvrtek - 25 - 2 9 16 23 30 6 13 20 - 27 - 3
 délka zájezdu - počet dní 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 -

 Letecké zájezdy na 11/12 dní (10/11 nocí) červen červenec srpen září
 Praha - odlet čtvrtek/neděle 14 18 21 25 28 2 5 9 12 16 19 23 26 30 2 6 9 13 16 20 23 27 30 3 13
 délka zájezdu - počet dní 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 -

 Hotel Mirage - se snídaní 8 dní 11 dní 12 dní 8 dní 11 dní 12 dní 8 dní 11 dní 12 dní 8 dní 11 dní 12 dní 8 dní 11 dní 12 dní
 lůžko - osoba 15690 19190 19490 16190 19390 20190 16490 20290 21090 17490 20990 22290 18190 21890 22990
 přistýlka - dítě 2-12 let 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990
 přistýlka - dospělý 13090 15890 16190 13490 16090 16790 13690 16790 17390 14490 17290 18390 15090 18090 18990
 příplatek za jednolůžkový pokoj 5000 7500 7800 5600 7600 8500 5700 9100 9400 7300 10000 11400 8400 11600 12600

Letecky od 13 180 Kč

Informace k cenám a slevám na str. 2–4
SLEVY za včasné

rozhodnutí až
16 % 15 % 13 % 10 %

do 31. prosince do 31. ledna do 28. února do 31. března 
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Hotel se nachází v jižní části Nového Neseberu 
v blízkosti prostorné písečné pláže a v blízkosti 
hotelu Arsena. Od historického centra se spoustou 
restaurací, cukráren, kaváren a obchůdků se suve-
nýry je vzdálený cca 1,5 km.    

Pláž
•  vzdálenost – přímo u pláže
•  písečná s pozvolným vstupem
•  lehátka a slunečníky za poplatek
•  vodní sporty za poplatek

Ubytování
•  dvoulůžkový pokoj
•  možnost jedné přistýlky
•  vlastní sociální zařízení
•  klimatizace, minibar (konzumace za poplatek)
•  TV, vysoušeč vlasů, balkon, telefon
•  dětská postýlka na vyžádání zdarma
•  výhled na moře 160 Kč/os./den

Maximální obsazení pokoje
•  dvoulůžkový pokoj: 2+2 nebo 3+0

Vybavení hotelu
•  vstupní hala s recepcí, restaurace s terasou
•  lobby bar, výtah
•  bazén pro dospělé i děti
•  lehátka a slunečníky u bazénu zdarma
•  obchod se suvenýry, dětský koutek 

Služby zdarma
•  Wi-Fi připojení v celém hotelu
•  fitness, parkování 

Služby za poplatek
•  bezpečnostní schránka
•  čistírna, prádelna
•  pokojová služba, masáže, sauna, billiard 

Stravování
BEZ STRAVY. Za příplatek SNÍDANĚ – dospělý 
150 Kč/den, dítě 75 Kč/den nebo POLOPENZE – 
dospělý 400 Kč/den, dítě 250 Kč/den.

HOTEL AFRODITA BEACH***
12 let

0

Letecky od 12 676 Kč

Wi-Fi

BS

P

S

AI

Odlety z Prahy, Brna a Ostravy
 Letecké zájezdy na 8 dní (7 nocí) červen červenec srpen září
 Praha - odlet neděle 14 21 28 - 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13
 Brno, Ostrava - odlet čtvrtek - 25 - 2 9 16 23 30 6 13 20 - 27 - 3
 délka zájezdu - počet dní 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 -

 Letecké zájezdy na 11/12 dní (10/11 nocí) červen červenec srpen září
 Praha - odlet čtvrtek/neděle 14 18 21 25 28 2 5 9 12 16 19 23 26 30 2 6 9 13 16 20 23 27 30 3 13
 délka zájezdu - počet dní 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 -

 Hotel Afrodita Beach - bez stravy 8 dní 11 dní 12 dní 8 dní 11 dní 12 dní 8 dní 11 dní 12 dní 8 dní 11 dní 12 dní 8 dní 11 dní 12 dní
 lůžko - osoba DBL park 15090 17490 17990 15290 17690 18590 15590 18690 19190 16490 19390 20690 17290 20590 21590
 1. přistýlka - dítě 2-12 let 10190 9990 10190 10290 10090 10390 10390 10390 10490 10590 10790 11190 10890 11290 11590
 2. přistýlka - dítě 2-12 let 12190 13390 13990 12390 13890 14490 12490 14590 14890 13290 14990 15890 13790 15790 16490
 přistýlka - dospělý 12390 13890 14390 12590 14190 14890 12690 14990 15290 13490 15690 16590 14090 16490 17290
 příplatek za jednolůžkový pokoj 5100 6800 7500 5300 7100 8000 5500 8100 8500 6500 8600 9700 6900 9600 10500

Informace k cenám a slevám na str. 2–4
SLEVY za včasné

rozhodnutí až
16 % 15 % 13 % 10 %

do 31. prosince do 31. ledna do 28. února do 31. března 
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Royal Club Victoria Elenite 
– hotely Royal Park, Vily Elenite

Pláž
•  vzdálenost – přímo u pláže
•  písečná s pozvolným vstupem
•  lehátka a slunečníky za poplatek
•  plážové ručníky zdarma (za kauci)
•  vodní sporty za poplatek

Služby zdarma
•  dětské animační programy v cizím jazyce
•  dětský klub (4–12 let), kolotoče, vláček
•  fitness, aerobik, aqua aerobik
•  tenisové kurty, stolní tenis
•  minigolf (vratná kauce 30 LV)
•  aquapark – vstup, lehátka, slunečníky 

a nápoje (nealko, pivo, káva, zmrzlina)
• lehátka a slunečníky u bazénu
•  volejbalové hřiště, amfiteátr
•  Wi-Fi připojení na recepci
•  noční klub

Služby za poplatek
•  SPA centrum, obchodní  centrum
•  bowling, billiard
•  zapůjčení tenisových raket a osvětlení
•  windsurfing a placené kurzy
•  parkování

Stravování
ALL INCLUSIVE – snídaně (7:30–10:00), oběd 
(12:30–14:30) a večeře (18:00–21:00) formou bu-
fetu – výběr předkrmů, hlavních jídel, dezertů, 
dětské menu, pivo, víno, káva. Stánky s rychlým 
občerstvením rozmístěny na území celého kom-
plexu: zmrzlinový stánek, fornetti, donuty, bur-
gery, pečené brambory, popcorn. Bary: animač-
ní hala Broadway, noční klub Galaxy, bar 
Atlantida. Neomezená konzumace místních 
 alkoholických a nealkoholických nápojů. 1x za 
pobyt návštěva jedné ze tří restaurací a la carte 
– nutná rezervace, podle dostupnosti. 

Royal Club Victoria Elenite se na-
chází v malebné zátoce, ve které 
prožijete nezapomenutelnou dovo-
lenou. Nachází se 40 km od letiště 
Burgas a 12 km od Slunečního po-

břeží. Neuvěřitelná kombinace moře a hor – mírné kop-
ce se svážejí přímo do  moře. Tento uzavřený prázdni-
nový komplex obklopený parkovou zelení se skládá 
z několika hotelů  (Royal Park, Royal Bay,  Royal Castle, 
Andalusia, Atrium) a bungalovů (Vily Elenite, Royal 
Villas). Letovisko má několik restaurací, sportovních za-
řízení, tenisové kurty, aquapark a minigolf. Působí zde 
tým profesionálních animátorů. Promenáda spojuje 
všechny objekty a hraničí s jemným mořským pískem. 
Voda je azurově modrá, křišťálově čistá, pláž má po-
zvolný vstup do moře a je ideální pro děti. 
Celé středisko funguje v programu All Inclusive a je za-
řízeno jak pro rodiny s dětmi, tak i pro romantické pá-
ry.  Z Elenite je autobusové spojení na Slunečné pobře-
ží a s přestupem dále do Nesebaru. Můžete také využít 
taxi nebo si pronajmout automobil.
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Ubytování
•  dvoulůžkový pokoj park/moře
•  možnost jedné nebo dvou přistýlek
•  vlastní sociální zařízení
•  vysoušeč vlasů
•  balkon nebo terasa
•  klimatizace, malá lednice
•  TV,  telefon
•  dětská postýlka na vyžádání zdarma
•  bezpečnostní schránka zdarma
•  výhled na moře 100 Kč/osoba/den

Maximální obsazení pokoje
•  dvoulůžkový pokoj: 2+2 

Vybavení hotelu
•  vstupní hala s recepcí
•  restaurace
•  výtahy
•  lobby bar 10:00–23:30
•  bar u bazénu, irský bar
•  venkovní bazén pro dospělé a děti
•  lehátka a slunečníky u bazénu zdarma
•  směnárna, bankomat
•  obchodní centrum

Hotel ROYAL PARK****
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Letecky od 13 684 Kč

0
12 let Wi-Fi

Odlety z Prahy, Brna a Ostravy
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Informace k cenám a slevám na str. 2–4
SLEVY za včasné

rozhodnutí až
16 % 15 % 13 % 10 %

do 31. prosince do 31. ledna do 28. února do 31. března 

 Letecké zájezdy na 8 dní (7 nocí) červen červenec srpen září
 Praha - odlet neděle 14 21 28 - 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13
 Brno, Ostrava - odlet čtvrtek - 25 - 2 9 16 23 30 6 13 20 - 27 - 3
 délka zájezdu - počet dní 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 -

 Letecké zájezdy na 11/12 dní (10/11 nocí) červen červenec srpen září
 Praha - odlet čtvrtek / neděle 14 18 21 25 28 2 5 9 12 16 19 23 26 30 2 6 9 13 16 20 23 27 30 3 13
 délka zájezdu - počet dní 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 -

 Hotel Royal Park - all inclusive 8 dní 11 dní 12 dní 8 dní 11 dní 12 dní 8 dní 11 dní 8 dní 11 dní 12 dní 8 dní 8 dní 11 dní 12 dní
 lůžko - osoba DBL Park 16290 19690 22990 17890 22790 24790 18590 23890 19590 24390 25590 20290 20790 24790 26190
 1. přistýlka - dítě 2-12 let 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990
 2. přistýlka - dítě 2-5 let 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990
 2. přistýlka - dítě 5-12 let 12190 15890 15990 13090 15790 16990 13390 16490 13990 16790 17490 14190 14490 17090 17890
 přistýlka - dospělý 14190 17290 20490 15690 20090 21990 16290 21090 17190 21590 22790 17690 18090 21990 23290
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Ubytování
•   dvoulůžkový pokoj park 
•  dvoulůžkový pokoj s výhledem na moře
•  možnost jedné nebo dvou přistýlek (palanda)
•  vlastní sociální zařízení
•  vysoušeč vlasů
•  balkon nebo terasa
•  klimatizace 
•  TV, telefon
•  malá lednice
•  dětská postýlka na vyžádání zdarma 
•   výhled na moře 160 Kč/os./den 

Maximální obsazení pokoje
•  dvoulůžkový pokoj park: 2+2 nebo 3+0
•  dvoulůžkový pokoj na moře: 2+1 nebo 3+0

Vybavení
•  vstupní hala s recepcí, směnárna
•  restaurace
•  lobby bar 10:00–23:30
•  cukrárna
•  venkovní bazén pro dospělé a děti
•  lehátka a slunečníky u bazénu zdarma
•  stolní tenis
•  bezpečnostní schránka zdarma

Služby hotelu
•   rozsah služeb viz Royal Club Victoria Elenite 

str. 40

Stravování
ALL INCLUSIVE viz Royal Club Victoria Elenite 
str. 40

VILY ELENITE***

Letecky od 13 180 Kč

0–200
12 let Wi-Fi

Odlety z Prahy, Brna a Ostravy
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Informace k cenám a slevám na str. 2–4
SLEVY za včasné

rozhodnutí až
16 % 15 % 13 % 10 %

do 31. prosince do 31. ledna do 28. února do 31. března 

 Letecké zájezdy na 8 dní (7 nocí) červen červenec srpen září
 Praha - odlet neděle 14 21 28 - 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13
 Brno, Ostrava - odlet čtvrtek - 25 - 2 9 16 23 30 6 13 20 - 27 - 3
 délka zájezdu - počet dní 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 -

 Letecké zájezdy na 11/12 dní (10/11 nocí) červen červenec srpen září
 Praha - odlet čtvrtek/neděle 14 18 21 25 28 2 5 9 12 16 19 23 26 30 2 6 9 13 16 20 23 27 30 3 13
 délka zájezdu - počet dní 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 -

 Vily Elenite - all inclusive 8 dní 11 dní 12 dní 8 dní 11 dní 12 dní 8 dní 11 dní 8 dní 11 dní 12 dní 8 dní 8 dní 11 dní 12 dní
 lůžko - osoba DBL Park 15690 18990 21990 17190 21890 23890 17790 22990 18790 23590 24690 19290 19990 24090 25390
 1. přistýlka - dítě 2-12 let 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990
 2. přistýlka - dítě 2-5 let - pouze DBL Park 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990
 2. přistýlka - dítě 5-12 let - pouze DBL Park 11890 13590 15390 12790 15290 16490 13090 15890 13590 16290 16990 13890 14190 16690 17390
 přistýlka - dospělý 13690 16490 19390 15190 19290 21090 15790 20290 16590 20790 21890 17190 17990 21290 22590
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Odlety z Prahy, Brna a Ostravy

Apartmánový komplex OLYMP se nachází v mír-
ném svahu cca 350 m od krásné písečné pláže. 
Centrum městečka je vzdáleno chůzí cca 10 min. 
Je ideálním místem pro strávení příjemné dovo-
lené. 

Pláž
•  vzdálenost 350 m
•  písečná s pozvolným vstupem
•  lehátka a slunečníky za poplatek 
•  vodní sporty za poplatek

Ubytování
•  dvoulůžkové studio a apartmán
•  možnost jedné nebo dvou přistýlek
•  vlastní sociální zařízení
•  klimatizace, sat. TV
•  lednice, mikrovlnná trouba
•  kuchyňský kout se základním vybavením
•  rychlovarná konvice
•  balkon nebo terasa
•  dětská postýlka na vyžádání 6 LV/den

Maximální obsazení pokoje
•  dvoulůžkové studio: 2+1, 3+0
•  jednoložnicový apartmán (APT2): 2+2, 3+1
•  dvouložnicový apartmán (APT4): 4+2, 5+0

Vybavení hotelu
•  malá recepce, výtah
•  restaurace a la carte
•  mini market, dětské hřiště
•  venkovní bazén s dětskou částí
•  lehátka a slunečníky u bazénu zdarma
•  podzemní parkoviště 10 LV/den

Služby zdarma
•  Wi-Fi připojení v restauraci a u bazénu

Stravování
BEZ STRAVY. Za příplatek kontinentální SNÍDA-
NĚ – dospělý 130 Kč/den, dítě 2–12 let 100 Kč/
den nebo POLOPENZE (menu bez výběru) – 
dospělý 380 Kč/den, dítě 2–12 let 230 Kč/den. 

SVATÝ VLAS – menší přímořské 
letovisko leží na úpatí svahů poho-
ří Stará Planina. Od Slunečního po-
břeží je vzdálen cca 4 km a nabízí 
krásný pohled směrem na jih toho-

to pobřeží a na starou a novou část Nesebaru. Dobré 
klimatické podmínky a částečně horské podnebí je 
ideální pro osoby s dýchacími obtížemi. Zdejší pláž je 
písečná s pozvolným vstupem do moře. Najdete zde 
spoustu zábavy, obchůdky, restaurace. Pravidelné 
spojení se Slunečním pobřežím a Nesebarem činí 
v posledních  letech z letoviska Svatý Vlas vyhledáva-
né místo k dovolené.

Apartmánový komplex OLYMP***
12 let

350

Letecky od 10 996 Kč

Informace k cenám a slevám na str. 2–4
SLEVY za včasné

rozhodnutí až
16 % 15 % 13 % 10 %

do 31. prosince do 31. ledna do 28. února do 31. března 

Wi-Fi

 Letecké zájezdy na 8 dní (7 nocí) červen červenec srpen září
 Praha - odlet neděle 14 21 28 - 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13
 Brno, Ostrava - odlet čtvrtek - 25 - 2 9 16 23 30 6 13 20 - 27 - 3
 délka zájezdu - počet dní 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 -

 Letecké zájezdy na 11/12 dní (10/11 nocí) červen červenec srpen září
 Praha - odlet čtvrtek/neděle 14 18 21 25 28 2 5 9 12 16 19 23 26 30 2 6 9 13 16 20 23 27 30 3 13
 délka zájezdu - počet dní 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 -

 Apartmány Olymp - bez stravy 8 dní 11 dní 12 dní 8 dní 12 dní 8 dní 11 dní 12 dní 11 dní 12 dní 8 dní 11 dní 12 dní
 lůžko - osoba DBL studio 13090 14890 15990 13790 16190 14490 16190 16990 16590 17590 15090 17290 17890
 lůžko - osoba jednoložnicový apartmán APT2 13690 15690 16790 14390 16990 14990 16890 17990 17490 18890 16290 18790 19590
 lůžko - osoba dvouložnicový apartmán APT4 12590 13990 14790 13090 14890 13590 14890 15790 15490 16990 14990 17190 17790
 1. a 2. přistýlka - dítě 2-12 let 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990
 přistýlka - dospělý 8990 8990 8990 8990 8990 8990 8990 8990 8990 8990 8990 8990 8990
 příplatek za jednolůžkové studio 4000 5800 6900 4800 7100 5300 7100 7800 7200 8000 5700 7600 8200



Hotel se nachází ve staré části lázeňského letovis-
ka, přímo u písečné pláže. Pláž dělí od hotelu  
pouze místní promenáda. Do centra letoviska 
můžete dojít příjemnou procházkou asi za 5 mi-
nut. Stále více vyhledávaná pláž s železitým pís-
kem černé barvy, která je proslulá svými léčivými 
účinky leží  cca 1 km od hotelu.

Pláž
•  vzdálenost – přímo u pláže
•  písečná s pozvolným vstupem do moře
•  lehátka a slunečníky za poplatek
•  vodní sporty za poplatek

Ubytování
•  dvoulůžkový pokoj
•  možnost jedné přistýlky (dvě ve studiu)
•  vlastní sociální zařízení, klimatizace
•  balkon, TV, malá lednice, telefon

Maximální obsazení pokoje
•  dvoulůžkový pokoj: 2+1 nebo 3+0
•  dvoulůžkové studio: 2+2 nebo 3+1

Vybavení hotelu
•  vstupní hala s recepcí
•  restaurace,  výtah
•  bezpečnostní schránka zdarma dle 

dostupnosti

Služby zdarma
•  Wi-Fi připojení v celém hotelu 

Stravování
SNÍDANĚ formou bufetu. 
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Hotel REGATA***
10 let

0

Letecky od 11 836 Kč

POMORIE – letovisko na pobřeží Čer-
ného moře s 10 000 obyvateli se na-
chází cca 10 km od Burgasu a leží  
na úzkém polo ostrově.  Založeno by-
lo již ve 4. stol. př. n. l. a neslo název 

 Anchialo. Město s hospodářským a strategickým význa-
mem bylo častým cílem útoků nepřátel a bylo tedy ně-
kolikrát pobořeno. Vyvážela se odsud pšenice a skot. Dnes 
se zde získává z moře sůl. Známé jsou bahenní lázně, kde 
se léčí zánětlivá onemocnění pohybového ústrojí, stavy 
po úrazech a operacích, gynekologické nemoci a nervo-
vá onemocnění. Proslulé je také zdejší víno a likérka pro-
dukující oblíbený koňak Pomorie a brendy  Slnčev brjag.
Pomorie se stává v posledních letech stále více vyhle-
dávaným a oblíbeným letoviskem, především díky svým 
písečným plážím s žele zitým pískem černé barvy. Díky 
tomuto písku, který je znám pro své léčebné účinky, zde 
můžete strávit dovolenou s využitím balneo logického 
léčebného programu. V centru městečka můžete na-
vštívit spoustu restaurací, barů, stánků s rychlým ob-
čerstvením a také obchůdky se suvenýry. Naleznete zde 
bankomaty, poštu, lékárnu a polikliniku.

Wi-Fi

Odlety z Prahy, Brna a Ostravy

BS

P

S

AI

Informace k cenám a slevám na str. 2–4
SLEVY za včasné

rozhodnutí až
16 % 15 % 13 % 10 %

do 31. prosince do 31. ledna do 28. února do 31. března 

 Letecké zájezdy na 8 dní (7 nocí) červen červenec srpen září
 Praha - odlet neděle 14 21 28 - 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13
 Brno, Ostrava - odlet čtvrtek - 25 - 2 9 16 23 30 6 13 20 27 - - 3
 délka zájezdu - počet dní 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 -

 Letecké zájezdy na 11/12 dní (10/11 nocí) červen červenec srpen září
 Praha - odlet čtvrtek/neděle 14 18 21 25 28 2 5 9 12 16 19 23 26 30 2 6 9 13 16 20 23 27 30 3 13
 délka zájezdu - počet dní 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 -

 Hotel Regata  - se snídaní 8 dní 11 dní 12 dní 8 dní 11 dní 12 dní 8 dní 11 dní 12 dní 8 dní 11 dní 12 dní 8 dní 11 dní 12 dní
 lůžko - osoba DBL pokoj 14090 15590 16690 14590 16590 17690 14990 17290 18390 15390 17990 19090 16190 18490 19290
 lůžko - osoba DBL studio 14990 16890 18190 15490 17790 18990 15790 18390 19590 16090 19190 20590 17190 19890 20890
 1. přistýlka - dítě 2-10 let 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990
 2. přistýlka - dítě 2-10 let - pouze DBL studio 9990 10390 10490 9990 10390 10490 9990 10490 10690 9990 10590 10790 10290 10790 10990
 přistýlka - dospělý DBL pokoj 10390 11090 11590 10590 11490 11990 10790 11790 12190 10890 11990 12490 11390 12390 12690
 přistýlka - dospělý DBL studio 10690 11590 12190 10990 11990 12490 11090 12290 12690 11190 12590 13190 11790 12990 13390



Hotel má ideální polohu přímo u moře a od 
pláže jej odděluje pouze místní komunikace. Pláž 
je zde písečná s pozvolným vstupem do moře. 
Do centra lázeňského letoviska, které je vzdálené 
cca 400 m, se dostanete příjemnou procházkou.

Pláž
•  vzdálenost – přímo u pláže 
•  písečná s pozvolným vstupem
•  lehátka a slunečníky za poplatek
•  vodní sporty za poplatek

Ubytování
•  dvoulůžkový pokoj 
•  možnost jedné přistýlky
•  vlastní sociální zařízení
•  klimatizace, sat. TV
•  telefon, malá lednice
•  vysoušeč vlasů, balkon
•  výhled na moře 160 Kč/pokoj/den

Maximální obsazení pokoje
•  dvoulůžkový pokoj: 2+1 nebo 3+0

Vybavení hotelu
•  vstupní hala s recepcí
•  výtah
•  restaurace 

Služby zdarma
•  Wi-Fi připojení v prostorách recepce 

Služby za poplatek
•  bezpečnostní schránka na recepci

Stravování
SNÍDANĚ formou bufetu. Za příplatek 
POLOPENZE – dospělý 250 Kč/den, dítě 2–12 
let 130 Kč/den nebo ALL INCLUSIVE – dospělý 
500 Kč/den, dítě 2–12 let 250 Kč/den.
ALL INCLUSIVE – snídaně, oběd a večeře for-
mou bufetu. Neomezená konzumace místních 
alkoholických a nealkoholických nápojů. 

45

Hotel SUNNY BAY ***

Odlety z Prahy, Brna a Ostravy

Letecky od 11 248 Kč
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12 let
0

Informace k cenám a slevám na str. 2–4
SLEVY za včasné

rozhodnutí až
16 % 15 % 13 % 10 %

do 31. prosince do 31. ledna do 28. února do 31. března 

 Letecké zájezdy na 8 dní (7 nocí) červen červenec srpen září
 Praha - odlet neděle 14 21 28 - 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13
 Brno, Ostrava - odlet čtvrtek - 25 - 2 9 16 23 30 6 13 20 - 27 - 3
 délka zájezdu - počet dní 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 -

 Letecké zájezdy na 11/12 dní (10/11 nocí) červen červenec srpen září
 Praha - odlet čtvrtek/neděle 14 18 21 25 28 2 5 9 12 16 19 23 26 30 2 6 9 13 16 20 23 27 30 3 13
 délka zájezdu - počet dní 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 -

 Hotel Sunny Bay - se snídaní 8 dní 11 dní 12 dní 8 dní 11 dní 12 dní 8 dní 11 dní 12 dní 8 dní 11 dní 12 dní 8 dní 11 dní 12 dní
 lůžko - osoba 13390 15190 16190 14090 16390 16990 14390 17190 18290 15890 18690 18990 16690 19190 19990
 přistýlka - dítě 2-12 let 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990
 přistýlka - dospělý 9990 12690 13490 10290 13690 14090 10390 14290 15190 10990 15490 15790 11290 15890 16590
 příplatek za jednolůžkový pokoj 2400 3300 4200 3300 4900 5100 3700 6000 7100 5400 8000 8000 6600 8900 9700



Hotelový komplex Festa Pomorie resort se nachá-
zí v bezprostřední blízkosti pláže v jižní části leto-
viska Pomorie. Vzdálenost do centra lázeňského 
letoviska je cca 2 km. Luxusní komplex nabízí 
spoustu  možností pro rekreaci i odpočinek. Hotel 
kombinuje působivou architekturu s komfortním 
interiérem a exteriérem. Doporučujeme pro rodi-
ny s dětmi. 

Pláž
•  vzdálenost – přímo u pláže
•  písečná s pozvolným vstupem do moře
•  lehátka a slunečníky za poplatek
•  vodní sporty za poplatek

Ubytování
•  dvoulůžkový pokoj, možnost jedné přístýlky
•  vlastní sociální zařízení, vysoušeč vlasů
•  balkon, klimatizace, sat. TV, telefon
• minibar za poplatek
•  dětská postýlka zdarma (na vyžádání)

Maximální obsazení pokoje
•  dvoulůžkový pokoj (DBL): 2+0
•  dvoulůžkový pokoj (DBL–SV): 2+1 nebo 3+0
•  jednoložnicový apt. (APT2): 2+2 nebo 3+1

Vybavení hotelu
•  vstupní hala s recepcí, směnárna
•  restaurace, výtahy
•  lobby bar, snack bar, bar na pláži
•  venkovní bazén s brouzdalištěm pro děti
•  lehátka a slunečníky u bazénu zdarma
•  ručníky u bazénu zdarma (za kauci)
•  minimarket, obchod s vínem
•  sportovní a dětské animační programy

Služby zdarma
•  dětský klub, fitness
•  Wi-Fi připojení ve společných prostorách

Služby za poplatek
•  SPA centrum, sauna, masáže
• biliard, podzemní garáže
•  konzumace v baru na pláži
•  bezpečnostní schránka na recepci
•  pokojová služba, praní, žehlení
    
Stravování
 ALL INCLUSIVE – snídaně, oběd a večeře formou 
bufetu. Odpolední občerstvení – káva, čaj, slad-
kosti,  pizza a sendviče (15:00–17:00). Neome-
zená konzumace místních alkoholických a ne-
alkoholických nápojů, káva, čaj (10:00–23:00). 
V hlavní sezóně 1x za pobyt návštěva rybí re-
staurace a la carte (rezervace nutná).
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FESTA POMORIE RESORT****
12 let

0

Letecky od 14 944 Kč

Wi-Fi

Odlety z Prahy, Brna a Ostravy

BS

P

S

AI

Informace k cenám a slevám na str. 2–4
SLEVY za včasné

rozhodnutí až
16 % 15 % 13 % 10 %

do 31. prosince do 31. ledna do 28. února do 31. března 

 Letecké zájezdy na 8 dní (7 nocí) červen červenec srpen září
 Praha - odlet neděle 14 21 28 - 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13
 Brno, Ostrava - odlet čtvrtek - 25 - 2 9 16 23 30 6 13 20 27 - - 3
 délka zájezdu - počet dní 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 -

 Festa Pomorie Resort - all inclusive 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní
 lůžko - osoba DBL 17790 18490 18990 19390 19990 22290
 lůžko - osoba DBL na moře 18190 19090 19690 20290 20790 22890
 lůžko - osoba jednoložnicový apartmán APT2 18590 19490 20090 20690 21190 23490
 1. přistýlka - dítě 2-12 let 7990 7990 7990 7990 7990 7990
 2. přistýlka - dítě 2-12 let - pouze APT2 12890 13290 13590 13890 14090 15290
 přistýlka - dospělý DBL moře 14290 14890 15390 15790 16090 17590
 přistýlka - dospělý APT2 14590 15190 15690 16090 16490 18090
 příplatek za jednolůžkový pokoj 4300 4700 5000 5300 5900 9500



Hotelový komplex Via Pontica Resort se nachází 
uprostřed krásné parkové zeleně v blízkosti pláže. 
Hosté si mohou vychutnat jedinečné procedury ve 
SPA centru s léčivým bahnem z Pomorie a ochut-
nat unikátní víno z vlastních  vinic. Centrum lázeň-
ského letoviska je vzdálené cca 2,5 km.

Pláž
•  vzdálenost 50 m
•  písečná pláž s pozvolným vstupem
•  lehátka a slunečníky zdarma

Ubytování
•  dvoulůžkový pokoj standard/moře
•  možnost dvou přistýlek
•  vlastní sociální zařízení, vysoušeč vlasů
•  balkon, klimatizace, rádio
•  sat. TV, telefon 
•  minibar (1x zásobovaný zdarma)
•  bezpečnostní schránka zdarma
•  dětská postýlka na vyžádání zdarma

Maximální obsazení pokoje
•  dvoulůžkový pokoj standard/moře: 2+2 

nebo 3+0
•  dvoulůžkový superior: 2+2 nebo 3+1

Vybavení hotelu
•  vstupní hala s recepcí, směnárna
•  hlavní restaurace, restaurace barbeque
•  lobby bar, bar u bazénu, fresh bar
•  vnitřní a venkovní bazén s dětskou částí
•  mini vodní skluzavky
•  lehátka a slunečníky u bazénu zdarma
•  ručníky u bazénu zdarma (kauce)
•  fitness, multifunkční hřiště, miniklub
•  animační programy 6x týdně

Služby zdarma
• Wi-Fi připojení v celém areálu
•  fitness, game room – stolní hry všech druhů
•  sauna, parní lázeň

Služby za poplatek
•  SPA centrum, sauna, masáže
•  parkování, praní, žehlení

Stravování
ULTRA ALL INCLUSIVE – snídaně, oběd a veče-
ře formou bufetu. Dopolední a odpolední ob-
čerstvení – káva, čaj, sladkosti,  pizza a sendvi-
če. Ne omezená konzumace místních alko- 
holických a nealkoholických nápojů, káva, čaj. 
Venkovní fresh bar – šťávy, smoothies, energe-
tické nápoje. Vinný bar – 4 druhy vína, ovoce, 
minerální voda. 1x za pobyt návštěva restaura-
ce a la carte a degustace vín po předchozí re-
zervaci.
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FESTA VIA PONTICA RESORT****

47

Letecky od 16 960 Kč

12 let
50

Wi-Fi

Odlety z Prahy, Brna a Ostravy

BS

P

S

AI

ULTRA

Informace k cenám a slevám na str. 2–4
SLEVY za včasné

rozhodnutí až
16 % 15 % 13 % 10 %

do 31. prosince do 31. ledna do 28. února do 31. března 

 Letecké zájezdy na 8 dní (7 nocí) červen červenec srpen září
 Praha - odlet neděle 14 21 28 - 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13
 Brno, Ostrava - odlet čtvrtek - 25 - 2 9 16 23 30 6 13 20 27 - - 3
 délka zájezdu - počet dní 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 -

 Festa Pomorie Resort - all inclusive 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní
 lůžko - osoba DBL 17790 18490 18990 19390 19990 22290
 lůžko - osoba DBL na moře 18190 19090 19690 20290 20790 22890
 lůžko - osoba jednoložnicový apartmán APT2 18590 19490 20090 20690 21190 23490
 1. přistýlka - dítě 2-12 let 7990 7990 7990 7990 7990 7990
 2. přistýlka - dítě 2-12 let - pouze APT2 12890 13290 13590 13890 14090 15290
 přistýlka - dospělý DBL moře 14290 14890 15390 15790 16090 17590
 přistýlka - dospělý APT2 14590 15190 15690 16090 16490 18090
 příplatek za jednolůžkový pokoj 4300 4700 5000 5300 5900 9500

 Letecké zájezdy na 8 dní (7 nocí) červen červenec srpen září
 Praha - odlet neděle 14 21 28 - 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13
 Brno, Ostrava - odlet čtvrtek - 25 - 2 9 16 23 30 6 13 20 27 - - 3
 délka zájezdu - počet dní 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 -

 Festa Via Pontica Resort - ultra all inclusive 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní
 lůžko - osoba DBL 20190 20990 21490 21990 22690 25290
 lůžko - osoba DBL na moře 20590 21390 21890 22390 23090 25690
 lůžko - osoba DBL superior 20790 21590 22090 22590 23290 25990
 1. přistýlka - dítě 2-12 let 7990 7990 7990 7990 7990 7990
 2. přistýlka - dítě 2-12 let 14090 14490 14790 15090 15290 16590
 přistýlka - dospělý 16990 17590 17890 18390 18890 20890
 příplatek za jednolůžkový pokoj 4300 5200 5800 6400 7000 10500



Oblast Arkutino leží 45 km již-
ně od Burgasu mezi historickým 
městem Sozopol (9 km) a turis-
ty velmi oblíbeným Primorskem 
(6 km). Nachází se zde  přírodní 

rezervace Ropotamo s unikátní faunou a flórou. 
U samotného ústí řeky Ropotamo se nachází la-
guna jejichž hladina je pokryta krásnými lekníny.  
Dále si v Arkutinu můžete vychutnávat čistý mořský 
vzduch a jednu z nejkrásnějších pláží Bulharska – 
písečnou pláž Arkutino. Ideální místo pro klidnou 
rekreaci. Mezi další zajímavá místa v okolí určitě patří 
ostrov sv. Toma, také zvaný Hadí ostrov, nebo nedale-
ké kopce Andre bair.
Komplex Arkutino Family Resort se nachází 300 m 
od písečné pláže Arkutino. Unikátní kombinace pří-
rodní rezervace, azurového moře, jemného písku 
a čistého mořského vzduchu vytváří ideální místo 
pro rekreaci.
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Luxusní hotelový komplex, položený ve svahu, je 
složený z několika menších budov. Arkutino Family 
Resort se nachází asi 300 m od jedné z nejkrásněj-
ších bulharských pláží. Pláž je písečná s pozvolným 
vstupem do moře. Oblast Arkutino, kde komplex 
leží, je součástí přírodní rezervace Ropotamo. 

Pláž
•  vzdálenost 300 m
•  písečná s pozvolným vstupem do moře
•  lehátka a slunečníky zdarma
•  vodní sporty za poplatek

Ubytování
•  dvoulůžkový pokoj standard
•  dvoulůžkový pokoj deluxe s možností jedné 

přistýlky
•  vlastní sociální zařízení, vysoušeč vlasů
•  balkon nebo terasa, klimatizace
• sat. TV, telefon, malá lednice
•  varná konvice, instantní káva, čaj, láhev vody
•  dětská postýlka za poplatek 4 LV/den
•  čtyřlůžkový apartmán

Maximální obsazení pokoje
•  dvoulůžkový pokoj standard: 2+0
•  dvoulůžkový pokoj Deluxe: 2+1
•  čtyřlůžkový apartmán (APT4): 4+1

Vybavení hotelu
•  vstupní hala s recepcí
•  restaurace, restaurace a la carte, živá hudba
•  lobby bar, bar u bazénu,  denní bar, BBQ bar
•  venkovní bazén s oddělenou částí pro děti 
•  brouzdaliště pro děti, dětské hřiště
•  lehátka a slunečníky u bazénu zdarma
•  minimarket

Služby zdarma
•  denní a večerní dětské animační programy
•  bulharský folklorní program jedenkrát týdně
•  Wi-Fi připojení v areálu hotelu
•  fitness, aerobik
•  stolní tenis, šipky, volejbal
•  dětský klub (4–12 let)

Služby za poplatek
•  půjčovna jízdních kol
•  kulečník, pokojová služba
•  bezpečnostní schránka na recepci 6 LV/den
•  taxi služby do historického Sozopolu

Stravování
ALL INCLUSIVE – snídaně, oběd, večeře formou 
bufetu. Dopolední svačina (11:00–12:00). Od-
polední občerstvení, káva, čaj, moučníky 
(15:00–17:00). Neomezená konzumace míst-
ních alkoholických a nealkoholických nápojů 
(8:00–22:30). 

ARKUTINO FAMILY RESORT****

Letecky od 13 852 Kč

300
12 let Wi-Fi

Odlety z Prahy, Brna a Ostravy

BS

P

S

AI

Informace k cenám a slevám na str. 2–4
SLEVY za včasné

rozhodnutí až
16 % 15 % 13 % 10 %

do 31. prosince do 31. ledna do 28. února do 31. března 

 Letecké zájezdy na 8 dní (7 nocí) červen červenec srpen září
 Praha - odlet neděle 14 21 28 - 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13
 Brno, Ostrava - odlet čtvrtek - 25 - 2 9 16 23 30 6 13 20 - 27 - 3
 délka zájezdu - počet dní 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 -

 Arkutino Family Resort - all inclusive 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní
 lůžko - osoba DBL 17890 18990 20190 20690 21490 22490
 lůžko - osoba DBL Deluxe 19390 20790 22590 22990 23990 24990
 lůžko - osoba apartmán APT4 16490 17190 18190 18290 18890 19390
 přistýlka - dítě 2-12 let DBL Deluxe 7990 7990 7990 7990 7990 7990
 přistýlka - dítě 2-4 let APT4 7990 7990 7990 7990 7990 7990
 přistýlka - dítě 4-12 let APT4 12690 12790 12790 12890 12990 12990
 příplatek za jednolůžkový pokoj 4300 5100 5300 6500 5500 6900



Sozopol je malebné historické 
městečko patřící k nejstarším měs-
tům na bulharském pobřeží,  vzdá-
leno jižně od Burgasu cca 35 km. 
První kolonie zde byla založena ro-

ku 610 př. n. l. milétskými Řeky, kterou nazvali 
 Apollonia Pontica, podle Apolóna, ochránce moře-
plavců a kolonizátorů. Dnes je Sozopol rozdělen na 
dvě části. Staré město leží na poloostrově a Nové měs-
to u pláže Charmanite. Obě části jsou od sebe oddě-
leny nádherným zalesněným  parkem s několika his-
toricky vzácnými kostely. Okouzlující město s domy 
z přelomu 19. a 20. stol., které jsou rozmístěny na skal-
natém poloostrově, byly zapsány jako národní bul-
harské památky a činí Nesebaru velkou konkurenci. 
Doporučujeme navštívit  archeologické mu zeum s bo-
hatými sbírkami nacházející se nedaleko přístavu, 
kostel sv. Bohorodičky, antické a středověké vykopáv-
ky v centrální části Sozopolu. Turisté mají na výběr ze 
dvou městských pláží s jemným pískem: první ve sta-
ré části uvnitř zálivu a druhou, která je  širší, táhnou-
cí se směrem na jih. Spousta vináren, kaváren, restau-
rací a obchůdků láká turisty k příjemnému 
odpočinku. Bulgariatour nabízí ubytování v penzio-
nech a hotelích v Nové části městečka. Z přístavu vy-
jíždí  3x za den rychlá loď Fast Farry do Pomorie a Ne-
sebaru.
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Letiště Burgas
Vzdálenost od letiště 35 km
Doba transferu cca 40 min.
Pláže písečné, pozvolný vstup

Ubytování hotely 3*, penzion 2*

Fakultativní výlety
Istanbul, Nesebar, folklorní večer, 
Varna – Delfinárium, Jeep safari



Uzavřená apartmánová rezidence se nachází 
přímo u moře v nové části Sozopolu, v klidném 
prostředí a v krásné udržované zahradě. 
Parkování možné v podzemních garážích. V bez-
prostřední blízkosti komplexu se nachází malá 
písečná pláž. Vzdálenost do centra města cca  
1 km a na pláž Charmanité cca 400 m.

Pláž
•  vzdálenost – u pláže 
•  písečná s pozvolným vstupem do moře
•  lehátka a slunečníky za poplatek
•  vodní sporty za poplatek

Ubytování
•  apartmán APT2–K (1 ložnice + obývací  

pokoj s kuchyňským koutem)
•  apartmán APT4–K (2 ložnice + obývací  

pokoj s kuchyňským koutem)
•  možnost dvou přistýlek v obývacím pokoji
•  vlastní sociální zařízení
•  balkon nebo terasa
•  klimatizace (pouze v obývacím pokoji)
•  TV,  lednice
•  kuchyňský kout se základním vybavením
•  vařič, mikrovlnná trouba
•  dětská postýlka 1 €/den

Maximální obsazení pokoje
•  apartmán APT2–K: 2+0, 2+1, 2+2 nebo 3+1
•  apartmán APT4–K: 4+0, 5+1 nebo 4+2

Vybavení komplexu
•  bar u bazénu
•  bazén pro dospělé
•  dětský bazén se skluzavkou
•  lehátka a slunečníky u bazénu zdarma
•  dětský koutek
•  Wi-Fi připojení u bazénu zdarma
•  podzemní garážové stání 6 LV/den

Stravování
BEZ STRAVY
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Apartmány PANORAMA***
Wi-Fi

0
12 let

Odlety z Prahy, Brna a Ostravy

BS

P

S

AI

Letecky od 11 080 Kč

Informace k cenám a slevám na str. 2–4
SLEVY za včasné

rozhodnutí až
16 % 15 % 13 % 10 %

do 31. prosince do 31. ledna do 28. února do 31. března 

 Letecké zájezdy na 8 dní (7 nocí) červen červenec srpen září
 Praha - odlet neděle 14 21 28 - 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13
 Brno, Ostrava - odlet čtvrtek - 25 - 2 9 16 23 30 6 13 20 - 27 - 3
 délka zájezdu - počet dní 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 -

 Letecké zájezdy na 11/12 dní (10/11 nocí) červen červenec srpen září
 Praha - odlet čtvrtek/neděle 14 18 21 25 28 2 5 9 12 16 19 23 26 30 2 6 9 13 16 20 23 27 30 3 13
 délka zájezdu - počet dní 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 -

 Apartmány Panorama - bez stravy 8 dní 11 dní 12 dní 8 dní 11 dní 12 dní 8 dní 11 dní 12 dní 8 dní 11 dní 12 dní
 lůžko - osoba APT4-K 13190 14890 15790 14090 15790 16690 14690 16590 17290 15490 17490 18190
 5. a 6. osoba dítě 2-12 let - přistýlka APT4-K 9790 10390 10590 9790 10490 10690 9990 10590 10790 10090 10690 10990
 lůžko - osoba APT2-K 14690 17090 18590 16190 18590 19890 17090 19290 21290 18690 21890 22990
 3. osoba - přistýlka APT2-K 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990
 4. osoba dítě 2-12 let - přistýlka APT2-K 9790 10390 10590 9790 10490 10690 9990 10590 10790 10090 10690 10990



Příjemný rodinný hotel s udržovanou zahradou 
leží cca 250 m od vyhlášené písečné pláže 
Bamboo Beach s pozvolným vstupem do moře. 
Od centra nové části městečka Sozopol, je vzdá-
lený cca 1 km. Ke skutečné relaxaci přispívá zóna 
s vířivkou, saunou a parní lázní.
 
Pláž
•  vzdálenost 250 m
•  písečná s pozvolným vstupem
•  lehátka a slunečníky za poplatek
•  vodní sporty za poplatek

Ubytování
•  dvoulůžkový pokoj s orientací na moře
•  možnost jedné přistýlky
•  vlastní sociální zařízení
•  klimatizace, malá lednice
•  vysoušeč vlasů, telefon
•  Wi-Fi připojení zdarma
•  TV, rychlovarná konvice
•  dětská postýlka na vyžádání 6 LV/den

Maximální obsazení pokoje
•  dvoulůžkový pokoj: 2+1 nebo 3+0

Vybavení hotelu
•  vstupní hala s recepcí, výtah
•  restaurace
•  venkovní bazén s dětskou částí
•  lehátka a slunečníky u bazénu zdarma
•  dětský koutek

Služby zdarma
•  Wi-Fi připojení v areálu hotelu
•  stolní tenis, parkování

Služby za poplatek
•  hotelový trezor 2,50 €/den
•  zapůjčení notebooku 3 LV/hod.

Stravování
POLOPENZE – snídaně a večeře formou bufetu 
včetně nealkoholických nápojů z postmixu.
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Hotel CRISTIANI***
12 let

250

Letecky od 13 768 Kč

Wi-Fi

Odlety z Prahy, Brna a Ostravy

BS

P

S

AI

Informace k cenám a slevám na str. 2–4
SLEVY za včasné

rozhodnutí až
16 % 15 % 13 % 10 %

do 31. prosince do 31. ledna do 28. února do 31. března 

 Letecké zájezdy na 8 dní (7 nocí) červen červenec srpen září
 Praha - odlet neděle 14 21 28 - 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13
 Brno, Ostrava - odlet čtvrtek - 25 - 2 9 16 23 30 6 13 20 - 27 - 3
 délka zájezdu - počet dní 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 -

 Letecké zájezdy na 11/12 dní (10/11 nocí) červen červenec srpen září
 Praha - odlet čtvrtek/neděle 14 18 21 25 28 2 5 9 12 16 19 23 26 30 2 6 9 13 16 20 23 27 30 3 13
 délka zájezdu - počet dní 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 -

 Hotel Cristiani - s polopenzí 8 dní 11 dní 12 dní 8 dní 11 dní 12 dní 8 dní 11 dní 12 dní 8 dní 11 dní 12 dní 8 dní 11 dní 12 dní
 lůžko - osoba DBL moře 16390 19790 21190 16890 20390 21390 17190 20690 21690 17690 21290 22390 18390 21990 23190
 přistýlka - dítě 2-12 let 11690 13190 13890 11890 13590 14090 12090 13790 14290 12390 14090 14690 12790 14490 14990
 přistýlka - dospělý 13590 15890 17090 13890 16490 17290 14190 16790 17590 14590 17290 18190 15190 17890 18790
 příplatek za jednolůžkový pokoj moře 3800 4300 4700 4000 4500 4800 4100 4700 5100 4400 5100 5600 5100 5700 6100



53

Hotel BRIZ***

Menší rodinný hotel leží u moře v nové části 
Sozopolu, od známé písečné pláže Charmanité 
je vzdálen cca 150 m. Do centra historického 
městečka, které je vzdáleno cca 350 m, se dosta-
nete příjemnou procházkou. Je zde mnoho ná-
kupních možností, barů a restaurací k posezení. 
Hotel je tišší a útulný, což přispívá k odpočinkové 
dovolené a doporučujeme jej pro klienty všech 
věkových kategorií. 

Pláž
•  vzdálenost 150 m 
•  písečná s pozvolným vstupem
•  vodní sporty za poplatek
•  lehátka a slunečníky za poplatek 

Ubytování
•  dvoulůžkový a třílůžkový pokoj
•  možnost jedné přistýlky
•  vlastní sociální zařízení
•  malá lednice, klimatizace
•  TV, telefon, balkon
•  dětská postýlka na vyžádání za poplatek 

Maximální obsazení pokoje
•  dvoulůžkový pokoj: 2+1
•  třílůžkový pokoj: 3+1

Vybavení hotelu
•  vstupní hala s recepcí, výtah 
•  restaurace
•  lobby bar s posezením  
•  Wi-Fi připojení na recepci zdarma

Služby za poplatek
•  hotelový trezor 5 LV/den

Stravování
SNÍDANĚ formou bufetu.

150

Letecky od 11 584 Kč

Wi-Fi

Odlety z Prahy, Brna a Ostravy

BS

P

S

AI

Informace k cenám a slevám na str. 2–4
SLEVY za včasné

rozhodnutí až
16 % 15 % 13 % 10 %

do 31. prosince do 31. ledna do 28. února do 31. března 

 Letecké zájezdy na 8/15 dní (7/14 nocí) červen červenec srpen září
 Praha - odlet neděle 14 21 28 - 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13
 Brno, Ostrava - odlet čtvrtek - 25 - 2 9 16 23 30 6 13 20 - 27 - 3
 délka zájezdu - počet dní 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 -

 Letecké zájezdy na 11/12 dní (10/11 nocí) červen červenec srpen září
 Praha - odlet čtvrtek/neděle 14 18 21 25 28 2 5 9 12 16 19 23 26 30 2 6 9 13 16 20 23 27 30 3 13
 délka zájezdu - počet dní 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 -

 Hotel Briz - se snídaní 8 dní 11 dní 12 dní 8 dní 11 dní 12 dní 8 dní 11 dní 12 dní 11 dní 8 dní 11 dní 12 dní
 lůžko - osoba 13790 15190 16190 14290 16090 16690 14790 16790 17290 17290 15590 17690 18390
 přistýlka - dítě 2-12 let celý pobyt 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990
 přistýlka - dítě 3-12 let 8990 8990 8990 8990 9490 9690 8990 9490 9690 9690 8990 9690 9990
 příplatek za jednolůžkový pokoj 3900 4700 5700 4200 5400 5900 4600 5700 6800 7000 5700 7700 8400
 doplatek na 15 dní - osoba lůžko 5900 - - 6000 - - 6400 - - - 6900 - -
 doplatek na 15 dní - přistýlka dítě 3-12 let 2000 - - 2000 - - 2000 - - - 2000 - -



Hotelový komplex je složen z jedné hlavní 
a dvou přilehlých menších budov. Leží cca 150 m 
od vyhlášené písečné pláže Bamboo Beach (ve-
dle pláže Charmanite) s pozvolným vstupem do 
moře. Od centra nové části historického městeč-
ka Sozopol je hotel vzdálen cca 1 km. V blízkosti 
jsou k dispozici minimarket, obchůdky a také 
restaurace „Flamingo“, která pořádá bulharské 
folklorní večery. Na recepci hotelu je možnost re-
zervovat dvě lehátka a jeden slunečník na pláži 
Bamboo beach za výhodnou cenu (minimálně 
na dva dny).

Pláž
• vzdálenost 150 m
• písečná s pozvolným vstupem
• lehátka a slunečníky za poplatek
• vodní sporty za poplatek

Ubytování
• dvoulůžkový pokoj s orientací na moře
• možnost jedné přistýlky 
• vlastní sociální zařízení
• vysoušeč vlasů 
• klimatizace 
• malá lednice, rychlovarná konvice 
• TV, balkon
•  dětská postýlka na vyžádání 3 €/den

Maximální obsazení pokoje
• dvoulůžkový pokoj: 2+1 nebo 3+0

Vybavení hotelu
• vstupní hala s recepcí
• restaurace
•  dva venkovní bazény pro dospělé  

s dětskou části
• lehátka a slunečníky u bazénu zdarma
• dětský koutek

Služby zdarma
•  Wi-Fi připojení v celém hotelovém areálu 
• stolní tenis

Služby za poplatek
• bezpečnostní schránka 5 LV/den
• zapůjčení notebooku 3 LV/hod.
• sauna, vířivka 

Stravování
POLOPENZE – snídaně a večeře formou bufetu 
včetně nealkoholických nápojů z postmixu.
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Hotel SELENA BEACH*** 150

Letecky od 13 516 Kč

Wi-Fi

Odlety z Prahy, Brna a Ostravy

BS

P

S

AI

Informace k cenám a slevám na str. 2–4
SLEVY za včasné

rozhodnutí až
16 % 15 % 13 % 10 %

do 31. prosince do 31. ledna do 28. února do 31. března 

 Letecké zájezdy na 8 dní (7 nocí) červen červenec srpen září
 Praha - odlet neděle 14 21 28 - 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13
 Brno, Ostrava - odlet čtvrtek - 25 - 2 9 16 23 30 6 13 20 - 27 - 3
 délka zájezdu - počet dní 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 -

 Letecké zájezdy na 11/12 dní (10/11 nocí) červen červenec srpen září
 Praha - odlet čtvrtek/neděle 14 18 21 25 28 2 5 9 12 16 19 23 26 30 2 6 9 13 16 20 23 27 30 3 13
 délka zájezdu - počet dní 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 -

 Hotel Selena Beach - s polopenzí 8 dní 11 dní 12 dní 8 dní 11 dní 12 dní 8 dní 11 dní 12 dní 8 dní 11 dní 12 dní 8 dní 11 dní 12 dní
 lůžko - osoba DBL moře 16090 19190 20390 16490 19690 20590 16790 20090 21090 17190 20690 21790 17990 21490 22490
 přistýlka - dítě 2-12 let 11490 12890 13590 11690 13290 13790 11890 13490 13890 12190 13790 14290 12590 14190 14690
 přistýlka - dospělý 13290 15490 16590 13590 16090 16790 13890 16290 16990 14190 16790 17590 14790 17390 18190
 příplatek za jednolůžkový pokoj moře 4100 4600 5200 4400 5000 5400 4500 5200 5600 4800 5600 6100 5500 6200 6700



Rodinný penzion je umístěn v klidné části histo-
rického městečka Sozopol. Od krásné písečné 
pláže je vzdálen cca 200 m. Penzion je vhodný pro 
klienty, kteří dávají přednost nenáročnému uby-
tování rodinného typu.

Pláž
•  vzdálenost 200 m 
•  písečná s pozvolným vstupem do moře
•  lehátka a slunečníky za poplatek
•  vodní sporty za poplatek

Ubytování
•  dvoulůžkový a třílůžkový pokoj
•  čtyřlůžkový apartmán (průchozí)
•  možnost jedné přistýlky
•  vlastní sociální zařízení
•  balkon, TV 
•  malá lednice, varná konvice
•  klimatizace v ceně
•  dětská postýlka zdarma (na vyžádání)
•  Wi-Fi připojení zdarma

Maximální obsazení pokoje
•  dvoulůžkový pokoj: 2+0
•  třílůžkový pokoj: 3+1
•  čtyřlůžkový apartmán: 4+0

Stravování
BEZ STRAVY

Penzion ELEKTRA** 200
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12 let

Letecky od 9 736 Kč

15
Wi-Fi

Odlety z Prahy, Brna a Ostravy

BS

P

S

AI

Informace k cenám a slevám na str. 2–4
SLEVY za včasné

rozhodnutí až
16 % 15 % 13 % 10 %

do 31. prosince do 31. ledna do 28. února do 31. března 

 Letecké zájezdy na 8/15 dní (7/14 nocí) červen červenec srpen září
 Praha - odlet neděle 14 21 28 - 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13
 Brno, Ostrava - odlet čtvrtek - 25 - 2 9 16 23 30 6 13 20 - 27 - 3
 délka zájezdu - počet dní 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 -

 Letecké zájezdy na 11/12 dní (10/11 nocí) červen červenec srpen září
 Praha - odlet čtvrtek/neděle 14 18 21 25 28 2 5 9 12 16 19 23 26 30 2 6 9 13 16 20 23 27 30 3 13
 délka zájezdu - počet dní 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 -

 Penzion Elektra - bez stravy 8 dní 11 dní 12 dní 8 dní 11 dní 12 dní 11 dní 12 dní 8 dní 11 dní 12 dní
 lůžko - osoba 11590 12490 12990 12190 12990 13590 13790 14390 13290 14790 15290
 přistýlka - dítě 2-12 let 7990 8990 8990 8990 8990 8990 9490 9990 8990 9490 9990
 příplatek za neobsazené lůžko 2800 3500 3800 3100 3700 4000 4000 4300 3400 4400 4800
 doplatek na 15 dní - osoba lůžko 3700 - - 4100 - - - - 4800 - -
 doplatek na 15 dní - přistýlka dítě 2-12 let 1000 - - 1000 - - - - 1000 - -



Rodinný komplex s příjemnou atmosférou se 
nachází v první linii krásné pláže, jen cca 100 m  
od vyhlášené písečné pláže Bamboo Beach. 
Komplex je rozdělen do dvou budov a mezi nimi 
je umístěn bazén. Jeho poloha nabízí klidné 
místo pro příjemný pobyt a odpočinek. Centrum 
města je vzdáleno cca 1,5 km.    

Pláž
•  vzdálenost 100 m 
•  písečná s pozvolným vstupem
•  lehátka a slunečníky za poplatek
•  vodní sporty za poplatek

Ubytování
•  dvoulůžkový pokoj 
•  možnost jedné přistýlky  

(pouze pokoj směr moře)
•  vlastní sociální zařízení
•  klimatizace, TV, malá lednice
•  balkon nebo terasa
•  Wi-Fi připojení zdarma
•  dětská postýlka na vyžádání zdarma

Maximální obsazení pokoje
•  dvoulůžkový pokoj: 2+0 
•  dvoulůžkový pokoj směr moře:  

2+1 nebo 3+0  

Vybavení hotelu
•   recepce, jídelna
•  dětský koutek
•  bazén pro dospělé s dětskou částí
•  lehátka a slunečníky u bazénu zdarma

Služby za poplatek
•  bezpečnostní schránka 5 LV/den
•  zapůjčení notebooku 3 LV/hod.

Stravování
SNÍDANĚ formou bufetu v hotelové jídelně. 
Za příplatek VEČEŘE formou bufetu v hotelu 
Selena Beach (150 m) – dospělý 280 Kč/den, 
dítě 2–12 let 220 Kč/den.
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Hotel MELIA MAR***
12 let

100

Letecky od 11 248 Kč

Wi-Fi

Odlety z Prahy, Brna a Ostravy

BS

P

S

AI

Informace k cenám a slevám na str. 2–4
SLEVY za včasné

rozhodnutí až
16 % 15 % 13 % 10 %

do 31. prosince do 31. ledna do 28. února do 31. března 

 Letecké zájezdy na 8 dní (7 nocí) červen červenec srpen září
 Praha - odlet neděle 14 21 28 - 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13
 Brno, Ostrava - odlet čtvrtek - 25 - 2 9 16 23 30 6 13 20 - 27 - 3
 délka zájezdu - počet dní 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 -

 Letecké zájezdy na 11/12 dní (10/11 nocí) červen červenec srpen září
 Praha - odlet čtvrtek/neděle 14 18 21 25 28 2 5 9 12 16 19 23 26 30 2 6 9 13 16 20 23 27 30 3 13
 délka zájezdu - počet dní 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 -

 Hotel Melia Mar - se snídaní 8 dní 11 dní 12 dní 8 dní 11 dní 12 dní 8 dní 11 dní 12 dní 8 dní 11 dní 12 dní 8 dní 11 dní 12 dní
 lůžko - osoba DBL 13390 15190 15890 13590 15490 15990 13890 15890 16390 14290 16490 17090 14990 17190 17790
 lůžko - osoba DBL moře 13790 15690 16490 13990 16090 16590 14190 16490 16990 14690 16990 17690 15390 17690 18390
 přistýlka - dítě 2-12 let 10490 11390 11790 10590 11690 11990 10790 11790 12090 11090 12190 12590 11390 12490 12890
 přistýlka - dospělý 11590 12490 13090 11390 12890 13290 11590 13090 13490 11990 13490 13990 12490 13990 14490
 příplatek za jednolůžkový pokoj 3800 4400 5000 4100 4700 5100 4300 4900 5300 4500 5200 5700 5100 5700 6100



Villa Orange leží 200 m od vyhlášené písečné 
pláže Bamboo Beach. Pěkně udržovaná zahra-
da přispívá k vašemu opravdovému odpočinku 
a relaxaci. Od centra města je vzdálenost cca 
1 km. V blízkosti jsou k dispozici minimarket, 
obchůdky a také restaurace „Flamingo“, kde se 
pořádají bulharské folklórní večery.          

Pláž
•  vzdálenost 200 m
•  písečná s pozvolným vstupem
•  lehátka a slunečníky za poplatek
•  vodní sporty za poplatek

Ubytování
•  dvoulůžkový pokoj 
•  možnost jedné přistýlky 
•  vlastní sociální zařízení
•  klimatizace
•  kabelová TV
•  telefon
•  vysoušeč vlasů
•  malá lednice
•  balkon 
•  Wi-Fi připojení zdarma
•  dětská postýlka na vyžádání 3 €/den 
•  apartmán bez stravy (1 ložnice + obývací 

pokoj s KK) – pro 4 osoby

Maximální obsazení pokoje
•  dvoulůžkový pokoj (DBL): 2+1 nebo 3+0
•  apartmán (APT-K): 2+2, 3+1 nebo 4+0 

Vybavení hotelu
•  menší recepce, dětské hřiště 
•  venkovní bazén s dětskou částí
•  lehátka a slunečníky u bazénu zdarma

Služby za poplatek
• zapůjčení notebooku 3 LV/hod.
•  bezpečnostní schránka
•  stolní tenis

Stravování
BEZ STRAVY – apartmán. 
SNÍDANĚ – dvoulůžkový pokoj. 
Za příplatek VEČEŘE formou bufetu v hotelu 
Selena Beach (50 m) – dospělý 280 Kč/den, 
dítě 2–12 let 220 Kč/den.

VILA ORANGE*** 200
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12 let

Letecky od 10 492 Kč

Wi-Fi

Odlety z Prahy, Brna a Ostravy

BS

P

S

AI

Informace k cenám a slevám na str. 2–4
SLEVY za včasné

rozhodnutí až
16 % 15 % 13 % 10 %

do 31. prosince do 31. ledna do 28. února do 31. března 

 Letecké zájezdy na 8 dní (7 nocí) červen červenec srpen září
 Praha - odlet neděle 14 21 28 - 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13
 Brno, Ostrava - odlet čtvrtek - 25 - 2 9 16 23 30 6 13 20 - 27 - 3
 délka zájezdu - počet dní 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 -

 Letecké zájezdy na 11/12 dní (10/11 nocí) červen červenec srpen září
 Praha - odlet čtvrtek/neděle 14 18 21 25 28 2 5 9 12 16 19 23 26 30 2 6 9 13 16 20 23 27 30 3 13
 délka zájezdu - počet dní 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 -

 Vila Orange - bez stravy / se snídaní 8 dní 11 dní 12 dní 8 dní 11 dní 12 dní 8 dní 11 dní 12 dní 8 dní 11 dní 12 dní 8 dní 11 dní 12 dní
 lůžko - osoba DBL se snídaní 13790 15890 16790 14190 16390 16990 14490 16790 17390 14890 17290 17990 15490 17890 18590
 přistýlka - dítě 2-12 let DBL se snídaní 10390 11290 11790 10590 11690 11990 10790 11790 12090 10990 12090 12490 11290 12390 12790
 přistýlka - dospělý DBL se snídaní 11090 12390 12990 11390 12890 13290 11590 12990 13490 11890 13390 13890 12290 13790 14290
 APT-K bez stravy - při obsazení 2 osobami 14290 16590 17690 14690 17190 17890 14990 17590 18290 15490 18190 18890 16190 18890 19690
 APT-K bez stravy - při obsazení 3 osobami 13090 14790 15490 13290 15090 15590 13590 15490 15890 13890 15890 16390 14390 16390 16890
 APT-K bez stravy - při obsazení 4 osobami 12490 13890 14390 12690 14090 14490 12890 14390 14790 13190 14790 15090 13490 15090 15490



Hotel se nachází nad útesy moře cca 200 m od 
městské písečné pláže a nabízí ideální podmínky 
pro dovolenou. Pláž Charmanite je od hotelu 
vzdálena 350 m. Krásný pohled na starý Sozopol 
nabízí výhled z panoramatické terasy baru a re-
staurace. Svou polohou nabízí možnost koupání 
na obou plážích a podnikat procházky jak do Sta-
rého tak i Nového Sozopolu. Je zde mnoho nákup-
ních možností, barů a restaurací k posezení.   

Pláž
•  vzdálenost 200 m  
•  písečná s pozvolným vstupem
•  vodní sporty za poplatek
•  lehátka a slunečníky za poplatek 

Ubytování
•  dvoulůžkový a třílůžkový pokoj
•  možnost jedné přistýlky
•  vlastní sociální zařízení
•  minibar, klimatizace
•  sat. TV, telefon, balkon
•  vysoušeč vlasů
•  výhled na moře (DBL)160 Kč/osoba/den 
•  dětská postýlka na vyžádání za poplatek 

Maximální obsazení pokoje
•  dvoulůžkový pokoj: 2+1 nebo 3+0
• třílůžkový pokoj: 3+0 nebo 3+1

Vybavení hotelu
•  vstupní hala s recepcí, výtah
•  restaurace s terasou a výhledem  

na Starý Sozopol
•  vnitřní bazén s dětskou části 
•  lehátka u bazénu zdarma
•  lobby bar, posilovna
•  Wi-Fi připojení na recepci a fitness zdarma

Služby za poplatek
•  bezpečnostní schránka, čistírna 
• masáže, sauna

Stravování
 SNÍDANĚ formou bufetu. Možnost dokou pení 
VEČEŘE – dospělý 240 Kč/den, dítě 2–12 let  
120 Kč/den.
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Hotel CORAL***
12 let

200

Letecky od 12 088 Kč

Wi-Fi

Odlety z Prahy, Brna a Ostravy

BS

P

S

AI

 Letecké zájezdy na 8/15 dní (7/14 nocí) červen červenec srpen září
 Praha - odlet neděle 14 21 28 - 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13
 Brno, Ostrava - odlet čtvrtek - 25 - 2 9 16 23 30 6 13 20 - 27 - 3
 délka zájezdu - počet dní 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 -

 Letecké zájezdy na 11/12 dní (10/11 nocí) červen červenec srpen září
 Praha - odlet čtvrtek/neděle 14 18 21 25 28 2 5 9 12 16 19 23 26 30 2 6 9 13 16 20 23 27 30 3 13
 délka zájezdu - počet dní 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 -

 Hotel Coral - se snídaní 8 dní 11 dní 12 dní 8 dní 11 dní 12 dní 8 dní 11 dní 12 dní 8 dní 11 dní 12 dní
 lůžko - osoba 14390 16390 16990 14790 16790 17290 15390 17090 18290 15990 18290 18990
 přistýlka - dítě 2-12 let celý pobyt 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990
 přistýlka - dospělý 11390 12690 13090 11490 12790 13190 11790 12890 13290 11990 12990 13390
 příplatek za jednolůžkový pokoj 5300 7000 7600 5400 7200 7700 5700 7400 8300 6000 8000 8700
 doplatek na 15 dní - osoba lůžko 6200 - - 6400 - - 6800 - - 7300 - -
 doplatek na 15 dní - přistýlka dospělý 4300 - - 4400 - - 4500 - - 4500 - -

Informace k cenám a slevám na str. 2–4
SLEVY za včasné

rozhodnutí až
16 % 15 % 13 % 10 %

do 31. prosince do 31. ledna do 28. února do 31. března 
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Hotel HACIENDA BEACH***

Novinka 2020. Hotel Hacienda Beach se nachází 
v blízkosti zálivu Golden Fish (Zlatna Ribka), 
30 km jižně od Burgasu a 3 km od starobylého 
města Sozopol. Je to hotelový komplex 5 budov 
a nabízí ubytování v apartmánech se službami 
All inclusive. Jeho poloha je klidná s přístupem 
na krásnou písečnou pláž s pozvolným vstupem.
 
Pláž
•  vzdálenost 100 m
•  písečná s pozvolným vstupem
•  lehátka a slunečníky za poplatek

Ubytování
•  apartmán APT2 Park (1 ložnice + obývací pokoj)
•  vlastní sociální zařízení, klimatizace
•  vysoušeč vlasů, kabelová TV
•  menší lednice, telefon, bezpečnostní schránka
•  varná konvice, balkon nebo terasa     
•  dětská postýlka na vyžádání zdarma
•  apartmán s výhledem na moře za příplatek 

70 Kč/osoba/den

Maximální obsazení pokoje
•  apartmán APT2: 2+3 nebo 3+1

Vybavení hotelu
•  vstupní hala s 24 hod. recepcí
•  hlavní restaurace, restaurace A la carte
•  výtah v každé budově, lobby bar,  

bar u bazénu
•  dětský klub (4-12 let), dětské hřiště,  

stolní tenis
•  animační programy, venkovní bazén, 

úschovna zavazadel 
•  lehátka a slunečníky u bazénu zdarma
•  Wi-Fi připojení v prostorách recepce

Stravování
ALL INCLUSIVE – snídaně (7.30-10.00), oběd 
(12.30-14.30) a večeře (18.00-21.00) formou bu-
fetu. Neomezená konzumace místních alkoho-
lických a nealkoholických nápojů, točené pivo, 
víno (10:00 – 22:00). Lehké občerstvení v baru 
u bazénu (11.00-17.00). Návštěva restaurace 
a la carte 1x za pobyt po předchozí rezervaci. 
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Letecky od 14 860 Kč

Wi-Fi

Odlety z Prahy, Brna a Ostravy

BS

P

S

AI

 Letecké zájezdy na 8 dní (7 nocí) červen červenec srpen září
 Praha - odlet neděle 14 21 28 - 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13
 Brno, Ostrava - odlet čtvrtek - 25 - 2 9 16 23 30 6 13 20 - 27 - 3
 délka zájezdu - počet dní 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 -

 Letecké zájezdy na 11/12 dní (10/11 nocí) červen červenec srpen září
 Praha - odlet čtvrtek/neděle 14 18 21 25 28 2 5 9 12 16 19 23 26 30 2 6 9 13 16 20 23 27 30 3 13
 délka zájezdu - počet dní 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 -

 Apartmány Hacienda Beach - all inclusive 8 dní 11 dní 12 dní 8 dní 11 dní 12 dní 8 dní 11 dní 12 dní 8 dní 8 dní 8 dní 11 dní 12 dní
 lůžko - osoba v 1ložnicovém apartmánu APT2 17690 21890 24390 18690 24690 24990 19590 25690 26890 20690 21290 21590 26490 27990
 1. přistýlka - dítě 2-12 let 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990
 2. a 3. přistýlka - dítě 2-5 let 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990
 2. a 3. přistýlka - dítě 5-12 let 13090 15190 16490 13690 16690 16990 13990 17290 17990 14590 14790 14990 17590 18490
 přistýlka - dospělý 15690 19090 21390 16590 21590 21890 17190 22590 23690 18190 18690 18990 23190 24590

Informace k cenám a slevám na str. 2–4
SLEVY za včasné

rozhodnutí až
16 % 15 % 13 % 10 %

do 31. prosince do 31. ledna do 28. února do 31. března 

N



Malebné přímořské městečko na jižním pobřeží, které se 
v průběhu let rozrostlo na známé turistické centrum, se na-
chází 50 km jižně od Burgasu. Rozkládá se na polo ostrově, 
k němuž přiléhají dvě nádherné pláže – jižní a severní. 
 Najdete zde bohatý  výběr vodních sportů, např. potápě-

ní, tobogán, banán, vodní skútry, šlapadla, plážový volejbal, trampolína pro 
děti. Možnost občerstvení a bary přímo na pláži. Rozsáhlé pláže hraničí s krás-
nými dubovými lesy. Vřele doporučujeme procházku po příjemné promená-
dě, která spojuje severní pláž s přístavem a relaxaci na nově vybudované vy-
hlídkové terase u severní pláže. V Primorsku najdete restaurace, bary  
a diskotéky, aquapark, obchody, dětská veřejná hřiště, poštu, banky. Za zmín-
ku stojí místní muzeum, od kterého odjíždí minibus k přírodnímu fenoménu 
Begliktash.
CK Bulgariatour vám v tomto letovisku nabízí také ubytování v penzionech, 
které mnohdy svou kvalitou a vybaveností plně dosahují, ne-li převyšují úro-
veň některých hotelových pokojů. Výhodou těchto penzionů je nejenom niž-
ší cena ubytování, ale také celkově nižší počet pokojů v objektu, což vám za-
jistí mnohem klidnější a rodinnější prožití vaší dovolené.

Letiště Burgas
Vzdálenost od letiště 60 km
Doba transferu cca 60 min.
Pláže písečné, pozvolný vstup

Ubytování hotely 3*, 4*, penziony 2*

Fakultativní výlety
výlet lodí, Sozopol, Istanbul, Nesebar, folklorní večer
Varna – Delfinárium, Jeep safari, Ropotamo
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Praktické informace
Delegátské služby
CK Bulgariatour má v letovisku během letní turistické se-
zóny otevřenou administrativní kancelář. Doporučujeme 
zúčastnit se první informační schůzky ihned nebo první 
den po příletu a následně dle potřeby osobně se sejít 
s delegátem na předem určených informačních hodinách, 
které se konají 3–5x v týdnu přímo ve vašem ubytovacím 
zařízením. Časy informačních hodin jsou vyvěšené na ná-
stěnce ve vstupní hale. Delegáti vás seznámí s pobyto-
vým místem, poskytovanými službami a možnostmi fa-
kultativních výletů.
     
Volitelné stravování za příplatek
U kapacit bez stravování popř. se snídaní, máte možnost 
dokoupit volitelné stravování za příplatek:  
•  snídaně formou bohatého bufetu – dospělý 170 Kč/den, 

dítě 2–12 let 100 Kč/den. Stravování je poskytováno 
v hotelu Plamena Palace****

•  polopenze formou bufetu – dospělý 300 Kč/den, dítě 
2–12 let 150 Kč/den. Snídaně a večeře jsou poskytová-
ny v Primorsko Del Sol****.

Banka, bankomat 
V letovisku se nachází několik bank a bankomatů např. 
DSK, OBB, FiBANK, UniCredit. Bankomaty jsou volně pří-
stupné. Banky mívají otevřeno po-pá 9:00-18:00 hod. 

Pláž 
Letovisko disponuje dvěmi krásnými písečnými plážemi, 
severní a jižní. Severní pláž je větrnější a bývají zde vlny, 
jižní pláž je klidnější. Na plážích jsou k pronájmů lehátka 
a slunečníky za poplatek 5-7 LV/den/kus. Cena za celý set  
(2 lehátka +1 slunečník) činí 15-21 LV/den (léto 2019). 
Možno zapůjčit také samostatně, popř. si lehnout libovol-
ně na vlastní plážovou osušku s vlastním slunečníkem.
CK Bulgariatour nabízí svým klientům možnost zapůjče-
ní slunečníků zdarma, formou vratné kauce. V případě po-
škození, kauce propadá. 

Vodní sporty  
Na obou plážích jsou nabízeny vodní sporty. Pro vaši před-
stavu uvádíme některé orientační ceny: banán 15 LV/oso-
ba, ringo 45 LV/4osoby, létající ryba 20 LV/osoba, vodní 
 skútr 50-60 LV/10-15 min., vodní šlapadlo 20 LV/60 min. Ve 
druhé polovině severní pláže se nachází surfařská škola. 

Aquapark
Užít si vodních atrakcí mohou nejenom naši nejmenší, ale 
také „dospěláci“ v aquaparku, který se nachází přímo v le-
tovisku na začátku hlavní třídy „Treti Mart“ v blízkosti ob-
líbeného hotelu Primorsko. V areálu je pro vás otevřen 
denní bar s občerstvením a nápoji. 
Otevírací doba: 10:00–19:00 hod.
Orientační ceník za osobu dle výšky:
• osoba do 90 cm: zdarma
• osoba 90–130 cm: 27 LV/celý den, 18 LV/půl dne
• osoba od 130 cm: 38 LV/celý den, 27 LV/půl dne

Turistický vláček
V hlavní sezóně obvykle jezdí každou hodinu a odveze 
vás do městečka Kiten nebo k přírodní rezervaci Perla. Ta 
se nachází na samém konci severní pláže směrem k my-
su Maslen Nos. Orientační cena Primorsko–Kiten nebo 
 Primorsko–Perla 3–4 LV/jeden směr. 

Lékař 
Všem klientům, kteří budou nuceni v době pobytu vyhle-
dat nezbytné lékařské ošetření v důsledku úrazu nebo ná-
hle vzniklého onemocnění, radíme, aby nenavštěvovali 
místní polikliniku, jelikož zde není pohotovostní služba. 
Doporučujeme nejdřív kontaktovat asistenční službu va-
ší pojišťovny a pak delegáta, který Vám poskytne radu ne-
bo pomoc při vyhledání lékařského ošetření. Taky dopo-
ručujeme sjednat námi nabízené pojišťění UNIQA, jelikož 
delegáti CK Bulgariatour jsou proškoleni touto pojišťov-
nou, aby vám byli co nejvíce nápomocni.

! Hotelový dům INNA***
@ Hotel PRIMORSKO***
# HOTEL DUNI 2*** a DUNI 3***
$ Hotel LEVEL***
% Hotel PLAMENA PALACE****
^ Hotel PRIMORSKO DEL SOL**** 
& Penzion JANA**
* Penzion NADJA**
l Restaurace Levtery  
l Kancelář CK BULGARIATOUR
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Hotel DUNI 2*** 
12 let

100

Rodinný hotel Duni 2 leží v první linii u severní 
pláže, od které je oddělen pouze písečnými du-
nami. Hotel je součástí komplexu Dunes, který 
se skládá ze tří budov. Do centra letoviska měs-
tečka Primorsko je to příjemnou procházkou asi 
5 min.    

Pláž
• vzdálenost 100 m od severní pláže
• písečná s pozvolným vstupem
• lehátka a slunečníky za poplatek
• vodní sporty za poplatek

Ubytování
• dvoulůžkový pokoj 
• čtyřlůžkový apartmán
• možnost jedné přistýlky
• vlastní sociální zařízení
• klimatizace, TV
• malá lednice, balkon

Maximální obsazení pokoje
• dvoulůžkový pokoj: 2+1
• čtyřlůžkový apartmán (APT4): 4+1nebo 5+0

Vybavení hotelu
• vstupní hala s recepcí, výtah
• restaurace
• Wi-Fi připojení u recepce zdarma
•  venkovní bazén s dětskou částí 
• lehátka a slunečníky u bazénu zdarma
• bezpečnostní schránka za poplatek 1 €/den
• dětská postýlka na vyžádání zdarma
• menší dětské hřiště

Stravování
SNÍDANĚ formou bufetu. 
Za příplatek POLOPENZE v hotelové restauraci 
– dospělý 170 Kč/den, dítě 2–12 let 100 Kč/den. 
Stravování je včetně nealkoholických nápojů  
z postmixu. 

Letecky od 10 576 Kč

15
Wi-Fi

Odlety z Prahy, Brna a Ostravy
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Informace k cenám a slevám na str. 2–4
SLEVY za včasné

rozhodnutí až
16 % 15 % 13 % 10 %

do 31. prosince do 31. ledna do 28. února do 31. března 

 Letecké zájezdy na 8/15 dní (7/14 nocí) červen červenec srpen září
 Praha - odlet neděle 14 21 28 - 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13
 Brno, Ostrava - odlet čtvrtek - 25 - 2 9 16 23 30 6 13 20 - 27 - 3
 délka zájezdu - počet dní 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 -

 Letecké zájezdy na 11/12 dní (10/11 nocí) červen červenec srpen září
 Praha - odlet čtvrtek/neděle 14 18 21 25 28 2 5 9 12 16 19 23 26 30 2 6 9 13 16 20 23 27 30 3 13
 délka zájezdu - počet dní 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 -

 Hotel Duni 2 - se snídaní 8 dní 11 dní 12 dní 8 dní 11 dní 12 dní 11 dní 12 dní 8 dní 11 dní 12 dní
 lůžko - osoba 12590 13890 14890 13290 14990 15990 15490 16490 14690 16990 17490
 1. přistýlka - dítě 2-12 let celý pobyt 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990
 4. lůžko v APT4 - dítě 2-12 let 9490 9990 10490 9990 10490 10990 10790 11290 10490 10990 11490
 příplatek za neobsazené lůžko v pokoji 3600 4800 5300 3900 5300 5800 5700 6200 4500 6100 6600
 4. neobsazené lůžko v apartmánu 2900 4000 4500 3200 4500 5000 4900 5400 3800 5200 5700
 doplatek na 15 dní - osoba lůžko 4900 - - 5400 - - - - 6000 - -
 doplatek na 15 dní - 4. lůžko v APT4 - dítě 2-12 let 2500 - - 2700 - - - - 3000 - -



Hotel se nachází v bezprostřední blízkosti oblíbe-
ného hotelu DUNI 2. Hotel je součástí komplexu 
Dunes, ve kterém klienti využívají některých slu-
žeb. Od písečné severní pláže s pozvolným vstu-
pem do moře se nachází cca 120 m, od centra 
letoviska Primorsko je vzdálený cca 5 min. chůzí. 
Doporučujeme všem klientům.

Pláž
•  vzdálenost 120 m od severní pláže
•  písečná s pozvolným vstupem
•  lehátka a slunečníky za poplatek
•  vodní sporty za poplatek

Ubytování
•  dvoulůžkový pokoj 
•  třílůžkový pokoj 
•  čtyřlůžkový apartmán 
•  možnost jedné nebo dvou přistýlek 

(palanda)
•  vlastní sociální zařízení
•  klimatizace, TV, malá lednice, balkon
•  dětská postýlka na vyžádání zdarma

Maximální obsazení pokoje
•  dvoulůžkový pokoj: 2+2
•  třílůžkový pokoj: 3+0
•  čtyřlůžkový apartmán (APT4): 4+1

Vybavení hotelu
•  vstupní hala s recepcí v hotelu Duni 2
•  jídelna, denní bar
• menší dětské hřiště
•  venkovní bazén s dětskou částí
•  lehátka a slunečníky u bazénů zdarma
•  Wi-Fi připojení u recepce zdarma
• bezpečnostní schránka za poplatek 1 €/den
•  budova je bez výtahu

Stravování
SNÍDANĚ formou bufetu. Za příplatek POLO- 
PENZE v hotelové restauraci – dospělý 170 Kč/
den, dítě 2–12 let 100 Kč/den. Stravování je 
včetně nealkoholických nápojů z postmixu. 

Letecky od 10 072 Kč

Hotel DUNI 3***
12 let

120 15
Wi-Fi

6363
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Odlety z Prahy, Brna a Ostravy

Informace k cenám a slevám na str. 2–4
SLEVY za včasné

rozhodnutí až
16 % 15 % 13 % 10 %

do 31. prosince do 31. ledna do 28. února do 31. března 

 Letecké zájezdy na 8/15 dní (7/14 nocí) červen červenec srpen září
 Praha - odlet neděle 14 21 28 - 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13
 Brno, Ostrava - odlet čtvrtek - 25 - 2 9 16 23 30 6 13 20 - 27 - 3
 délka zájezdu - počet dní 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 -

 Letecké zájezdy na 11/12 dní (10/11 nocí) červen červenec srpen září
 Praha - odlet čtvrtek/neděle 14 18 21 25 28 2 5 9 12 16 19 23 26 30 2 6 9 13 16 20 23 27 30 3 13
 délka zájezdu - počet dní 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 -

 Hotel Duni 3 - se snídaní 8 dní 11 dní 12 dní 8 dní 11 dní 12 dní 11 dní 12 dní 8 dní 11 dní 12 dní
 lůžko - osoba 11990 12890 13890 12690 13790 14690 14590 15390 13890 15890 16390
 1. přistýlka - dítě 2-12 let celý pobyt 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990
 2. přistýlka / 4. lůžko v APT4 - dítě 2-12 let 9490 9990 10490 9490 10290 10790 10490 10990 9990 10490 10990
 příplatek za neobsazené lůžko v pokoji 3400 4600 5000 3700 4800 5200 4900 5300 4000 5400 5900
 4. neobsazené lůžko v apartmánu 2800 3800 4200 3100 4000 4400 4100 4500 3400 4500 5000
 doplatek na 15 dní - osoba lůžko 4600 - - 5000 - - - - 5800 - -
 doplatek na 15 dní - 2. přistýlka / 4. lůžko v APT4 - dítě 2-12 let 2100 - - 2300 - - - - 2600 - -
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Klubový hotelový dům s bazénem leží v klidnější 
části letoviska cca 250 m od severní pláže, hned za 
písčitými dunami. Příjemně vás překvapí jeho den-
ní bar u bazénu za nízké ceny, klimatizace a menší 
dětské hřiště. Pro svou ideální polohu a výborné 
služby je oblíben všemi věkovými kategoriemi. Do 
centra letoviska můžete dojít příjemnou procház-
kou asi za 8 min.    

Pláž
•  vzdálenost 250 m od severní pláže
•  písečná s pozvolným vstupem
•  lehátka a slunečníky za poplatek
•  vodní sporty za poplatek

Ubytování 
•  dvoulůžkový a  třílůžkový pokoj
•  třílůžkový a čtyřlůžkový apartmán
•  možnost jedné nebo dvou přistýlek
•  vlastní sociální zařízení
•  balkon,  klimatizace
•  TV, malá  lednice,  varná konvice
•  dětská postýlka zdarma (na vyžádání)
•  výhled na moře 500 Kč/osoba/pobyt
•  Wi-Fi připojení zdarma

Maximální obsazení pokoje
•  dvoulůžkový pokoj: 2+1
•  třílůžkový pokoj: 3+1
•  třílůžkový apartmán: 3+2
•  čtyřlůžkový apartmán: 4+1

Vybavení hotelu
•  malá vstupní hala
•  bar u bazénu, venkovní posezení
•  mikrovlnná trouba
•  venkovní bazén pro dospělé a děti
•  lehátka a slunečníky u bazénu zdarma
•  dětské hřiště, bezpečnostní schránka 2 LV/den
•  budova je bez výtahu

Stravování
BEZ STRAVY. Za příplatek SNÍDANĚ formou bo-
hatého bufetu – dospělý 170 Kč/den, dítě 2–12 
let 100 Kč/den v h.Plamena Palace****, který je 
vzdálený cca 100 m. 
Za příplatek POLOPENZE formou bufetu – do-
spělý 300 Kč/den, dítě 2–12 let 150 Kč/den. Sní-
daně a večeře jsou poskytovány v Primorsko Del 
Sol****, který je vzdálený cca 200 m. 

Hotelový dům INNA***
12 let

250

Letecky od 9 904 Kč

15
Wi-Fi

Odlety z Prahy, Brna a Ostravy
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Informace k cenám a slevám na str. 2–4
SLEVY za včasné

rozhodnutí až
16 % 15 % 13 % 10 %

do 31. prosince do 31. ledna do 28. února do 31. března 

 Letecké zájezdy na 8/15 dní (7/14 nocí) červen červenec srpen září
 Praha - odlet neděle 14 21 28 - 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13
 Brno, Ostrava - odlet čtvrtek - 25 - 2 9 16 23 30 6 13 20 - 27 - 3
 délka zájezdu - počet dní 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 -

 Letecké zájezdy na 11/12 dní (10/11 nocí) červen červenec srpen září
 Praha - odlet čtvrtek/neděle 14 18 21 25 28 2 5 9 12 16 19 23 26 30 2 6 9 13 16 20 23 27 30 3 13
 délka zájezdu - počet dní 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 -

 Hotelový dům Inna - bez stravy 8 dní 11 dní 12 dní 8 dní 11 dní 12 dní 11 dní 12 dní 8 dní 11 dní 12 dní
 lůžko - osoba 11790 12890 13590 12690 13790 14490 14490 15390 13890 15990 16590
 1. přistýlka - dítě 2-12 let celý pobyt 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990
 2. přistýlka - dítě 2-12 let 8990 9490 9990 8990 9990 10490 9990 10490 9990 10490 10990
 příplatek za neobsazené lůžko v pokoji 3100 4000 4400 3500 4400 4800 4800 5200 3900 5200 5600
 4. neobsazené lůžko v apartmánu 2300 3200 3600 2600 3600 4000 4000 4400 3000 4200 4600
 doplatek na 15 dní - osoba lůžko 4600 - - 5000 - - - - 5800 - -
 doplatek na 15 dní - 2. přistýlka dítě 2-12 let 2300 - - 2500 - - - - 2900 - -
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Hotel Primorsko Del Sol je moderní hotelový kom-
plex s bazénem, který se nachází cca 200 m od 
severní pláže v oblíbeném letovisku Primorsko. 
Od centra letoviska je vzdálený přibližně 800 m. 
Komplex je rozdělen na dvě části, hotelovou 
a apartmánovou. V hotelové části je ubytování 
nabízeno ve dvoulůžkových pokojích a jednolož-
nicových apartmánech. Primorsko je malebné 
přímořské městečko na jižním pobřeží, které se 
v průběhu let rozrostlo na známé a oblíbené turi-
stické centrum.
 
Pláž
•  vzdálenost 200 m od severní pláže
•  písečná s pozvolným vstupem
•  lehátka a slunečníky za poplatek
•  vodní sporty za poplatek

Ubytování
•  dvoulůžkový pokoj
•  možnost jedné nebo dvou přistýlek
•  vlastní sociální zařízení
•  klimatizace
•  malá lednice, TV, telefon
•  vysoušeč vlasů, balkon
•  bezpečnostní schránka za poplatek 3€/den
•  dětská postýlka na vyžádání 100 Kč/den
•  pokoj s orientací na moře za příplatek  

70 Kč/osoba/den

Maximální obsazení pokoje
•  dvoulůžkový pokoj: 2+2 nebo 3+0

Vybavení hotelu
•  vstupní hala s recepcí, výtahy
•  hlavní restaurace s venkovní terasou
•  lobby bar, bar u bazénu
• vnitřní bazén
•  animační programy 6x týdně
•  venkovní bazén pro dospělé s dětskou částí
•  lehátka a slunečníky u bazénu zdarma

Služby zdarma
•  Wi-Fi připojení na recepci, fitness

Služby za poplatek
•  masáže, sauna, parní lázeň, parkování

Stravování
ALL INCLUSIVE – snídaně (7:30–10:00), oběd 
(12:30–14:30) a večeře (18:30–21:00) formou 
bufetu v hlavní hotelové restauraci. Lehké ob-
čerstvení během dne, zmrzlina (14:00–17:00). 
Neomezená konzumace místních alkoholických 
a nealkoholických nápojů včetně místních kok-
tejlů (10:00–23:00).

Letecky od 15 112 Kč

Hotel PRIMORSKO DEL SOL**** 200
Wi-Fi14 let

Odlety z Prahy, Brna a Ostravy

Informace k cenám a slevám na str. 2–4
SLEVY za včasné

rozhodnutí až
16 % 15 % 13 % 10 %

do 31. prosince do 31. ledna do 28. února do 31. března 

 Letecké zájezdy na 8/15 dní (7/14 nocí) červen červenec srpen září
 Praha - odlet neděle 14 21 28 - 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13
 Brno, Ostrava - odlet čtvrtek - 25 - 2 9 16 23 30 6 13 20 - 27 - 3
 délka zájezdu - počet dní 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 -

 Letecké zájezdy na 11/12 dní (10/11 nocí) červen červenec srpen září
 Praha - odlet čtvrtek/neděle 14 18 21 25 28 2 5 9 12 16 19 23 26 30 2 6 9 13 16 20 23 27 30 3 13
 délka zájezdu - počet dní 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 -

 Hotelový dům Inna - bez stravy 8 dní 11 dní 12 dní 8 dní 11 dní 12 dní 11 dní 12 dní 8 dní 11 dní 12 dní
 lůžko - osoba 11790 12890 13590 12690 13790 14490 14490 15390 13890 15990 16590
 1. přistýlka - dítě 2-12 let celý pobyt 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990
 2. přistýlka - dítě 2-12 let 8990 9490 9990 8990 9990 10490 9990 10490 9990 10490 10990
 příplatek za neobsazené lůžko v pokoji 3100 4000 4400 3500 4400 4800 4800 5200 3900 5200 5600
 4. neobsazené lůžko v apartmánu 2300 3200 3600 2600 3600 4000 4000 4400 3000 4200 4600
 doplatek na 15 dní - osoba lůžko 4600 - - 5000 - - - - 5800 - -
 doplatek na 15 dní - 2. přistýlka dítě 2-12 let 2300 - - 2500 - - - - 2900 - -

 Letecké zájezdy na 8/15 dní (7/14 nocí) červen červenec srpen září
 Praha - odlet neděle 14 21 28 - 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13
 Brno, Ostrava - odlet čtvrtek - 25 - 2 9 16 23 30 6 13 20 - 27 - 3
 délka zájezdu - počet dní 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 -

 Letecké zájezdy na 11/12 dní (10/11 nocí) červen červenec srpen září
 Praha - odlet čtvrtek/neděle 14 18 21 25 28 2 5 9 12 16 19 23 26 30 2 6 9 13 16 20 23 27 30 3 13
 délka zájezdu - počet dní 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 -

 Hotel Primorsko Del Sol - all inclusive 8 dní 11 dní 12 dní 8 dní 12 dní 8 dní 11 dní 12 dní 11 dní 8 dní 11 dní 12 dní
 lůžko - osoba 17990 21990 22790 19590 23990 20590 24490 25990 24990 20990 25590 26990
 1. přistýlka - dítě 2-14 let celý pobyt 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990
 2. přistýlka - dítě 2-14 let 10490 11790 12090 10990 12390 11390 12190 12690 12490 11590 12690 12990
 přistýlka - dospělý 13990 16690 17390 14990 17790 15590 18090 18790 18090 15990 18390 19290
 doplatek na 15 dní - osoba lůžko 10100 - - 10800 - 11500 - - - 11800 - -
 doplatek na 15 dní - 2. přistýlka dítě 2-14 let 3900 - - 4500 - 4700 - - - 4900 - -
 doplatek na 15 dní - přistýlka dospělý 7600 - - 8100 - 8700 - - - 9000 - -



66

Odlety z Prahy, Brna a Ostravy

Velmi oblíbený, naší klientelou léta ověřený, rodin-
ný hotel je vzdálený pouhých 150 m od krásné jižní 
pláže, na které se nachází tobogán. Hotel má ide-
ální pozici v blízkosti centra letoviska, s možností 
nákupů, množstvím obchůdků, restaurací, kavá-
ren, občerstvení, atrakcí, sportovního vyžití a zába-
vy. Tento hotel je vhodný pro všechny věkové kate-
gorie a můžeme ho doporučit i rodinám s dětmi. 

Pláž
•  vzdálenost 150 m od jižní pláže
•  písečná s pozvolným vstupem do moře
•  lehátka a slunečníky za poplatek
•  vodní sporty za poplatek

Ubytování
•  dvoulůžkový a třílůžkový pokoj
•  možnost jedné přistýlky
•  vlastní sociální zařízení
•  balkon, klimatizace
•  sat. TV, malá lednice
•  kabelový internet zdarma 
•  výhled na moře 500 Kč/osoba/pobyt
•  dětská postýlka 60 Kč/den

Maximální obsazení pokoje
•  dvoulůžkový pokoj: 2+1
•  třílůžkový pokoj: 3+1

Vybavení hotelu
•  vstupní hala s recepcí, směnárna (po 23. 6.)
•  jídelna, denní bar s terasou
•  výtah
•  venkovní bazén pro děti i dospělé
•  lehátka u bazénu zdarma
•  jacuzzi
•  bezpečnostní schránka 2 LV/den  
•  Wi-Fi v restauraci zdarma

Stravování
 SNÍDANĚ formou bufetu.

Letecky od 10 576 Kč

Hotel PRIMORSKO*** 
12 let

150 15
Wi-Fi

BS

P

S

AI

Informace k cenám a slevám na str. 2–4
SLEVY za včasné

rozhodnutí až
16 % 15 % 13 % 10 %

do 31. prosince do 31. ledna do 28. února do 31. března 

 Letecké zájezdy na 8/15 dní (7/14 nocí) červen červenec srpen září
 Praha - odlet neděle 14 21 28 - 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13
 Brno, Ostrava - odlet čtvrtek - 25 - 2 9 16 23 30 6 13 20 - 27 - 3
 délka zájezdu - počet dní 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 -

 Letecké zájezdy na 11/12 dní (10/11 nocí) červen červenec srpen září
 Praha - odlet čtvrtek/neděle 14 18 21 25 28 2 5 9 12 16 19 23 26 30 2 6 9 13 16 20 23 27 30 3 13
 délka zájezdu - počet dní 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 -

 Hotel Primorsko - se snídaní 8 dní 11 dní 12 dní 8 dní 11 dní 12 dní 11 dní 12 dní 8 dní 11 dní 12 dní
 lůžko - osoba 12590 13890 14890 13290 14990 15990 15490 16490 14690 16990 17490
 přistýlka - dítě 2-12 let celý pobyt 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990
 příplatek za neobsazené lůžko 3600 4800 5300 3900 5300 5800 5700 6200 4500 6100 6600
 doplatek 15 dní - osoba lůžko 4900 - - 5400 - - - - 6000 - -
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Menší rodinný hotel se nachází v klidnější části 
letoviska ve vzdálenosti 300 m od severní písečné 
pláže. Do centra oblíbeného letoviska Primorska 
se dostanete za 5 minut chůze. Nedaleko hotelu 
se nachází aquapark, supermarket, pekárna, dro-
gerie, směnárna a spousta příjemných restaurací.

Pláž
•  vzdálenost 300 m od severní pláže
•  písečná s pozvolným vstupem do moře
•  lehátka a slunečníky za poplatek
•  vodní sporty za poplatek

Ubytování
•  dvoulůžkový a třílůžkový pokoj
•  možnost jedné nebo dvou přistýlek 
•  vlastní sociální zařízení
•  vysoušeč vlasů
•  balkon
•  klimatizace
•  TV
•  telefon
•  malá lednice
•  dětská postýlka zdarma (na vyžádání)

Maximální obsazení pokoje
•  dvoulůžkový pokoj: 2+2
•  třílůžkový pokoj: 3+1

Vybavení hotelu
•  vstupní hala s recepcí
•  lobby bar s Wi-Fi připojením zdarma
•  výtah
•  střešní bazén s terasou
•  lehátka a slunečníky u bazénu zdarma
•  TV v lobby baru
•  menší dětské hřiště
•  žehlička se žehlicím prknem v patře zdarma

Služby za poplatek
•  stolní tenis, kulečník
•  malý fitness
•  bezpečnostní schránka 1 €/den
 
Stravování
SNÍDANĚ formou bufetu v hotelu. Možnost do-
koupení večeří formou bufetu včetně neome-
zených nápojů (točené nealkoholické nápoje) 
– dospělý 200 Kč/den, dítě 2–12 let 100 Kč/den. 
Stravování za poplatek je poskytováno v hote-
lu Primorsko Del Sol****, vzdálenost 100 m. 

Letecky od 10 324 Kč

Hotel LEVEL***
12 let

300 15

Odlety z Prahy, Brna a Ostravy

Wi-Fi

BS

P+

S

AI

Informace k cenám a slevám na str. 2–4
SLEVY za včasné

rozhodnutí až
16 % 15 % 13 % 10 %

do 31. prosince do 31. ledna do 28. února do 31. března 

 Letecké zájezdy na 8/15 dní (7/14 nocí) červen červenec srpen září
 Praha - odlet neděle 14 21 28 - 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13
 Brno, Ostrava - odlet čtvrtek - 25 - 2 9 16 23 30 6 13 20 - 27 - 3
 délka zájezdu - počet dní 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 -

 Letecké zájezdy na 11/12 dní (10/11 nocí) červen červenec srpen září
 Praha - odlet čtvrtek/neděle 14 18 21 25 28 2 5 9 12 16 19 23 26 30 2 6 9 13 16 20 23 27 30 3 13
 délka zájezdu - počet dní 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 -

 Hotel Primorsko - se snídaní 8 dní 11 dní 12 dní 8 dní 11 dní 12 dní 11 dní 12 dní 8 dní 11 dní 12 dní
 lůžko - osoba 12590 13890 14890 13290 14990 15990 15490 16490 14690 16990 17490
 přistýlka - dítě 2-12 let celý pobyt 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990
 příplatek za neobsazené lůžko 3600 4800 5300 3900 5300 5800 5700 6200 4500 6100 6600
 doplatek 15 dní - osoba lůžko 4900 - - 5400 - - - - 6000 - -

 Letecké zájezdy na 8/15 dní (7/14 nocí) červen červenec srpen září
 Praha - odlet neděle 14 21 28 - 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13
 Brno, Ostrava - odlet čtvrtek - 25 - 2 9 16 23 30 6 13 20 - 27 - 3
 délka zájezdu - počet dní 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 -

 Letecké zájezdy na 11/12 dní (10/11 nocí) červen červenec srpen září
 Praha - odlet čtvrtek/neděle 14 18 21 25 28 2 5 9 12 16 19 23 26 30 2 6 9 13 16 20 23 27 30 3 13
 délka zájezdu - počet dní 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 -

 Hotel Level - se snídaní 8 dní 11 dní 12 dní 8 dní 11 dní 12 dní 11 dní 12 dní 8 dní 11 dní 12 dní
 lůžko - osoba 12290 13190 14190 12790 14090 14890 14690 15590 13990 16190 16790
 1. přistýlka - dítě 2-12 let celý pobyt 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990
 2. přistýlka - dítě 2-12 let 8990 9990 10490 9490 10390 10690 10490 10890 9990 10590 10990
 příplatek za neobsazené lůžko 3500 4700 5100 3800 4900 5300 5000 5400 4200 5500 6000
 doplatek na 15 dní - osoba lůžko 4600 - - 5000 - - - - 5800 - -
 doplatek na 15 dní - 2. přistýlka dítě 2-12 let 2300 - - 2500 - - - - 2900 - -
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Moderní hotel se nachází v klidnější části letovis-
ka ve vzdálenosti 300 m od severní písečné pláže. 
Do centra oblíbeného letoviska Primorska se do-
stanete za 7 minut chůze. Hotel nabízí kvalitní 
služby a můžeme ho doporučit náročnějším 
 klientům i rodinám s dětmi. Nákupní možnosti 
200 m od hotelu.

Pláž
•  vzdálenost 300 m od severní pláže
•  písečná s pozvolným vstupem
•  lehátka a slunečníky na pláži za poplatek
•  vodní sporty za poplatek

Ubytování
•  dvoulůžkový pokoj
•  možnost jedné nebo dvou přistýlek
•  vlastní sociální zařízení
•  vysoušeč vlasů
•  balkon
•  centrální klimatizace
•  kabelová TV
•  minibar
•  telefon
•  Wi-Fi připojení zdarma
•  kabelový internet zdarma
•  dětská postýlka zdarma (na vyžádání)

Maximální obsazení pokoje
•  dvoulůžkový pokoj: 2+2 nebo 3+1

Vybavení hotelu
•  vstupní hala s recepcí, směnárna
•  restaurace s venkovním posezením
•  výtahy, lobby bar
•  venkovní bazén pro dospělé s vířivkou
•  dětský bazének se skluzavkou
•  lehátka a slunečníky u bazénu zdarma
•  dětské hřiště
•  hotel akceptuje platební karty

Služby zdarma
•  Wi-Fi připojení v celém hotelu
•  fitness 
•  dětský mini klub 4–12 let 

Služby za poplatek
•  kulečník, stolní tenis
•  jízdní kola dle dostupnosti
•  bezpečnostní schránka
•  2 tenisové antukové kurty (jsou požadované 

vlastní tenisové boty) a vybavení

Stravování
SNÍDANĚ formou bufetu v hotelové restauraci. 

BS

P

S

AI

Hotel PLAMENA PALACE****
14 let

300
Wi-Fi

Letecky od 11 752 Kč

Odlety z Prahy, Brna a Ostravy

Informace k cenám a slevám na str. 2–4
SLEVY za včasné

rozhodnutí až
16 % 15 % 13 % 10 %

do 31. prosince do 31. ledna do 28. února do 31. března 

 Letecké zájezdy na 8 dní (7 nocí) červen červenec srpen září
 Praha - odlet neděle 14 21 28 - 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13
 Brno, Ostrava - odlet čtvrtek - 25 - 2 9 16 23 30 6 13 20 - 27 - 3
 délka zájezdu - počet dní 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 -

 Letecké zájezdy na 11/12 dní (10/11 nocí) červen červenec srpen září
 Praha - odlet čtvrtek/neděle 14 18 21 25 28 2 5 9 12 16 19 23 26 30 2 6 9 13 16 20 23 27 30 3 13
 délka zájezdu - počet dní 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 -

 Hotel Plamena Palace - se snídaní 8 dní 11 dní 12 dní 8 dní 12 dní 8 dní 11 dní 12 dní 8 dní 11 dní 8 dní 11 dní 12 dní
 lůžko - osoba 13990 16290 17490 14890 17890 15190 17390 18290 15890 17990 16290 18990 19790
 1. přistýlka - dítě 2-14 let 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990
 2. přistýlka - dítě 2-14 let 10290 11990 12590 10690 12790 10990 12490 12890 11290 12790 11490 13190 13590
 přistýlka dospělý 11690 13790 14690 12390 15090 12790 14590 15290 13090 15090 13390 15690 16390
 příplatek ze jednolůžkový pokoj 3100 4000 4600 3700 4900 3800 4700 5000 4000 4800 4100 5100 5500
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Oblíbený, rodinný penzion je situován ve staré 
části letoviska Primorska. Nachází se v ideální 
poloze mezi oběma plážemi. Penzion je vzdálený 
jak od severní tak od jižní pláže cca 300 m. Do 
centra letoviska je to příjemnou procházkou cca 
5 minut chůze. Penzion leží hned vedle výtečné 
čínské restaurace.  

Pláž
•  vzdálenost 300 m od jižní i severní pláže
•  písečná s pozvolným vstupem do moře
•  lehátka a slunečníky za poplatek
•  vodní sporty a plážový volejbal za poplatek

Ubytování
•  dvoulůžkový pokoj
•  čtyřlůžkový apartmán (2 ložnice) s KK 
•  možnost jedné přistýlky v apartmánu
•  vlastní sociální zařízení
•  balkon
• TV, lednice, varná konvice
•  Wi-Fi připojení zdarma 
•  k dispozici žehlicí prkno s žehličkou

Maximální obsazení pokoje
•  dvoulůžkový pokoj: 2+0
•  apartmán: 4+1
 
Stravování: 
BEZ STRAVY

Penzion JANA** 300
12 let

Letecky od 8 980 Kč

15
Wi-Fi

Odlety z Prahy, Brna a Ostravy

BS

P

S

AI

Informace k cenám a slevám na str. 2–4
SLEVY za včasné

rozhodnutí až
16 % 15 % 13 % 10 %

do 31. prosince do 31. ledna do 28. února do 31. března 

 Letecké zájezdy na 8/15 dní (7/14 nocí) červen červenec srpen září
 Praha - odlet neděle 14 21 28 - 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13
 Brno, Ostrava - odlet čtvrtek - 25 - 2 9 16 23 30 6 13 20 - 27 - 3
 délka zájezdu - počet dní 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 -

 Letecké zájezdy na 11/12 dní (10/11 nocí) červen červenec srpen září
 Praha - odlet čtvrtek/neděle 14 18 21 25 28 2 5 9 12 16 19 23 26 30 2 6 9 13 16 20 23 27 30 3 13
 délka zájezdu - počet dní 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 -

 Penzion Jana - bez stravy 8 dní 11 dní 12 dní 8 dní 11 dní 12 dní 11 dní 12 dní 8 dní 11 dní 12 dní
 lůžko - osoba 10690 11690 12090 11190 12290 12890 12890 13490 12190 13890 14290
 přistýlka v APT4 - dítě 2-12 let celý pobyt 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990
 příplatek za neobsazené lůžko 2500 3200 3500 2600 3300 3600 3500 3800 3000 3700 4000
 doplatek na 15 dní - osoba lůžko 3500 - - 3700 - - - - 4400 - -
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Rodinný penzion, který se nachází v klidnější čás-
ti letoviska Primorsko, je od začátku severní plá-
že vzdálený cca 200 m. Severní pláž je dlouhá pí-
sečná pláž s pozvolným vstupem do moře. Do 
centra letoviska se chůzi dostanete za cca 8 mi-
nut. V těsné blízkosti penzionu se nachází oblí-
bená restaurace Praha.

Pláž
•  vzdálenost 200 m od severní pláže
•  písečná s pozvolným vstupem
•  lehátka a slunečníky za poplatek
•  vodní sporty za poplatek
 
Ubytování
•  dvoulůžkový pokoj
•  čtyřlůžkový apartmán (průchozí) s KK 

(mobilní jednoplotýnkový vařič)
•  možnost jedné přistýlky
•  vlastní sociální zařízení
•  lednice, klimatizace za poplatek
•  balkon, varná konvice, TV
•  Wi-Fi připojení zdarma
•  k dispozici žehlící prkno s žehličkou
•  pokoje v posledním patře mají společný 

velký balkon s krásným výhledem na moře

Maximální obsazení pokoje
•  dvoulůžkový pokoj: 2+1
•  apartmán s KK: 4+1

 Stravování
 BEZ STRAVY

BS

P

S

AI

Penzion NADJA** 200
12 let

Letecky od 8 812 Kč

15
Wi-Fi

Odlety z Prahy, Brna a Ostravy

Informace k cenám a slevám na str. 2–4
SLEVY za včasné

rozhodnutí až
16 % 15 % 13 % 10 %

do 31. prosince do 31. ledna do 28. února do 31. března 

 Letecké zájezdy na 8/15 dní (7/14 nocí) červen červenec srpen září
 Praha - odlet neděle 14 21 28 - 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13
 Brno, Ostrava - odlet čtvrtek - 25 - 2 9 16 23 30 6 13 20 - 27 - 3
 délka zájezdu - počet dní 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 -

 Letecké zájezdy na 11/12 dní (10/11 nocí) červen červenec srpen září
 Praha - odlet čtvrtek/neděle 14 18 21 25 28 2 5 9 12 16 19 23 26 30 2 6 9 13 16 20 23 27 30 3 13
 délka zájezdu - počet dní 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 -

 Penzion Nadja - bez stravy 8 dní 11 dní 12 dní 8 dní 11 dní 12 dní 11 dní 12 dní 8 dní 11 dní 12 dní
 lůžko - osoba 10490 11590 11990 10990 12190 12790 12790 13390 11990 13590 13990
 přistýlka - dítě 2-15 let celý pobyt 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990
 příplatek za neobsazené lůžko 2400 3100 3400 2500 3200 3400 3300 3600 2900 3600 3900
 doplatek na 15 dní - osoba lůžko 3400 - - 3600 - - - - 4300 - -



Apartmánový komplex  Dream Holiday se nachá-
zí v letovisku Ravda cca 200 m od písečné pláže. 
Pro svou polohu je vyhledávaným místem k odpo-
činku, procházkám a pěknému koupání. Od ro-
mantického starého města Nesebar se nachází cca 
4 km a od aquaparku je vzdálený cca 2 km. Nejbliž-
ší minimarket 200 m. Do centra města 350 m.      

Pláž
• vzdálenost 200 m
• písečná s pozvolným vstupem
• lehátka a slunečníky za poplatek
• vodní sporty za poplatek

Ubytování
• studio s rozkládacím gaučem pro 2 osoby
•  jednoložnicový nebo dvouložnicový 

apartmán
• možnost jedné nebo dvou přistýlek
• vlastní sociální zařízení
• klimatizace, kabelová TV
• kuch. kout se základním vybavením
• lednice, varná konvice  
• balkon nebo terasa

Maximální obsazení pokoje
• dvoulůžkové studio: 2+0
• jednoložnicový apartmán (APT2): 2+2, 3+1
• dvouložnicový apartmán (APT4): 4+1, 5+0

Vybavení hotelu
• recepce, výtah
• venkovní bazén, menší dětský bazén
• lehátka a slunečníky u bazénu zdarma
•  Wi-Fi připojení v celém areálu 2 €/24 hod.
• bezpečnostní schránka za poplatek
 
Stravování
BEZ STRAVY 

Odlety z Prahy, Brna a Ostravy

Ravda je menší přímořské letovisko, 
které se v posledních letech stalo vy-
hledávaným turistickým místem 
k prožití klidnější dovolené. Pláže jsou 
zde písečné s pozvolným vstupem do 

moře a v centru městečka naleznete spoustu romantic-
kých kavárniček, tradičních restaurací a obchůdků. Pro 
děti je v letní turistické sezóně otevřen městský lunapark. 
Od historického Nesebaru je letovisko Ravda vzdáleno 
pouze 3 km a pohodlně se zde dostanete taxi službou ne-
bo městskou hromadnou dopravou. Autobusy Vás do-
praví také do Burgasu, Pomorie nebo na Sluneční pobře-
ží. Můžete také navštívit aquapark, který se nachází cca 
1,5 km od Ravdy.

Apartmánový komplex DREAM HOLIDAY*** 200

Letecky od 10 660 Kč
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Informace k cenám a slevám na str. 2–4
SLEVY za včasné

rozhodnutí až
16 % 15 % 13 % 10 %

do 31. prosince do 31. ledna do 28. února do 31. března 

 Letecké zájezdy na 8 dní (7 nocí) červen červenec srpen září
 Praha - odlet neděle 14 21 28 - 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13
 Brno, Ostrava - odlet čtvrtek - 25 - 2 9 16 23 30 6 13 20 - 27 - 3
 délka zájezdu - počet dní 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 -

 Letecké zájezdy na 11/12 dní (10/11 nocí) červen červenec srpen září
 Praha - odlet čtvrtek/neděle 14 18 21 25 28 2 5 9 12 16 19 23 26 30 2 6 9 13 16 20 23 27 30 3 13
 délka zájezdu - počet dní 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 -

 Apartmány Dream Holiday - bez stravy 8 dní 11 dní 12 dní 8 dní 11 dní 12 dní 8 dní 11 dní 12 dní 8 dní 11 dní 12 dní 8 dní 11 dní 12 dní
 lůžko - osoba DBL studio 13390 14890 15190 13590 14990 15790 13990 15590 16190 14290 15990 16690 14690 16790 17390
 lůžko - osoba jednoložnicový apartmán APT2 13790 15390 15690 13990 15890 17090 14990 17090 17790 15290 17490 18690 16090 18790 19590
 lůžko - osoba dvouložnicový apartmán APT4 12690 13790 14090 12890 14090 14790 13390 14790 15290 13690 15190 15890 14190 15990 16490
 1. přistýlka - dítě 2-12 let 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990
 2. přistýlka - dítě 2-12 let pouze v APT 7990 7990 7990 7990 7990 7990 8290 8490 8490 8490 8990 8990 8490 8990 8990
 přistýlka - dospělý v APT 8990 8990 8990 8990 8990 8990 8990 9490 9490 8990 9990 9990 8990 9990 9990



Velmi oblíbený hotelový komplex EOS, se nachází 
cca 350 m od písečné jižní pláže a od severní pláže 
cca 800 m. Komplex je rozdělen na dvě budovy  
EOS I a EOS II. Hotel nabízí možnost zakoupení 
stravování formou polopenze nebo plné penze, 
které je podáváno v restauraci budovy EOS II. 
V budově EOS I je restaurace a la carte. V okolí 
spousta možností nákupů, restaurací, kaváren, 
sportovního vyžití a zábavy. Do letoviska 
Primorsko se dostanete mikrobusem (zastávka 
naproti hotelu).         

Pláž
•  vzdálenost 350 m 
•  písečná s pozvolným vstupem
•  lehátka a slunečníky za poplatek
•  vodní sporty za poplatek

Stravování
SNÍDANĚ formou bufetu v EOS II. Za příplatek 
POLOPENZE – dospělý 150 Kč/den, dítě 2–12 
let 80 Kč/den nebo PLNÉ PENZE formou 
bufetu – dospělý 250 Kč/den, dítě 2–12 let 
130 Kč/den. Obědy a večeře jsou včetně 
neomezených nealkoholických nápojů z post  
mixu. 
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Komplex EOS*** 350

@

#

!

Letiště Burgas
Vzdálenost od letiště 65 km
Doba transferu cca 70 min.
Pláže písečné, pozvolný vstup
Lékař ano

Ubytování hotely 3*, 4*

Fakultativní výlety
výlet lodí, Sozopol, Istanbul, Nesebar, 
folklorní večer, Jeep safari, 
Varna – Delfinárium

Wi-Fi

BS

P+

S

PP+

Kiten je přírodou a sluncem zalité 
poloostrovní přímořské městečko 
s klidnější atmosférou.  Prostírá se 
v jižní části Bulharska, cca 60 km 
jižně od Burgasu, v těsné blízkosti 

Primorska. Svou klidnou atmosférou láká mnohé tu-
risty k nerušenému odpočinku. Nachází se v podhůří 
lesnatého pohoří Strandža a díky dubovým a boro-
vým lesům vyniká mimořádně zdravým klimatem, za-
jímavou nedotčenou přírodou v okolí a nádherným 
mořem. Dlouhé písečné pláže se střídají se skalnatý-
mi útesy a řeky skýtají příznivé podmínky pro rybaře-
ní. Středisko je známe svým přístavem, kde působí 
jachtclub a velice zajímavým potápěčským muzeem. 
Za návštěvu stojí blízká rezervace, kde se můžete pro-
jet na lodičkách po řece Ropotamo. Letovisko nabízí 
spousty kavárniček, stylových restaurací, stánků s ob-
čerstvením, diskotéky. Spojení s okolními městečky je 
zajištěno místní autobusovou dopravou, turistickým 
vláčkem nebo taxislužbou cca 10 LV/jeden směr.

! Hotel PRINCES RESIDENCE****
@ Hotel ELITZA***
# Hotelový komplex EOS***



Ubytování
•  dvoulůžkový a třílůžkový pokoj
•  apartmán (ložnice + obývací pokoj) 
•  vlastní sociální zařízení
•  balkon
•  klimatizace
•  kabelová TV
•  telefon
•  malá lednice
•  připojení k internetu zdarma
•  dětská postýlka na vyžádání zdarma

Maximální obsazení pokoje
•  dvoulůžkový pokoj: 2+1
•  třílůžkový pokoj: 3+0
•  apartmán: 4+1

Vybavení hotelu
•  vstupní hala s recepcí
•  hlavní restaurace v EOS II
•  zahradní restaurace s barbeque v EOS I 
•  bazén u EOS I 
•  mini market
•  směnárna

Služby zdarma
•  fitness 
•  Wi-Fi připojení

Služby za poplatek
•  sauna, parkování 
•  bezpečnostní schránka
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Komplex EOS*** 350

Letecky od 10 660 Kč

Wi-Fi
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Odlety z Prahy, Brna a Ostravy

Informace k cenám a slevám na str. 2–4
SLEVY za včasné

rozhodnutí až
16 % 15 % 13 % 10 %

do 31. prosince do 31. ledna do 28. února do 31. března 

 Letecké zájezdy na 8/15 dní (7/14 nocí) červen červenec srpen září
 Praha - odlet neděle 14 21 28 - 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13
 Brno, Ostrava - odlet čtvrtek - 25 - 2 9 16 23 30 6 13 20 - 27 - 3
 délka zájezdu - počet dní 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 -

 Letecké zájezdy na 11/12 dní (10/11 nocí) červen červenec srpen září
 Praha - odlet čtvrtek/neděle 14 18 21 25 28 2 5 9 12 16 19 23 26 30 2 6 9 13 16 20 23 27 30 3 13
 délka zájezdu - počet dní 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 -

 Komplex Eos - se snídaní 8 dní 11 dní 12 dní 8 dní 11 dní 12 dní 8 dní 11 dní 12 dní 8 dní 11 dní 12 dní 8 dní 11 dní 12 dní
 lůžko - osoba pokoj 12790 14390 14790 13090 14690 15790 13490 15690 16990 14490 16590 17490 14990 17290 17990
 přistýlka - dítě 2-12 let 9890 10190 10490 9890 10290 10690 9990 10790 11290 10290 11090 11490 10690 11490 11790
 lůžko - osoba v apartmánu 12690 14090 14490 12790 14390 15190 13090 14590 15490 13690 15590 16290 14290 16390 16990
 příplatek za neobsazené lůžko 3700 4700 5100 3800 4800 5700 3900 5600 6500 4600 6200 6900 5100 6800 7400
 doplatek na 15 dní - osoba lůžko pokoj 5000 - - 5300 - - 5700 - - 6200 - - 6700 - -
 doplatek na 15 dní - osoba lůžko apartmán 4800 - - 4800 - - 5000 - - 5500 - - 6200 - -



Hotel ELITZA***

Rodinný hotel Elitza nabízí klientům ubytování 
v blízkosti krásné písečné pláže s pozvolným 
vstupem do moře. Leží v blízkosti centra Kitenu 
ve vzdálenosti cca 300 m. Pro svou polohu je 
ideálním místem ke strávení příjemné dovolené. 
Doporučujeme klientům všech věkových 
kategorií.

Pláž
• vzdálenost 100 m od severní pláže
• písečná s pozvolným vstupem
• lehátka a slunečníky za poplatek
• vodní sporty za poplatek

Ubytování
• dvoulůžkový pokoj, studio a apartmán
• možnost jedné nebo dvou přistýlek
• vlastní sociální zařízení
• klimatizace, TV
• malá lednice
• balkon (u dvoulůžkových pokojů bez posezení)
• dětská postýlka na vyžádání zdarma

Maximální obsazení pokoje
• dvoulůžkový pokoj: 2+1
• studio: 2+2
• třílůžkový apartmán: 3+1
• čtyřlůžkový apartmán: 4+1

Vybavení hotelu
• vstupní hala s recepcí
• výtah, restaurace, bar u bazénu
• dětský koutek
• venkovní bazén pro dospělé s dětskou částí
• lehátka u slunečníky u bazénu zdarma
• Wi-Fi u recepce zdarma
• bezpečnostní schránka za poplatek

Stravování
SNÍDANĚ formou bufetu v hotelové restauraci. 
Za příplatek POLOPENZE – dospělý 200 Kč/den, 
dítě 2–12 let 100 Kč/den.

Letecky od 11 668 Kč

100
12 let Wi-Fi
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Odlety z Prahy, Brna a Ostravy

74 Informace k cenám a slevám na str. 2–4
SLEVY za včasné

rozhodnutí až
16 % 15 % 13 % 10 %

do 31. prosince do 31. ledna do 28. února do 31. března 

 Letecké zájezdy na 8 dní (7 nocí) červen červenec srpen září
 Praha - odlet neděle 14 21 28 - 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13
 Brno, Ostrava - odlet čtvrtek - 25 - 2 9 16 23 30 6 13 20 - 27 - 3
 délka zájezdu - počet dní 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 -

 Letecké zájezdy na 11/12 dní (10/11 nocí) červen červenec srpen září
 Praha - odlet čtvrtek/neděle 14 18 21 25 28 2 5 9 12 16 19 23 26 30 2 6 9 13 16 20 23 27 30 3 13
 délka zájezdu - počet dní 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 -

 Hotel Elitza - se snídaní 8 dní 11 dní 12 dní 8 dní 11 dní 12 dní 8 dní 11 dní 12 dní 8 dní 8 dní 11 dní 12 dní
 lůžko - osoba 13890 16290 16690 14490 16290 17290 14790 17090 17990 14990 15590 17890 18590
 1. přistýlka - dítě 2-12 let 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990
 2. přistýlka - dítě 2-12 let 10190 10990 11190 10390 11190 11490 10690 11590 11990 10690 10990 11890 12190
 4. lůžko v APT4 - dítě 2-12 let 10690 11990 12190 11890 12190 12490 11190 12590 12990 11190 11990 12890 13190
 příplatek za neobsazené lůžko 4200 6000 6300 4500 6300 6900 4800 6700 7400 4900 5300 7100 7700



Hotel se nachází v bezprostřední blízkosti krásné 
písečné pláže v západní části městečka Kiten. Do 
jeho centra je to pouhých 250 m. Hned vedle ho-
telu se nachází tobogán. Hotel nabízí kvalitní 
služby a můžeme ho doporučit náročnějším 
 klientům i rodinám s dětmi.

Pláž
•  vzdálenost – přímo u pláže
•  písečná s pozvolným vstupem
•  lehátka a slunečníky za poplatek
•  vodní sporty za poplatek

Ubytování
•  dvoulůžkový pokoj
•  možnost jedné přistýlky
•  vlastní sociální zařízení
•  vysoušeč vlasů
•  balkon,  klimatizace
•  sat. TV,  telefon,  minibar
•  bezpečnostní schránka za poplatek
•  dětská postýlka  na vyžádání zdarma
•  výhled na moře za příplatek

Maximální obsazení pokoje
•  dvoulůžkový pokoj: 2+1 nebo 3+0

Vybavení hotelu
•  vstupní hala s recepcí, směnárna
•  restaurace,  barbeque
•  výtahy
•  lobby bar
•  bazén s dětskou částí
•  lehátka a slunečníky u bazénu zdarma
•  dětský klub (4–12 let)

Služby zdarma
•  fitness, Wi-Fi připojení

Služby za poplatek
• stolní tenis,  parkování 5 LV/den
•  masáže, prádelna, pokojová služba

Stravování
SNÍDANĚ formou bufetu. Za příplatek POLO-
PENZE formou bufetu – dospělý 200 Kč/den,  
dítě 2–12 let 100 Kč/den.

Letecky od 11 080 Kč
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Hotel PRINCESS RESIDENCE****
12 let

0
Wi-Fi

Odlety z Prahy, Brna a Ostravy

Informace k cenám a slevám na str. 2–4
SLEVY za včasné

rozhodnutí až
16 % 15 % 13 % 10 %

do 31. prosince do 31. ledna do 28. února do 31. března 

 Letecké zájezdy na 8 dní (7 nocí) červen červenec srpen září
 Praha - odlet neděle 14 21 28 - 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13
 Brno, Ostrava - odlet čtvrtek - 25 - 2 9 16 23 30 6 13 20 - 27 - 3
 délka zájezdu - počet dní 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 -

 Letecké zájezdy na 11/12 dní (10/11 nocí) červen červenec srpen září
 Praha - odlet čtvrtek/neděle 14 18 21 25 28 2 5 9 12 16 19 23 26 30 2 6 9 13 16 20 23 27 30 3 13
 délka zájezdu - počet dní 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 -

 Hotel Princess Residence - se snídaní 8 dní 12 dní 8 dní 11 dní 12 dní 8 dní 11 dní 8 dní 11 dní 12 dní 8 dní 8 dní 11 dní 12 dní
 lůžko - osoba 13190 17790 14790 17790 19590 15590 19590 16890 20290 21690 17190 17890 21190 22190
 přistýlka - dítě 2-12 let 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990
 přistýlka - dospělý 10190 12090 10890 12090 12790 11090 12890 11690 13390 13390 11890 12190 13790 14190
 příplatek za jednolůžkový pokoj 2500 4400 3200 4500 5200 3500 5200 4000 5600 8700 5000 7500 10400 11300



Hotel MOŘSKÝ KONÍK*** 

Hotel se nachází přímo u písečné pláže s pozvol-
ným vstupem do moře, v těsné blízkosti kempu 
Jug mezi letovisky Kiten a Lozenec, od kterých 
je vzdálen cca 3 km. Pro svou polohu, vybave-
ní a klidné prostředí, je ideálním místem pro 
klidnější rodinnou dovolenou. Nově otevřený 
supermarket v areálu kempu.
    
Pláž
• vzdálenost – přímo u pláže
• písečná s pozvolným vstupem
• lehátka a slunečníky zdarma
• vodní sporty za poplatek

Ubytování
• dvoulůžkový pokoj
• dvoulůžkový pokoj s výhledem na moře 
•  možnost jedné přistýlky (dvě na vyžádání)
• vlastní sociální zařízení
• klimatizace, vysoušeč vlasů 
• TV, malá lednice, balkon
• dětská postýlka na vyžádání 4 LV/den

Maximální obsazení pokoje
• dvoulůžkový pokoj: 2+1 nebo 3+0

Vybavení hotelu
• vstupní hala s recepcí, výtahy, restaurace 
• bazén pro dospělé s dětskou částí
• lehátka a slunečníky u bazénu zdarma
• dětský klub (20. 6.–6. 9.) 
• dětské hřiště, minimarket
• žehlička a žehlící prkno (k zapůjčení)
•  hotel akceptuje platební karty (minimální 

útrata 10 LV)

Služby zdarma
• Wi-Fi připojení u recepce, parkování, fitness

 Služby za poplatek
• bezpečnostní schránka na recepci
•  multifunkční hřiště (tenis, basketbal, 

minifotbal) 
• kulečník, taxi služba

Stravování
SNÍDANĚ formou bohatého bufetu. 

Letecky od 12 172 Kč

0
7 let Wi-Fi
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Odlety z Prahy, Brna a Ostravy

76 Informace k cenám a slevám na str. 2–4
SLEVY za včasné

rozhodnutí až
16 % 15 % 13 % 10 %

do 31. prosince do 31. ledna do 28. února do 31. března 

 Letecké zájezdy na 8 dní (7 nocí) červen červenec srpen září
 Praha - odlet neděle 14 21 28 - 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13
 Brno, Ostrava - odlet čtvrtek - 25 - 2 9 16 23 30 6 13 20 - 27 - 3
 délka zájezdu - počet dní 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 -

 Letecké zájezdy na 11/12 dní (10/11 nocí) červen červenec srpen září
 Praha - odlet čtvrtek/neděle 14 18 21 25 28 2 5 9 12 16 19 23 26 30 2 6 9 13 16 20 23 27 30 3 13
 délka zájezdu - počet dní 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 -

 Hotel Mořský Koník - se snídaní 8 dní 11 dní 12 dní 8 dní 11 dní 12 dní 8 dní 11 dní 12 dní 8 dní 12 dní 8 dní 11 dní 12 dní
 lůžko - osoba DBL standard 14490 16690 17790 15190 17390 18090 15490 18690 20190 16890 20390 17790 20590 21390
 lůžko - osoba DBL výhled na moře 15690 18190 19390 16390 18890 19690 16690 20090 21690 17890 21890 18790 21990 22790
 přistýlka - dítě 2-7 let 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990
 přistýlka - dítě 7-12 let 10390 11190 11590 10790 11490 11790 10890 11790 12290 11190 12390 11490 12390 12690
 přistýlka - dospělý 11690 12790 13590 12090 13290 13690 12190 13890 14790 12790 14890 13290 14890 15290



Svatý Konstantin  – rekreační 
středisko a lázně (dříve Družba) 
s dlouhou tradicí se nachází 10 km 
 severně od Varny. Letovisko by-
lo vybudováno v přírodním parku 

s letitými stromy, které v horkých měsících nabízejí 
příjemný stín a možnost odpočinkových procházek. 
Pláže jsou zde písečné s pozvolným vstupem a jsou 
odděleny romantickými skalnatými zátokami. Je zde 
řada stylových restaurací, kaváren, vináren a za nej-
známější atrakcí střediska je považován přírodní sirný 
pramen, jehož 45 °C teplá voda vtéká přímo do bazé-
nu pod širým nebem. Dále jsou zde k dispozici léčebny 
s balneologickým programem, zaměřeným na léčbu 
pohybového ústrojí a kožních nemocí. Nabízí řadu 
procedur, jako jsou vodoléčba, elektroléčba, masáže, 
bahenní koupele, zábaly s výtažky z léčivých bylin atd. 
Vzduch v této části Černomoří má zvýšené hodnoty 
jodu, bromu a kyslíku, mořská voda má zvýšené hod-
noty magnézia, kalcia a jodu.
Spojení s Varnou je zajištěno místními autobusy. 

Hotel Atlant se nachází v západní části letoviska 
Svatý Konstantin a Elena. Nejbližší cesta na pláž 
200 m, částečně po schodech. V blízkém okolí ho-
telu naleznete obchůdky se suvenýry, restaurace 
různých typů, bary a kavárničky. Vzdálenost od 
centra 600 m.

Pláž
• vzdálenost 200 m
• písečná s pozvolným vstupem
• lehátka a slunečníky za poplatek
• vodní sporty za poplatek

Ubytování
• dvoulůžkový pokoj
• možnost jedné přistýlky
• vlastní sociální zařízení
• klimatizace, sat. TV, telefon, minibar
• vysoušeč vlasů, balkon, Wi-Fi připojení zdarma
• bezpečnostní schránka za poplatek

Maximální obsazení pokoje
• dvoulůžkový pokoj: 2+1 nebo 3+0

Vybavení hotelu
• vstupní hala s recepcí, výtah
• restaurace, lobby bar, směnárna
•  bazén s minerální vodou pro dospělé 

s dětskou částí, dětský koutek
• lehátka a slunečníky u bazénu zdarma

Služby za poplatek
• masáže, sauna, prádelna 

Stravování
SNÍDANĚ formou bufetu. Za příplatek POLO-
PENZE – dospělý 220 Kč/den, dítě (2–12 let)  
110 Kč/den.

Hotel ATLANT*** 200
12 let Wi-Fi
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Velmi oblíbený, rodinný penzion se nachází pou-
hých cca 200 m od písečné pláže s jemným pís-
kem. V okolí možnosti nákupů, množství obchůd-
ků, restaurací, kaváren, občerstvení a zábavy. 
Penzion je vhodný pro klienty, kteří dávají před-
nost ubytování rodinného typu.

Pláž
•  vzdálenost 200 m 
•  písečná s pozvolným vstupem do moře
•  lehátka a slunečníky za poplatek
•  vodní sporty za poplatek

Ubytování
•  dvoulůžkový, třílůžkový a čtyřlůžkový pokoj
•  vlastní sociální zařízení
•  balkon
•  ventilátor
•  lednice
•  TV

Maximální obsazení pokoje
•  dvoulůžkový pokoj: 2+0
•  třílůžkový pokoj: 3+0
•  čtyřlůžkový pokoj: 4+0

Vybavení penzionu
•  venkovní posezení v zahradní přístavbě  

s Wi-Fi připojením zdarma
•  TV, mikrovlnná trouba
•  kávovar, varná konvice, topinkovač 
•  základní nádobí
•  k dispozici žehlicí prkno s žehličkou

Stravování
BEZ STRAVY
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Lozenec patří mezi vyhledávané 
přímořské letovisko 5 km jižně od 
 Kitenu a přibližně 65 km jižně od 
Burgasu. Lozenec se nachází na 
úpatí pohoří Strandža. Transfer 

z letiště Burgas do letoviska trvá cca 80 minut. Leto-
visko je obklopeno krásnou přírodou a je lemováno 
rozsáhlými vinohrady. Místní pláž je písčitá s pozvol-
ným vstupem do moře, je tedy vhodná i pro malé dě-
ti a v okolí je do plněna dalšími menšími plážemi, kte-
ré jsou roztroušeny v malebných malých zátokách. 
V městečku naleznete restaurace, taverny, kavárny, 
diskotéky a spoustu obchůdků. Toto letovisko dopo-
ručujeme všem klientům, kteří chtějí strávit klidnější 
dovolenou a mají v oblibě přírodu. 

Penzion DANI** (ex Viktor) 200

Letecky od 9 736 Kč

15
Wi-Fi

Odlety z Prahy, Brna a Ostravy
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Informace k cenám a slevám na str. 2–4
SLEVY za včasné

rozhodnutí až
16 % 15 % 13 % 10 %

do 31. prosince do 31. ledna do 28. února do 31. března 

 Letecké zájezdy na 8/15 dní (7/14 nocí) červen červenec srpen září
 Praha - odlet neděle 14 21 28 - 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13
 Brno, Ostrava - odlet čtvrtek - 25 - 2 9 16 23 30 6 13 20 - 27 - 3
 délka zájezdu - počet dní 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 -

 Letecké zájezdy na 11/12 dní (10/11 nocí) červen červenec srpen září
 Praha - odlet čtvrtek/neděle 14 18 21 25 28 2 5 9 12 16 19 23 26 30 2 6 9 13 16 20 23 27 30 3 13
 délka zájezdu - počet dní 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 -

 Penzion Dani - bez stravy 8 dní 11 dní 12 dní 8 dní 11 dní 12 dní 11 dní 12 dní 8 dní 11 dní 12 dní
 lůžko - osoba 11590 12490 12990 12190 12990 13590 13790 14390 12890 14790 15290
 příplatek za neobsazené lůžko 2800 3500 3800 3100 3700 4000 3800 4100 3300 4100 4500
 doplatek na 15 dní - osoba lůžko 3700 - - 4100 - - - - 4600 - -



Hotel má ideální polohu v blízkosti krásné píseč-
né pláže s pozvolným vstupem do moře. Od cen-
tra městečka se spoustou restaurací, obchůdků, 
kaváren, občerstvením a zábavy, je hotel vzdále-
ný cca 400 m. 

Pláž
• vzdálenost 100 m 
• písečná s pozvolným vstupem
• lehátka a slunečníky za poplatek
• vodní sporty za poplatek

Ubytování
• dvoulůžkový a třílůžkový pokoj 
• vlastní sociální zařízení
• klimatizace, malá lednice
• TV, balkon, varná konvice    
• Wi-Fi připojení zdarma
• dětská postýlka na vyžádání zdarma

Maximální obsazení pokoje
• dvoulůžkový pokoj: 2+0
• třílůžkový pokoj: 3+1

Vybavení hotelu
• recepce
• restaurace se zahrádkou
 
Služby zdarma
• Wi-Fi připojení v celém objektu

Stravování
• SNÍDANĚ kontinentální formou. 
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Hotel DAMYANOFF**

Letecky od 10 912 Kč

Wi-Fi
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Odlety z Prahy, Brna a Ostravy

100 15

Informace k cenám a slevám na str. 2–4
SLEVY za včasné

rozhodnutí až
16 % 15 % 13 % 10 %

do 31. prosince do 31. ledna do 28. února do 31. března 

 Letecké zájezdy na 8/15 dní (7/14 nocí) červen červenec srpen září
 Praha - odlet neděle 14 21 28 - 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13
 Brno, Ostrava - odlet čtvrtek - 25 - 2 9 16 23 30 6 13 20 - 27 - 3
 délka zájezdu - počet dní 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 -

 Letecké zájezdy na 11/12 dní (10/11 nocí) červen červenec srpen září
 Praha - odlet čtvrtek/neděle 14 18 21 25 28 2 5 9 12 16 19 23 26 30 2 6 9 13 16 20 23 27 30 3 13
 délka zájezdu - počet dní 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 -

 Penzion Dani - bez stravy 8 dní 11 dní 12 dní 8 dní 11 dní 12 dní 11 dní 12 dní 8 dní 11 dní 12 dní
 lůžko - osoba 11590 12490 12990 12190 12990 13590 13790 14390 12890 14790 15290
 příplatek za neobsazené lůžko 2800 3500 3800 3100 3700 4000 3800 4100 3300 4100 4500
 doplatek na 15 dní - osoba lůžko 3700 - - 4100 - - - - 4600 - -

 Letecké zájezdy na 8/15 dní (7/14 nocí) červen červenec srpen září
 Praha - odlet neděle 14 21 28 - 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13
 Brno, Ostrava - odlet čtvrtek - 25 - 2 9 16 23 30 6 13 20 - 27 - 3
 délka zájezdu - počet dní 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 -

 Letecké zájezdy na 11/12 dní (10/11 nocí) červen červenec srpen září
 Praha - odlet čtvrtek/neděle 14 18 21 25 28 2 5 9 12 16 19 23 26 30 2 6 9 13 16 20 23 27 30 3 13
 délka zájezdu - počet dní 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 -

 Hotel Damyanoff - se snídaní 8 dní 11 dní 12 dní 8 dní 11 dní 12 dní 8 dní 11 dní 12 dní 8 dní 12 dní 8 dní 11 dní 12 dní
 lůžko - osoba DBL 12990 14790 14990 13490 15290 15590 13990 15590 15990 14390 16490 14890 16890 17490
 lůžko - osoba TRP 12990 14790 14990 13490 15290 15590 13590 15190 15490 13990 15790 13990 15790 16190
 přistýlka - dítě 2-12 let TRP 8990 9190 9290 8990 91190 9209 8990 9190 9290 8990 9290 8990 9390 9490
 příplatek za jednolůžkový pokoj 3800 5100 5400 4000 5600 5900 4500 6000 6600 4700 6600 5100 6900 7400
 doplatek na 15 dní - osoba lůžko 4400 - - 4600 - - 5100 - - 5400 - 5800 - -
 doplatek na 15 dní - přistýlka dítě 2-12 let 1700 - - 1900 - - 2100 - - 2400 - 2400 - -



8080

Letecky od 9 736 Kč

Rodinný penzion se nachází v nové části městeč-
ka Carevo. Penzion je vzdálený od písečné pláže 
pouhých cca 200 m. V hlavní sezóně je možné 
využít místní autobusovou dopravu a navštívit 
vyhlášené pláže Nestinarka nebo Arapja. 

Pláž
•  vzdálenost 200 m 
•  písečná s pozvolným vstupem do moře
•  lehátka a slunečníky za poplatek
•  vodní sporty za poplatek

Ubytování
•  dvoulůžkový pokoj
•  možnost jedné přistýlky
•  vlastní sociální zařízení
•  TV, malá  lednice, varná konvice, balkon
•  Wi-Fi připojení zdarma
•  dětská postýlka zdarma (na vyžádání)
•  mikrovlnná trouba za poplatek 2 €/den  

(na vyžádání)
•  klimatizace za poplatek 5 LV/den  

Maximální obsazení pokoje
•  dvoulůžkový pokoj: 2+1 nebo 3+0

Stravování
BEZ STRAVY

Velmi oblíbené prázdninové letovisko  Carevo 
(dříve Mičurin), leží na úpatí pohoří Strandža 
a rozkládá se na dvou poloostrovech Černého 
moře. Nabízí  spoustu písečných pláží, malé ro-
mantické zálivy a krásné zátoky. Název městeč-

ka se několikrát měnil. Název Mičurin neslo podle úspěšného ruské-
ho šlechtitele ovocných stromů. Před názvem Carevo, se jmenovalo 
Vasiliko a bylo osídleno Řeky.  
Svou výhodnou lokalitou a možností různých procházek do okolí je 
ideální dovolenou nejen pro pasivní odpočinek. K procházkám se na-
bízí městský park s rozsáhlým dětským hřištěm. Doporučujeme ná-
vštěvu místního muzea. Pobřeží je zde velice divoké a pro mnohé tu-
risty jedno z nejhezčích na jihu Černomořského pobřeží. V městečku 
najdete řadu restaurací, barů a kaváren. Od Burgasu je Carevo vzdá-
leno cca 70 km jižně, transfer z letiště  trvá cca 90 minut.
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Informace k cenám a slevám na str. 2–4
SLEVY za včasné

rozhodnutí až
16 % 15 % 13 % 10 %

do 31. prosince do 31. ledna do 28. února do 31. března 

Penzion SUNNY HOUSE** 200
12 let

15
Wi-Fi

Letecky od 9 820 Kč

 Letecké zájezdy na 8/15 dní (7/14 nocí) červen červenec srpen září
 Praha - odlet neděle 14 21 28 - 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13
 Brno, Ostrava - odlet čtvrtek - 25 - 2 9 16 23 30 6 13 20 - 27 - 3
 délka zájezdu - počet dní 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 -

 Letecké zájezdy na 11/12 dní (10/11 nocí) červen červenec srpen září
 Praha - odlet čtvrtek/neděle 14 18 21 25 28 2 5 9 12 16 19 23 26 30 2 6 9 13 16 20 23 27 30 3 13
 délka zájezdu - počet dní 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 -

 Penzion Sunny House - bez stravy 8 dní 11 dní 12 dní 8 dní 11 dní 12 dní 11 dní 12 dní 8 dní 11 dní 12 dní
 lůžko - osoba 11690 12790 13190 12090 13290 13590 13790 14190 13090 14590 14990
 přistýlka dítě 2-12 let celý pobyt 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990
 přistýlka - dospělý 9690 9990 10290 9690 10190 10390 10290 10590 10190 10590 10990
 příplatek za neobsazené lůžko 3300 4100 4500 3500 4200 4600 4500 4900 3900 5000 5400
 doplatek na 15 dní - osoba lůžko 4100 - - 4400 - - - - 5200 - -
 doplatek na 15 dní - přistýlka dospělý 2700 - - 2900 - - - - 3200 - -

Odlety z Prahy, Brna a Ostravy



Komplex v mírném svahu, složený z hlavní hlavní 
budovy a několika dalších vil, se nachází v oblas-
ti Arapya, mezi městečky Lozenec a Carevo. Od 
písečné pláže, která má dvě zátoky je vzdálený 
cca 150 m. Svou polohou je ideálním místem ke 
strávení klidné, odpočinkové dovolené. Od letiště 
Burgas vzdálenost cca 70 km a od letoviska 
Primorsko cca 17 km. 

Pláž
•  vzdálenost 150 m
•  písečná s pozvolným vstupem
•  lehátka a slunečníky za poplatek

Ubytování
•  dvoulůžkový pokoj
•  možnost jedné přistýlky
•  jednoložnicový apartmán
•  vlastní sociální zařízení
•  klimatizace, TV, minibar
•  telefon, balkon nebo terasa
•  Wi-Fi připojení, bezpečnostní schránka

Maximální obsazení pokoje
•  dvoulůžkový pokoj: 2+1 nebo 3+0
•  jednoložnicový apartmán: 2+2 nebo 3+1

Vybavení hotelu
•  vstupní hala s 24 hod. recepcí, restaurace
•  lobby bar, bar u bazénu 
•  venkovní bazén s dětskou části
•  lehátka a slunečníky u bazénu zdarma
•  dětské hřiště, dětské animace, stolní tenis

Služby za poplatek
•  půjčovna kol, billiard, čistírna

Stravování
ALL INCLUSIVE – snídaně 7.30 – 10.00, oběd 
12.30 – 14.30 a večeře 18.30 – 21.00 formou bu-
fetu. Odpolední svačina 15.30 – 16.30 teplé 
a studené občerstvení, sladkosti. Neomezená 
konzumace vybraných místních alkoholických 
a nealkoholických nápojů, točené pivo, točené 
červené a bílé víno, nealkoholické nápoje z post 
mixu, káva, čaj (10:00 – 23:00). 
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Letecky od 13 096 Kč

Hotel ARAPYA DEL SOL*** 150
14 let Wi-Fi

Odlety z Prahy, Brna a Ostravy
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Informace k cenám a slevám na str. 2–4
SLEVY za včasné

rozhodnutí až
16 % 15 % 13 % 10 %

do 31. prosince do 31. ledna do 28. února do 31. března 

 Letecké zájezdy na 8 dní (7 nocí) červen červenec srpen září
 Praha - odlet neděle 14 21 28 - 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13
 Brno, Ostrava - odlet čtvrtek - 25 - 2 9 16 23 30 6 13 20 - 27 - 3
 délka zájezdu - počet dní 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 -

 Hotel Arapya Del Sol - all inclusive 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní
 lůžko - osoba DBL 15590 16790 17290 17790 18190 18590 18890 19890
 přistýlka - dítě 2-14 let 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990
 přistýlka - dospělý DBL 12890 13690 13890 14290 14590 14890 15090 15890
 lůžko - osoba v 1ložnicovém apartmánu APT2 18990 20390 20890 21290 22090 22590 22790 24190
 2. přistýlka - dítě 2-14 let - pouze APT 2 12590 12590 12890 12890 12890 12890 13290 13290
 přistýlka - dospělý 15390 16390 16590 16890 17390 17790 17990 18990
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Letecky od 9 736 Kč

Odlety z Prahy, Brna a Ostravy

Oblíbený rodinný hotel se nachází cca 200 m od 
písečné pláže a od centra letoviska je vzdálen cca 
150 m. 

Pláž
• vzdálenost 200 m  
• písečná s pozvolným vstupem
• vodní sporty za poplatek
• lehátka a slunečníky za poplatek 

Ubytování
•  dvoulůžkový pokoj (klimatizace 3 €/den) 
•  čtyřlůžkový klimatizovaný apartmán 

(neprůchozí) 
•  možnost jedné přistýlky
• vlastní sociální zařízení
• malá lednice, TV
• balkon, varná konvice
• Wi-Fi připojení v přízemí zdarma
• dětská postýlka za poplatek 3 €/den

Maximální obsazení pokoje
• dvoulůžkový pokoj: 2+1 nebo 3+0
• čtyřlůžkový apartmán: 4+1

Stravování
BEZ STRAVY

Achtopol – je velmi příjemná ma-
lá rybářská obec, na pobřeží Černé-
ho moře u hranic s Tureckem, 15 km 
jižně od Careva. Okolí se může pyš-
nit svou nádhernou přírodou s divo-

kými útesy, která určitě stojí za prohlídku. Pláže jsou 
zde dlouhé s jemným pískem a pozvolným vstupem do 
moře. Mezi turistické zajímavosti patří kostel Nanebe-
vzetí P. Marie, malý  klášter sv. Jana, Přímořský park 
a muzeum nad malým rybářským přístavem. Také zde 
naleznete obchůdky, restaurace a místní  kavárničky.

Hotel MARITIME** 200 15
Wi-Fi
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Informace k cenám a slevám na str. 2–4
SLEVY za včasné

rozhodnutí až
16 % 15 % 13 % 10 %

do 31. prosince do 31. ledna do 28. února do 31. března 

Letecky od 10 072 Kč

 Letecké zájezdy na 8/15 dní (7/14 nocí) červen červenec srpen září
 Praha - odlet neděle 14 21 28 - 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13
 Brno, Ostrava - odlet čtvrtek - 25 - 2 9 16 23 30 6 13 20 - 27 - 3
 délka zájezdu - počet dní 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 -

 Letecké zájezdy na 11/12 dní (10/11 nocí) červen červenec srpen září
 Praha - odlet čtvrtek/neděle 14 18 21 25 28 2 5 9 12 16 19 23 26 30 2 6 9 13 16 20 23 27 30 3 13
 délka zájezdu - počet dní 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 -

 Hotel Maritime - bez stravy 8 dní 11 dní 12 dní 8 dní 11 dní 12 dní 11 dní 12 dní 8 dní 11 dní 12 dní
 lůžko - osoba 11990 13290 13690 12590 13790 14290 14290 15090 13490 15190 15690
 přistýlka - dítě 2-12 let 8990 9590 9890 9490 9990 10290 9990 10290 9990 10290 10590
 přistýlka - dospělý 9990 10790 11090 10490 11190 11490 11490 11790 10990 11890 12190
 doplatek 15 dní - osoba lůžko 4300 - - 4500 - - - - 5000 - -
 doplatek 15 dní - přistýlka dítě 2-12 let 2700 - - 2900 - - - - 3100 - -
 doplatek 15 dní - přistýlka dospělý 3500 - - 3700 - - - - 4100 - -
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Hotel je situován na atraktivním místě nad útesy 
moře, cca 300 m od písečné pláže a od centra 
městečka je vzdálen cca 100 m. 

Pláž
•  vzdálenost 300 m  
•  písečná s pozvolným vstupem
•  vodní sporty za poplatek
•  lehátka a slunečníky za poplatek 

Ubytování
•  dvoulůžkový pokoj
•  možnost jedné přistýlky (dvě v pokoji LUX) 
•  vlastní sociální zařízení
•  malá lednice, klimatizace
•  kabelová TV, telefon, balkon
•  Wi-Fi připojení na pokoji zdarma
•  výhled na moře 100 Kč/osoba/den
•  dětská postýlka na vyžádání za poplatek

Maximální obsazení pokoje
•  dvoulůžkový pokoj: 2+1
•  dvoulůžkový pokoj LUX: 2+2 nebo 3+0

Vybavení hotelu
•  vstupní hala s recepcí, restaurace
•  restaurace a la carte, lobby bar, bar u bazénu 
•  dva bazény pro dospělé s dětskou části
•  lehátka a slunečníky u bazénu zdarma
•  směnárna pro hotelové hosty 
•  posilovna, vířivka, dětské hřiště
•  Wi-Fi připojení na recepci zdarma

Služby za poplatek
•  bezpečnostní schránka, masáže
•  restaurace a la carte, bar u bazénu

Stravování
ALL INCLUSIVE – snídaně (7:30–10:00), oběd 
(12:00–14:00) a večeře (18:30–21:00) formou 
bufetu v hlavní restauraci. Lehké občerstvení 
(15:00–16:30) např. sladké pečivo, káva, čaj. 
Neomezená konzumace místních alkoholic-
kých a nealkoholických nápojů (10:00–23:00). 
Bar u bazénu není součástí All inclusive. 

Hotel ESKADA BEACH*** 300
12 let

Letecky od 13 264 Kč

Wi-Fi
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Odlety z Prahy, Brna a Ostravy

Informace k cenám a slevám na str. 2–4
SLEVY za včasné

rozhodnutí až
16 % 15 % 13 % 10 %

do 31. prosince do 31. ledna do 28. února do 31. března 

 Letecké zájezdy na 8 dní (7 nocí) červen červenec srpen září
 Praha - odlet neděle 14 21 28 - 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13
 Brno, Ostrava - odlet čtvrtek - 25 - 2 9 16 23 30 6 13 20 - 27 - 3
 délka zájezdu - počet dní 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 -

 Letecké zájezdy na 11/12 dní (10/11 nocí) červen červenec srpen září
 Praha - odlet čtvrtek/neděle 14 18 21 25 28 2 5 9 12 16 19 23 26 30 2 6 9 13 16 20 23 27 30 3 13
 délka zájezdu - počet dní 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 -

 Hotel Eskada Beach - all inclusive 8 dní 11 dní 12 dní 8 dní 11 dní 12 dní 8 dní 11 dní 12 dní 11 dní 12 dní 8 dní 11 dní 12 dní
 lůžko - osoba DBL na bazén 15790 18790 19790 17290 19790 20490 17890 20490 21490 21390 22290 18790 22190 23390
 lůžko - osoba DBL-LUX 16790 20290 21390 18490 21360 22290 18990 22090 23290 23090 23990 19590 23390 24590
 1. přistýlka - dítě 2-12 let 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990 7990
 2. přistýlka - dítě 2-12 let - pouze DBL-LUX 11990 13890 14490 11990 13990 14490 12490 14190 14690 14390 14890 12990 14490 14990
 přistýlka - dospělý DBL na bazén 12990 14990 15690 13890 15790 16390 14290 16190 16990 17290 17690 14990 17590 18390
 přistýlka - dospělý DBL-LUX 13590 16090 16990 14790 16990 17690 15090 17490 18390 18290 18890 15490 18390 19290
 příplatek za jednolůžkový pokoj na bazén 6900 9900 10900 8400 10900 11800 8600 11500 12800 12800 13300 9700 13300 14600
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Hotel Lilia má vynikající polohu v bezprostřední 
blízkosti písečné pláže, od které jej odděluje pou-
ze pobřežní promenáda. Od centra Zlatých písků 
je hotel vzdálen cca 500 m.    

Pláž
• vzdálenost – přímo u pláže
• široká, písečná pláž 
• lehátka a slunečníky za poplatek

Ubytování
•  dvoulůžkový pokoj s možností přistýlky
• výhled na moře za příplatek 70 Kč/osoba/den
•  jednoložnicový apartmán (
• vlastní sociální zařízení, vysoušeč vlasů
• klimatizace, sat. TV, telefon, minibar, balkon
• dětská postýlka na vyžádání zdarma

Maximální obsazení pokoje
•  dvoulůžkový pokoj: 2+1 nebo 3+0
• apartmán (APT2): 2+0, 2+1 nebo 2+2

Vybavení hotelu
•  vstupní hala s recepcí, směnárna, výtahy
• restaurace, lobby bar, bar u bazénu
• minimarket 
• venkovní bazén s dětskou částí
• lehátka a slunečníky u bazénu zdarma
• střešní bazén za poplatek 10 LV/dosp. 

 Služby za poplatek
• Wi-Fi připojení
• bezpečnostní schránka 5 LV/den
• billiard, stolní tenis, fitness, SPA

 Stravování
POLOPENZE nebo ALL INCLUSIVE
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Hotel je obklopen zelení a nachází se ve svahu 
cca 250 m od centra letoviska a cca 350 m od 
pláže. Klientům nabízí komfortním ubytování 
a služby Ultra all inclusive. Zastávka turistického 
vláčku u hotelu.

 Pláž
•  vzdálenost 350 m    
• široká písečná pláž
•  lehátka a slunečníky na pláži za poplatek

 Ubytování
•  dvoulůžkový pokoj
•  možnost jedné nebo dvou přistýlek
•  vlastní sociální zařízení, vysoušeč vlasů
•  klimatizace, balkon, sat. TV, malá lednice
•  dětská postýlka na vyžádání zdarma
•  bezpečnostní schránka za poplatek

 Maximální obsazení pokoje
•  dvoulůžkový pokoj: 2+2 nebo 3+0

 Vybavení hotelu
•  vstupní hala s recepcí, výtahy, směnárna
•  restaurace, bar, lobby bar, bar u bazénu
•  bazén pro dospělé s dětskou částí 
•  dvě vodní skluzavky pro děti, vnitřní bazén 
•   dětský koutek, dětský klub (4–12 let)
•  animační programy 6x týdně, fitness, šipky
•  lehátka a slunečníky u bazénu zdarma
•  Wi-Fi připojení u recepce 
• stolní tenis, aerobic, vodní aerobic 
•  sauna, parní lázeň, hřiště na plážový volejbal

 Služby za poplatek
•  internetový koutek, kulečník, SPA centrum

Stravování
ULTRA ALL INCLUSIVE
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Hotel LILIA**** 0
12 let Wi-Fi

Hotel ATLAS**** 350
14 let Wi-Fi

ULTRA
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Hotel Elena se nachází v jižní části letoviska Zlaté 
písky a od písečné pláže je vzdálen cca 200 m. 
Hotel vás nadchne moderním stylem architektu-
ry a příjemnou atmosférou. 

Pláž
• vzdálenost 200 m
• dlouhá, písečná pláž
• lehátka a slunečníky za poplatek
• vodní sporty za poplatek

Ubytování
• dvoulůžkový pokoj s orientací k moři
• možnost jedné nebo dvou přistýlek
• vlastní sociální zařízení, vysoušeč vlasů
• klimatizace, sat. TV, telefon, lednice, balkon
•  bezpečnostní schránka 42 LV/týden
• Wi-Fi připojení zdarma
•  dětská postýlka na vyžádání 5 LV/den

Maximální obsazení pokoje
• dvoulůžkový pokoj: 2+2 nebo 3+0

Vybavení hotelu
• vstupní hala s recepcí, směnárna, výtah
• restaurace, lobby bar, bar u bazénu
• lékařská služba, konferenční místnost
• venkovní a vnitřní bazén
• lehátka a slunečníky u bazénu zdarma
• animace pro dospělé a děti (4–12 let)

Služby zdarma
• stolní tenis, aerobik
• šipky, vodní volejbal a gymnastika

Stravování
 ALL INCLUSIVE 
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Hotel je leží v mírném svahu v blízkosti široké, 
písečné pláže od které je oddělen pouze pobřežní 
promenádou a je obklopen parkovou zelení. Na-
chází se v severní části letoviska v blízkosti centra 
se spoustou obchůdků a možnosti zábavy.

Pláž
• vzdálenost 50 m od pláže
• dlouhá a široká písečná pláž
• lehátka a slunečníky na pláži za poplatek
• vodní sporty na pláži za poplatek 

Ubytování
• dvoulůžkový pokoj standard/superior
• možnost jedné přistýlky
• vlastní sociální zařízení, 
• vysoušeč vlasů 
• minibar, klimatizace 
• sat. TV, telefon
• balkon

Maximální obsazení pokoje
• dvoulůžkový pokoj: 2+1 nebo 3+0

Vybavení hotelu
• vstupní hala s 24hod. recepcí, 4 výtahy, 
• minimarket, hlavní restaurace, 
• bulharská a rybí a la carte, lobby bar, 
• bar u bazénu, noční bar, směnárna, 
• konferenční sál, 
• venkovní a vnitřní bazén s dětskou částí 
• lehátka a slunečníky u bazénu zdarma
• dětský mini klub (4-12 let)
• Wi-Fi připojení v lobby zdarma
• bezpečnostní schránka, fitness, SPA

Stravování
POLOPENZE, PLNÁ PENZE, ALL INCLUSIVE
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Hotel ELENA**** 200
13 let Wi-Fi
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HOTEL LUNA**** 50
12 let Wi-Fi
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Nachází se přímo u dlouhé písečné pláže s pozvol-
ným vstupem do moře. Od centrální částí s mož-
ností nákupů je vzdálen cca 800 m. Na místo vás 
pohodlně odveze turistický vláček (za poplatek), 
nebo se zde dostanete příjemnou procházkou. 

Pláž
• vzdálenost – přímo u pláže
• písečná s pozvolným vstupem
• lehátka a slunečníky zdarma

Ubytování
•  dvoulůžkový pokoj park/sea view
• možnost jedné nebo dvou přistýlek   
• vlastní sociální zařízení, vysoušeč vlasů
• klimatizace, TV, minibar, telefon, balkon
• dětská postýlka na vyžádání zdarma 
• bezpečnostní schránka za poplatek
 
Maximální obsazení pokoje
•  dvoulůžkový pokoj: 2+2 nebo 3+0

Vybavení hotelu
• vstupní hala s recepcí, výtahy, směnárna  
• hlavní restaurace s velkou terasou
• lobby bar, snack bar, bar u bazénu, terasa bar
• venkovní a dětský bazén
• lehátka a slunečníky u bazénu zdarma
• animační programy 6x týdně, dětské hřiště

Služby zdarma
• Wi-Fi připojení ve společných prostorách  
• stolní tenis, aquaaerobic, aerobic, šipky, šachy
• plážový volleyball a football

Stravování
ALL INCLUSIVE
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Má ideální polohu přímo u dlouhé písečné pláže 
s pozvolným vstupem do moře v těsné blízkosti 
přírodní rezervace Baltata. Od centra letoviska 
s nákupními možnostmi je vzdálený cca 800 m. 
Pohodlně se zde dostanete turistickým vláčkem 
(za poplatek) nebo příjemnou procházkou.    

Pláž
• vzdálenost – přímo u pláže
• písečná s pozvolným vstupem
• lehátka a slunečníky zdarma

Ubytování
• dvoulůžkový pokoj
• možnost jedné nebo dvou přistýlek 
• vlastní sociální zařízení, vysoušeč vlasů 
• klimatizace, minibar, TV, telefon, balkon
• dětská postýlka na vyžádání zdarma

Maximální obsazení pokoje
• dvoulůžkový pokoj: 2+2 nebo 3+0 

Vybavení hotelu
• vstupní hala s recepcí, výtahy  
• hlavní restaurace s  terasou, směnárna
• lobby bar, snack bar, bar u bazénu
• venkovní bazén pro dospělé a dětský bazén
• lehátka a slunečníky u bazénu zdarma
•  vnitřní bazén, animační programy pro děti 

a dospělé 6x týdně

Služby zdarma
• Wi-Fi připojení u recepce a v restauraci
• stolní tenis, step-aerobic, venkovní fitness
• vodní aerobic, šipky, plážový volejbal, fotbal

Stravování
ALL INCLUSIVE
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Hotel GERGANA**** 0
12 let Wi-Fi

Hotel SLAVUNA*** 0
12 let Wi-Fi
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Leží v centru Albeny přímo u písečné pláže, od 
které jej odděluje pouze místní promenáda. Ho-
tel nabízí komfort, vysoký standard a dokonalé 
spojení prostoru a stylu. Od aquaparku je hotel 
vzdálený cca 1 km a 5 minut autem od přírodní 
rezervace Baltata. 

Pláž
•  vzdálenost – přímo u pláže
•  prostorná písečná pláž
•  lehátka, slunečníky a ručníky zdarma

Ubytování
•  dvoulůžkový pokoj Deluxe park/sea view
•  možnost jedné nebo dvou přistýlek
•  vlastní sociální zařízení, vysoušeč vlasů
•  klimatizace, kabelová TV, kávovar
•  telefon, balkon, minibar za poplatek 
•  bezpečnostní schránka zdarma  
•  dětská postýlka na vyžádání zdarma

Maximální obsazení pokoje
•  dvoulůžkový pokoj Deluxe: 2+2 nebo 3+1

Vybavení hotelu
•  vstupní hala s 24hod. recepcí, výtahy
•  hlavní restaurace, restaurace a la carte
•  lobby bar, bar u bazénu, noční klub
•  internetová kavárna, dětské hřiště, animace
•  směnárna, bankomat, konferenční sál
•  venkovní a vnitřní bazén
•  lehátka a slunečníky u bazénu zdarma 
•  dětský bazén s vodními atrakcemi
•  Wi-Fi připojení v celém objektu 

Stravování
POLOPENZE
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Hotel leží na konci dlouhé tříkilometrové pláže 
jedinečného přímořského letoviska Albena. Je 
obklopen unikátní přírodou a nachází se přímo 
u krásné písečné pláže, od které je oddělen pou-
ze pobřežní promenádou. Od centrální části 
s možnostmi nákupů je vzdálený cca 250 m, kde 
se pohodlně dostanete příjemnou procházkou. 

Pláž
• vzdálenost – přímo u pláže
• prostorná, písečná pláž
• lehátka a slunečníky zdarma

Ubytování
•  dvoulůžkový pokoj s možností jedné nebo 

dvou přistýlek
• vlastní sociální zařízení
• klimatizace, vysoušeč vlasů
• TV, minibar, telefon, balkon
• bezpečnostní schránka za poplatek
• dětská postýlka na vyžádání zdarma

Maximální obsazení pokoje
• dvoulůžkový pokoj: 2+2 nebo 3+0

Vybavení hotelu
• vstupní hala s recepcí, výtahy, směnárna
• hlavní restaurace s velkou terasou
• lobby bar, snack bar, bar u bazénu
• venkovní bazén s dětskou částí, vířivka
• lehátka a slunečníky u bazénu zdarma
•  animační programy 6x za týden
• Wi-Fi připojení u recepce a v restauraci
• stolní tenis, aquaaerobic
• aerobic, šipky, plážový volejbal a fotbal

Stravování
ALL INCLUSIVE
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PARADISE BLUE HOTEL & SPA***** 0
12 let Wi-Fi

Hotel ARABELA BEACH**** 0
12 let Wi-Fi



ŘECKO, kolébka západní kultury, byla 
od nepaměti cílem vzdělaných lidí. V po-
sledních letech je vysoce atraktivním cí-
lem  dovolené i pro široké vrstvy turistů. 
Už to  nejsou pouze antická místa, koře-

ny evropského kulturního a duchovního života, které přita-
hují cizince, ale je to do značné míry i neobvyklý půvab kra-
jiny, jedinečný středomořský ostrovní svět a pohostinnost 
lidí. To vše zařazuje Řecko mezi země, které zaujímají v ce-
losvětovém cestovním ruchu jedno z předních míst.

Oficiální název
Řecká republika

Poloha
Řecko leží v jihovýchodní Evropě, skládá se z pevninské 
části a z několika velkých a množství menších a nejmen-
ších ostrovů. Zaujímá jižní výběžek Balkánského poloos-
trova. Na severu hraničí s Albánií, Makedonií, Bulharskem 
a Tureckem. Na západě, jihu a východě je obklopen mo-
řem. Řecké území je poměrně malé a měří 131 944 km2. 
Z celkové plochy souše zaujímají ostrovy 25 166 km2.

Obyvatelstvo
Žije zde asi 11 miliónů obyvatel, osídlení je však velmi 
nerovnoměrné. Etnické složení obyvatelstva je 97 % Ře-
kové  Nevelké menšiny tvoří zejména Makedonci, Turci, 
Bulhaři a Albánci. Za zmínku stojí také kočovní cikáni.

Úřední jazyk 
Novořečtina je jediným oficiálním jazykem v zemi. Vyvi-
nula se přímo ze starořečtiny a je také psaná stejným pís-
mem. Přesto se v gramatice velmi liší. Běžně se také do-
mluvíte anglicky či německy.

Hlavní město
Athény s cca 3 000 000 obyvateli. K dalším větším měs-
tům patří např. Thessaloniki (Soluň), Kavala či Trikala.

Náboženství
Kolem 98 % obyvatelstva se hlásí k řecké pravoslavné or-
todoxní církvi, zbytek tvoří muslimové, protestanti, ka-
tolíci a židé.

Zvyky a tradice
Řekové jsou velmi konzervativní lidé, kteří ctí své staro-
bylé tradice, někdy vycházející ještě z pohanských dob. 
Největšími řeckými slavnostmi jsou tradiční vesnické ve-
selice panijiria, které se pořádají na počest různých sva-
tých či na oslavu dobré úrody. 

Státní zřízení
Od roku 1975 se Řecko stalo republikou s demokratic-
kým zřízením.

Důležitá telefonní čísla:
tísňové volání 112
první pomoc 166
lékařská pohotovost 1016 
policie 100
turistická policie 171 
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Klimatická tabulka Řecko
 květen červen červenec srpen září říjen

     Průměrná teplota vzduchu ve °C 24 27 29 29 26 22
     Průměrná teplota vody ve °C 20 23 26 27 25 20

NAŠE DESTINACE
THASSOS strana 88–104
THRAKIE strana 105
CHALKIDIKI strana 106–107
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Praktické informace
Cestovní pasy a víza 
Vstupní vízum není požadováno od návštěvníků ze zemí 
Evropské unie a Evropského sdružení volného obchodu. 
Od 1. 5. 2004 možno vstupovat a pobývat na území ostat-
ních členských státu EU bez zvláštních omezení, a to pou-
ze na základě platného cestovního dokladu nebo průka-
zu totožnosti se strojově čitelnými údaji.
Občanský průkaz je chápán jako cestovní doklad pouze 
pro jeho držitele, nikoli pro dítě v něm zapsané. Je nezbyt-
né, aby dítě, které cestuje společně s rodičem a je zapsá-
no v jeho občanském průkazu, bylo vybaveno svým vlast-
ním cestovním dokladem. Cestovní doklad musí být 
platný nejméně po dobu pobytu v Řecku.

Velvyslanectví ČR v Řecku: 
ul. Georgiou Seféri 6, Palaio Psychiko, Athény, 
tel.: +30 210 6713755,
nouzová linka: +30 694 4733769
e-mail: athens@embassy.mzv.cz 

Honorární konzulát Soluň
Leoforos Nikis Ave. 57, 54622 Thessaloniki 
tel.: 0030 2310 222 376 
e-mail: info@czconsulate.gr
konzulární obvod: kraje Makedonie a Thrákie 

Velvyslanectví Řecka v Česku: 
Na Ořechovce 19, Praha 6, 162 00, 
tel.: +420 222 25 09 43.
e-mail: gremb.pra@mfa.gr

Celní předpisy 
Jsou shodné jako u ostatních zemí EU. Bez zvláštního po-
volení je zakázán vývoz a dovoz zbraní a střeliva, léků (vy-
jma těch určených pro osobní potřebu), starožitností a umě-
leckých předmětů, chráněných rostlin, zvířat a přírodnin. 

Čas  
GSČ + 2 hodiny, VEČ + 1 hodina. Od dubna do září je v Řec-
ku letní čas, tzn. + 1 hodina.

Měna  
Od roku 2002 Řecko používá mezinárodní měnovou jed-
notku EURO. Ostatní západní měny států, které nejsou čle-
ny  měnové unie, si můžete vyměnit v bance. Hlavní mezi-
národní platební karty jsou běžně přijímány ve velkých 
hotelech, půjčovnách automobilů, některých restauracích 
a obchodech v Řecku. 

Elektrické napětí  
Elektrické napětí v Řecku je 220 V. Ve většině hotelů najde-
te standardní zásuvky, adaptér není potřeba.

Pošta a telefon  
Poštovní schránky jsou označeny nápisem „ΕΛΤΑ“ a jsou 
žluté barvy. Na pohlednici i obyčej ný dopis do evropských 
zemí  a zámoří  platí známky v hodnotě 0,90 €. Pro hovo-
ry do ČR platí předčíslí +420 + vaše tel. číslo, např.:  
+420 222 516 777 – BULGARIATOUR. Řeckou telefonní síť 
provozuje tele fonní společnost OTE, telefonní karty poří-
díte v hodnotě 5 €.

Lékařská pomoc 
Ordinační hodiny jsou zpravidla od 9.00–21.00 hodin. Běž-
né léky lze koupit v místních lékárnách. V případě onemoc-
nění se obraťte na stálého delegáta cestovní kanceláře ne-
bo na recepci hotelu. Poplatky za lékařskou péči a léky se 
platí v hotovosti. Na základě lékařské zprávy, účtenek od 
lékaře a léků, vám pojišťovna po návratu do ČR danou část-
ku po předložení všech náležitostí uhradí.

Zábava a noční život 
Noční život je v Řecku pestrý, především v červenci a srp-
nu. Dostatek zábavy, jak pro mladší, tak i pro starší gene-
raci. Disko, restaurace, taverny. Ve větších městech najde-
te divadla, kina i výstavy. Téměř na každé diskotéce se 
platí vstupné formou povinné konzumace. Řecko je země 
známá svým nočním životem.

Komáři 
Vzhledem k vlhčímu podnebí se zde komáři vyskytují 
mnohdy v hojném množství a jsou stejně dotěrní a nepří-
jemní jako ti naši. V sebemenším obchůdku naleznete nej-
různější repelenty, zápalné spirály či dokonce elektrické 
přístroje. Mnohé z těchto prostředků bývají i ve vybavení 
ubytovacích zařízení. 89

Orientační ceny  v €
Supermarket Restaurace

mléko 1 l 0,60 plněné papriky 5,00-6,00
chléb 1 kg 1,80 gavros - malé rybičky 5,00-6,00
vejce 6 ks 2,00 suvlaki 6,00-7,00
pivo 0,5 l 1,00-1,50 kalamári 8,00-9,00
jogurt 1,30 pizza 6,00-8,00
máslo 1,50-3,00 řecký salát 4,00-5,00
meloun 1 kg 0,40-0,33 tzatziki 2,50-3,00
broskve 1 kg 1,40 pivo 0,5 l 2,00-3,50
retsina 1,80 víno 0,2 dcl 2,00
víno 0,7 l 3,50-14,00 limonáda 2,00
coca-cola, fanta 1,5 l 1,50-1,70 balená voda 1,50-2,00
ovocný džus 1 l 1,50-3,00 ouzo 0,2 l 4,00
zmrzlina (kopeček) 1,50-2,00 frappé 2,50-3,50
těstoviny 500 g 0,60 řecká káva 1,50-3,00
rajčata 1 kg 1,20
paprika 1 kg 1,50 Rychlé občerstvení
balená voda 1,5 l 0,80 gyros 2,50-3,00
balená voda 0,5 l 0,40 palačinka 2,50-4,00
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Ostrov Thassos, „Zelený klenot Egej-
ského moře“, nebo také „smaragdový 
ostrov“ se nachází na severním pobře-
ží Egejského moře, v těsné blízkosti po-
břeží Makedonie a ve stejné zeměpis-

né šířce jako Mallorca nebo Neapol. Patří do okresu 
Kavala a je to nejbližší ostrov k řecké pevnině (8 km).  Jeho 
velikost je 379 km2 a délka jeho pobřeží je 95 km. Na Thas-
sos lze přicestovat letadlem na letiště Kavala, nebo ces-
tou přes Kavalu a pak trajektem. Trajekty a komety jezdí 
celoročně jak z Kavaly tak z Keramoty. Ostrov má středo-
mořské klima, což znamená léto od poloviny května do 
poloviny října. Denní teploty se pohybují od cca  
25 do 35 stupňů Celsia. 
Thassos je ostrovem, na kterém nevane silný vítr jako na 
ostatních egejských ostrovech. Pláže jsou bezpečné a ne-
ukrývají žádné nástrahy, voda je křišťálově čistá. Mezi 
nejznámější pláže ostrova patří Makryamos, Paradisos, 
Zlatá pláž (Chrysi Ammudia), Aliki, Psili Ammos a pláž 
Metalia. Celý ostrov podél pobřeží lemuje hlavní cesta 
dlouhá 95 km a také menší cesty, které vedou k horským 
vesničkám. Jedny z nejkrásnějších míst ostrova jsou tra-
diční vesničky Panagia a Potamia s výhledem na známou 
Zlatou pláž a Skala Potamias, kde je nejdelší písčitý záliv 
na ostrově (3,5 km dlouhý).
Mezi další turisticky atraktivní místa patří ženský klášter 
Archangela Michaela, který se vypíná vysoko na skále 
s fantastickým výhledem na moře, osada Aliki s význam-
nými archeologickými nalezišti a hlavní město Limenas, 
o kterém se zmiňujeme níže.
Krásy Thassosu najdeme v bohatém porostu piniových 
lesů, v rozsáhlých olivových hájích a v křišťálových moř-
ských hlubinách. Tradiční vesnický životní styl, archeolo-
gická města, moderní obchody a noční život, to všechno 
lze najít na jednom ostrově. V dnešní době žije na ostro-
vě okolo 16 000 obyvatel, kteří se živí převážně cestovním 
ruchem, sběrem oliv, produkcí olivového oleje a vína a sa-
mozřejmě těžbou a vývozem vyhlášeného thassoského 
bílého mramoru.
Thassos je mezi sty vybranými místy Středozemí, o které 
je velký archeologický zájem.
Ostrov je spojený s řeckými mýty a jeden z nich vypráví, 
že bůh Zeus vyhostil fénickou princeznu Evropu a když ji 
princ Thassos začal hledat, tak během svého putování 
objevil tento ostrov a uchvácen krásami a nerostným bo-
hatstvím zde již zůstal. Ostrov byl po něm pojmenován 
Thassos.
Krásné klima, bohaté piniové lesy a bílý mramor, přiláka-
ly Féničany kolonizovat a založit Thassos v r. 1500 př. n. 
l. Ještě před příjezdem Féničanů, byli prvními obyvateli 
ostrova Trákové. Thassos je zemí mytologických Sirén. 
Nejznámější produkty z Thassosu byly mramor, víno 
a zlato, které se vyvážely. Prosperita ostrova pokračova-
la i v římských dobách, kdy měl Thassos mnoho privile-
gií v obchodování a byl skoro nezávislým. Hlavní město 
ostrova a hlavní přístaviště je Thassos, také nazýván 
 Limenas, který byl postaven na místě starého města nad 
třemi přístavy. Zde se nachází mnoho míst archeologic-
ké hodnoty, na které by se mohl návštěvník podívat: sta-
rý trh (Agora), archeologické muzeum věnované světo-
známému thasoskému sochaři Polygnotu Vagisi, staré 
antické divadlo, místní Akropole, městské zdi a různá sva-
tá místa mezi moderními domy. Malebné uličky nabáda-
jí k procházkám, obchůdky svádějí k nákupu suvenýrů 
nebo místních produktů a klasické taverny šíří vůni při-
pravovaných pokrmů a ouza do okolních ulic.
Hory dělí ostrov na dvě části s nejvyšším vrcholem Ypsa-
rion (1127 m n. m.). Severní a východní část je hornatá, 
pokryta piniovými lesy a mezi skalnatými vrcholky se tvo-
ří písečné pláže. Jižní a západní část je pokrytá olivový-
mi háji a v jejich okolí se zakládaly vesničky.
Na Thassosu je mnoho hotelů, apartmánů a bungalovů 
všech kategorií, které se nachází blízko moře. Na ostrově 
se organizují výlety klimatizovanými autobusy, loděmi 
a také „Řecké večery“, kde se nabízí místní speciality, ví-
no, buzouki - muzika a tance ve vesnických tavernách. 
Jestliže máte rádi individuální výlety, můžete si pro-
najmout auto nebo malou motorku a objet ostrov. Je  
zde mnoho restaurací, taveren a barů a místní lidé orga-
nizují tradiční festivaly. V létě se pořádají koncerty ve sta-
rém antickém divadle v hlavním městě Thassosu, kde je 
2500 míst.

Letiště Kavala

Vzdálenost od letiště 20 km + transfer po ostrově

Doba transferu
cca 40 min. trajekt + 20–60 min. 
busem po ostrově

Pláže
písčité, písčito-oblázkové 
s pozvolným vstupem

Lékař, poliklinika ano

Ubytování hotely 3*, 4*, 5*, studia 2*

Fakultativní výlety
výlet lodí, řecký večer, okruh 
 kolem ostrova, safari – jeep

l1  Hotel Rachoni Bay***
l2   Studia Vila Theo**+

l3   Hotel Thassos***
l4  Studia Janis**
 Hotel Potos***
 Alexandra Beach Spa Resort****
 Hotel Astir Notos****
 Hotel Royal Paradise Beach*****

•
•

MAKRYAMMOS
SK. RACHONI• 

SK. PRINOS

SK. SOTIROS
SK. POTAMIA

Zlatá pláž

TRYPITI LIMENARIA

PEFKARI ALIKI
POTOS •

pláž 
Paradisos

l5l7

l8

l3
l4

l1

l6

l2

THASSOS

l5   Hotel Karagiannis*** 
Hotel Castello***

l6  Hotel Alea & Suites****
l7  Hotel Blue Dream Palace****
l8  Hotel Alex. Golden***** 

Hotel Korina***
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Skala Potamia
Letovisko se nachází na východním 
pobřeží ostrova Thassos, v bohatě 
zelené nížině pod mohutným po-
hořím asi 15 kilometrů od hlavní-
ho města.  Oblíbené a stále se roz-
víjející letovisko zvané Skala 
Potamia je jedno z nejoblíbeněj-
ších na celém tomto území. K dis-
pozici jsou obchůdky a markety se 
zbožím všeho druhu. Krásná písči-
tá pláž u Skala Potamia, oceněná 
„modrou vlajkou“ Evropské unie za 
kvalitu, se táhne kolem zátoky a 
podél pobřeží v délce několika ki-
lometrů. Její povrch tvoří jemný pí-
sek, místy s jemnými oblázky. Pří-
stup do moře je pozvolný. Ti, kteří 
mají rádi pěší turistiku, si přijdou 
na své. Můžete se vydat na nejvyš-
ší horu ostrova – Ypsario, ze které 
je neuvěřitelně krásný výhled na 
celý ostrov. 

Skala Rachoni
Původně rybářská vesnička, nyní 
vyhledávané letovisko Skala Racho-
ni je vzdáleno 11 km od hlavního 
města Thassos (Limenas) a leží v se-
verozápadní části ostrova. Jsou zde 
dlouhé písečné pláže s pozvolným 
vstupem do moře, které se táhnou 
až ke Skala Prinos. Štíhlé topoly, list-
naté morušovníky a husté borovice 
poskytují stín mnoha návštěvní-
kům. Na pobřeží je několik taveren 
stojících přímo u moře, kde je mož-
no ochutnat čerstvé ryby. Produkty 
této oblasti jsou – chutné olivy, hoj-
nost olivového oleje, voňavý med 
a silná pálenka vyrobená z hroznů. 
Naleznete zde klid a pohodu.
V blízkosti leží původní horská ves-
nička Rachoni a Agios Georgios, 
kde byl vychováván zakladatel 
egyptské královské dynastie Meh- 
med Ali, s tradičními domy, náměs-
tím s velkým platanem a několika 
tradičními řeckými kafeteriemi.

Skala Sotiros
Malebná rybářská vesnička na zá-
padním pobřeží ostrova vzdálená 
od Skala Prinos 6 km a od hlavního 
města ostrova 21 km. Domy zde 
stojí podél mořského pobřeží, 
v okolí s bohatou zelení. Písečné 
pláže s pozvolným vstupem do mo-
ře jsou vhodné ke všem vodním ra-
dovánkám pro děti i dospělé. Na-
jdete zde také řadu obchůdků, 
taveren s čerstvými rybami a pizze-
rii, které lákají k romantickému po-
sezení s okouzlujícím západem 
slunce. Na své si zde přijdou také 
klienti vyznávající aktivní dovole-
nou. V okolních kopcích vede 
 několik horských stezek, které na-
bízejí neopakovatelné pohledy 
a panoramata. Za návštěvu určitě 
stojí původní horská vesnička Sot-
iros, založená v roce 1888, klasická 
ukázka místní makedonské archi-
tektury, kde na vás dýchne pravá 
tradice a okusíte místní kulinářské 
pochoutky.

Limenaria
Druhé největší turistické letovisko, 
ležící v jihozápadní části ostrova 
Thassos, bylo založeno na konci  
20. stol. Symbol města zámeček 
„PALATAKI“ na úpatí borovicového 
lesa se tyčí z jedné strany nad ry-

bářským přístavem a z druhé stra-
ny se pod ním rozprostírá malebná 
zátoka s písčitou pláži „METALIE“. 
Tato známá a vyhledávána písčitá 
pláž s pozvolným vstupem z obláz-
ků do moře Vás zcela  jistě okouzlí, 
nejen svou křišťálově průzračnou 
vodou, ale také neobvyklou scené-
rii starobylých důlních šachet a za-
řízení.
Limenarie je městečko s obzvlášť 
vyvinutým turistickým ruchem, kte-
rý každoročně narůstá a přispívá 
k tomu, že turisté zde najdou veš-
kerý komfort a důležité instituce. 
Nachází se zde velké množství ho-
telů, směnáren, banky, pošta, půj-
čovny aut, motocyklů a kol. Také 
zde naleznete spousty obchůdků 
se zbožím všeho druhu, především 
se zlatem, nejrůznějšími upomín-
kovými předměty a  nejvýznamněj-
šími artikly ostrova Thassos – mra-
morem, medem a olivovým olejem. 
Kolonáda, která vede podél moře 
až k malému rybářskému přístavu 
Vás nadchne příjemnou atmosfé-
rou s řadou typických řeckých tave-
ren a barů, které Vás zvou k večer-
nímu posezení, zábavě a odpo- 
činku. Za zmínku stojí také místní 
 galerie, v níž jsou vystaveny umě-
lecké práce vyrobené z olivového 
dřeva a mramoru.

Potos
Nachází se na jihu ostrova, je vzdá-
len 47 km od hlavního města Lime-
nas, 4 km na jih od Limenarie 
a 12 km od horské vesničky Theolo-
gos. Toto turistické středisko vznik-
lo z malé rybářské vesničky a v prů-
běhu posledních let se stalo 
vyhledávaným místem pro turisty, 
kteří hledají nejen krásné pláže, ale 
i rušný život přímořského městeč-
ka. Potos nabízí nepřeberné množ-
ství obchůdků s tradičním zbožím, 
kavárny, bary a taverny přímo na 
pobřeží s vynikající řeckou kuchyní 
a tradiční pohostinností místních 
obyvatel. Pláže Potosu jsou písčité 
s pozvolným vstupem do moře, kde 
jsou k dispozici lehátka a sluneční-
ky za poplatek, nejčastěji formou 
povinné konzumace. V Potosu se 
nachází také kancelář našeho řec-
kého partnera Potos Tour, kde na-
leznete v pravidelných hodinách 
našeho českého zástupce. Můžete 
si zde vybrat z nabídky fakultativ-
ních výletů, zapůjčit si automobil 
nebo motocykl.

Pefkari
Letovisko Pefkari, žijící převážně 
z turistického ruchu, se nachází 
1,5 km od Limenarie směrem na Po-
tos. Má krásnou písčito-oblázkovou 
pláž se širokou nabídkou vodních 
sportů. Je to oblast porostlá pini-
ovými háji s azurově modrým mo-
řem a fantastickou pláží. Tato oblast 
se může pyšnit nejkrásnějšími plá-
žemi na ostrově a výhledem na 
nádherný západ slunce. Pláž je po-
kryta jemným světlým pískem, ob-
čas oblázky, ověnčena tavernami, 
kafetériemi, minimarkety a malými 
bary. Pefkari je ideální letovisko pro 
klidnou dovolenou v bezprostřed-
ní blízkosti letoviska Potos. Nedale-
ko, směrem do hor, se nachází nej-
větší diskotéka na ostrově BOLERO.



Oblíbený hotel leží v klidném prostředí přímo 
u písečné pláže. Vzdálenost od hlavního města 
Limenasu je 12 km, do městečka Prinos je cca 
4 km. Mezi oběma městy funguje autobusové 
spojení. Doporučujeme také navštívit původní 
horskou vesničku Rachoni vzdálenou asi 5 km. 
Minimarket cca 50 m od hotelu. Doporučujeme 
hlavně rodinám s malými dětmi nebo párům. 
V letovisku je několik restaurací, cukrárna, snack 
bar, menší veřejné dětské hřiště. Všechny pokoje 
prošly kompletní rekonstrukcí.

Pláž
•  vzdálenost - přímo u pláže
•  písečná s pozvolným vstupem
•  lehátka a slunečníky zdarma
•  vodní sporty za poplatek

Ubytování
•  dvoulůžkový a třílůžkový pokoj
•  možnost jedné přistýlky
•  vlastní sociální zařízení
•  vysoušeč vlasů
•  balkon
• klimatizace
•  sat. TV
•  lednice zdarma
•  dětská postýlka zdarma (na vyžádání)

Maximální obsazení pokoje
•  dvoulůžkový pokoj: 2+1
•  třílůžkový pokoj: 3+0
 
Vybavení hotelu
•  vstupní hala s recepcí
•  jídelna, TV místnost
•  bar u bazénu s posezením
•  venkovní bazén pro dospělé a děti
•  lehátka a slunečníky u bazénu zdarma

Služby zdarma
•  Wi-Fi připojení v lobby u recepce

Služby za poplatek
•  trezor 15 €/pobyt 
        
Stravování
POLOPENZE – snídaně a večeře formou bufetu. 
Možnost dokoupení jednoduchého programu 
ALL INCLUSIVE LIGHT – snídaně, oběd a veče-
ře formou bufetu. Neomezená konzumace roz-
lévaných místních nealkoholických nápojů 
(10:30–22:00 hod.), ouzo, rakie, červené a bílé 
víno, čepované pivo, frappe, instantní káva, 
zmrzlina pouze během oběda. Cena ALL INCLU-
SIVE LIGHT - dospělý 400 Kč/den, dítě 2–12 let 
200 Kč/den.
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Hotel RACHONI BAY***

Letecky od 16 540 Kč

0
15 let Wi-Fi

Odlety z Prahy na 11, 12 dní

BS

P

S

AI

Informace k cenám a slevám na str. 2–4
SLEVY za včasné

rozhodnutí až
16 % 15 % 13 % 10 %

do 31. prosince do 31. ledna do 28. února do 31. března 

 Letecké zájezdy na 11/12 dní (10/11 nocí) červen červenec srpen září
 Praha - odlet úterý/pátek 2 12 23 3 14 24 4 14 25 4 15 25

 délka zájezdu - počet dní 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 -

 Hotel Rachoni Bay - s polopenzí 11 dní 12 dní 11 dní 11 dní 12 dní
 lůžko - osoba 19690 21190 22490 23890 24990

 přistýlka - dítě 2-15 let 8990 8990 8990 8990 8990

 3. osoba lůžko - dospělý* 12990 13490 13990 14990 15990

 3. osoba lůžko - dítě 2-15 let* 10990 10990 10990 10990 10990

* z této ceny se nespokytuje žádná sleva



Luxusní hotelový komplex postavený v moder-
ním stylu leží v rozlehlé zahradě přímo u písečné 
pláže. Nabízí veškerý servis a komfort služeb včet-
ně plážového servisu. Vysoký standard ubytování 
v kombinaci s přátelskou a příjemnou atmosférou 
je ideálním místem k odpočinku pro náročnější 
klienty všech věkových kategorií včetně rodin 
s dětmi. Vzdálenost od hlavního města Limenasu 
je 12 km, do menšího městečka Skala Prinos je 
to asi 1 km. Komplex se skládá z pokojů superior, 
Junior suites a několika typů apartmánů včetně 
apartmánu a pokoje se soukromým bazénkem.       

Pláž
•  vzdálenost - přímo u pláže
•  písečná s pozvolným vstupem
•  lehátka a slunečníky zdarma 
•  plážové ručníky na kauci
•  plážový bar součástí AI
•  hřiště na plážový volejbal a fotbal

Ubytování
•  dvoulůžkový pokoj superior
•  možnost jedné přistýlky
•  junior suite s možností dvou přistýlek
•  vlastní sociální zařízení,  vysoušeč vlasů
•  balkon nebo terasa, klimatizace
•  sat. TV s DVD, malá lednice
•  dětská postýlka zdarma na vyžádání
•  bezpečností schránka zdarma
•  luxury suite až pro 5 osob na vyžádání

Maximální obsazení pokoje
•  dvoulůžkový pokoj: 2+1 nebo 3+0
•  junior suites: 2+2 nebo 3+1

Vybavení hotelu
•  vstupní hala s 24 hod.  recepcí,  lobby bar
•  hlavní restaurace s terasou, výtahy
• koktejlový bar,  plážový bar, bar u bazénu
• dva venkovní bazény, jeden s jacuzzi
•  vnitřní vyhřívaný bazén (květen a říjen)
•  lehátka a slunečníky u bazénu zdarma
•  brouzdaliště, dětský koutek, herní místnost
•  minimarket,  konferenční místnost

Služby zdarma
•  denní a večerní animační programy
•  dětský klub (4-12 let),  fitness, stolní tenis
•  plážový volejbal a fotbal
•  Wi-Fi a internet. koutek (35 hod./pokoj/týden)

Služby za poplatek
•  SPA centrum, sauna, masáže
•  vnitřní vířivka, kosmetika 
     
Stravování
POLOPENZE – snídaně a večeře formou bufe-
tu. Za příplatek ALL INCLUSIVE – snídaně, oběd 
a večeře formou bufetu, lehké občerstvení bě-
hem dne, zmrzlina. Neomezená konzumace vy-
braných místních alkoholických a nealkoholic-
kých nápojů. V hlavní restauraci a restauraci A la 
carte je vyžadován dress code.
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Hotel ALEA & SUITES****

Letecky od 26 452 Kč

0
12 let Wi-Fi

Odlety z Prahy na 11, 12 dní
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Informace k cenám a slevám na str. 2–4
SLEVY za včasné

rozhodnutí až
16 % 15 % 13 % 10 %

do 31. prosince do 31. ledna do 28. února do 31. března 

 Letecké zájezdy na 11/12 dní (10/11 nocí) červen červenec srpen září
 Praha - odlet úterý/pátek 2 12 23 3 14 24 4 14 25 4 15 25

 délka zájezdu - počet dní 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 -

 Alea Hotel & Suites - s polopenzí 11 dní 11 dní 12 dní 11 dní 11 dní 12 dní 11 dní 12 dní
 lůžko - osoba DBL Superior 31490 35490 37790 35990 39390 42290 40990 43790

 lůžko - osoba DBL Junior Suite 34590 38990 41690 39490 43890 47190 45690 48990

 lůžko - osoba DBL Junior Suite s privátním bazénem 41290 46590 50090 47090 51690 55790 53790 57890

 1. přistýlka - dítě 2-12 let 8990 8990 8990 8990 8990 8990 8990 8990

 2. přistýlka - dítě 2-12 let - Junior Suite 21090 23290 24690 23490 25390 26990 26290 27890

 2. přistýlka - dítě 2-12 let - Junior Suite s bazénem 24390 26990 28690 27190 29390 31490 30390 32490

 přistýlka - dospělý DBL Superior 23790 26490 28090 26790 29290 31290 30390 32290

 příplatek All Inclusive dospělý 6500 6500 7150 6500 6500 7150 6500 7150

 příplatek All Inclusive dítě 3-12 let 4000 4000 4400 4000 4000 4500 4000 4500



Oblíbená rodinná studia a apartmány leží ve  
vesničce Skala Sotiros v udržované zahradě pří-
mo u moře. Ze všech pokojů je přímý výhled 
na moře. Studia jsou v přízemí, jednoložnicové 
apartmány pro max. 5 osob (2 lůžka + 3 přistýlky 
v obývacím pokoji) v 1. patře s velkým balkónem. 
Vila je oblíbena pro svůj klid, pohodu a přátelskou 
atmosféru. Minimarket a autobusová zastávka ve 
vzdálenosti cca 150 m. Doporučujeme návštěvu 
původní horské vesničky Sotiros a pondělního 
trhu v městečku Prinos (1,5 km).

Pláž
•  nejbližší malá písčito-oblázková 50 m
•  městská pláž 300 m – písečná s pozvolným 

vstupem (doporučujeme)
•  lehátka a slunečníky za poplatek nebo formou 

konzumace
•  oblázková pláž v kempu 500 m – lehátka  

a slunečníky zdarma

Ubytování
•  dvoulůžkové studio
•  třílůžkové studio s jednou přistýlkou
•  apartmán (1 ložnice+obývací pokoj s KK)
•  vlastní sociální zařízení, vysoušeč vlasů
•  kuchyňský kout se zákl. vybavením 
•  dvouvařič, varná konvice, TV, lednice
•  terasa (studia) nebo balkon (apartmán)
•  Wi-Fi připojení zdarma
•  klimatizace za poplatek 5 €/den
•  dětská postýlka za poplatek 50 Kč/den

Maximální obsazení pokoje
•  dvoulůžkové studio: 2+0
•  třílůžkové studio: 3+1
•  apartmán: 4+1
 
Vybavení studií
•  malá hala s recepcí, TV místnost
•  zahrada s posezením a grilem
•  lehátka na zahradě
•  bazén u hotelu Vranas (20 m) za poplatek 

formou konzumace
       
Stravování
BEZ STRAVY

apartmán
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dvoulůžkové studio

městská pláž

Studia a apartmány VILA THEO**+

Letecky od 10 912 Kč

12 let
50

Wi-Fi

Odlety z Prahy na 11, 12 dní
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Informace k cenám a slevám na str. 2–4
SLEVY za včasné

rozhodnutí až
16 % 15 % 13 % 10 %

do 31. prosince do 31. ledna do 28. února do 31. března 

 Letecké zájezdy na 11/12 dní (10/11 nocí) červen červenec srpen září
 Praha - odlet úterý/pátek 2 12 23 3 14 24 4 14 25 4 15 25

 délka zájezdu - počet dní 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 -

 Studia a apartmány Vila Theo - bez stravy 11 dní 12 dní 11 dní 11 dní 12 dní
 lůžko - osoba 12990 13990 14990 15990 16490

 přistýlka - dítě 2-12 let ve studiu 8990 8990 8990 8990 8990

 3. osoba v apartmánu - přistýlka 9990 10490 10990 11990 12490

 4. osoba dítě v apartmánu - přistýlka 8990 8990 8990 9990 9990

 4. osoba dospělý v apartmánu - přistýlka 9490 9490 9990 10990 11490

 5. osoba dítě v apartmánu - přistýlka 8990 8990 8990 8990 8990

 příplatek za neobsazené lůžko 4000 4400 4500 4800 5300
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vesnička Sotiros

Plavba lodí
Celodenní výlet lodí kolem nejkrásnějších částí ostrova, romantika, rybaření, zastávky na 
koupání a potápění v křišťálově průzračné vodě a piknikem přímo na lodi. Nezapomenu-
telné pohledy na pobřeží ostrova a ženský klášter M. Archanděla z lodi. Zastávky a směr 
trasy se upraví podle počasí a vln. V ceně výletu je snídaně a oběd na lodi - rybičky, řec-
ký salát, „suvlaki“, pečivo. Dospělým se podává víno, dětem nealko. Další nápoje možno 
zakoupit přímo na lodi.
Orientační cena: 35 €.

Okruh kolem ostrova
Celodenní výlet klimatizovaným autobusem se zastávkami na nejzajímavějších a nejkrás-
nějších místech ostrova Thassos. Ženský klášter Archanděla Michaela tyčící se vysoko na 
útesu s fantastickým výhledem, osada Aliki se zbytky antického obětního chrámu a raně 
křesťanských kostelů, návštěva pravoslavného kostela v horské vesničce Panagia a za-
stávka na koupání či oběd na proslulé Zlaté pláži. Na závěr prohlídka hlavního města 
 Limenas s antickým divadlem, Agorou a zbytky akropole.
Orientační cena: 39 €.

Řecký večer
Večer v taverně v duchu řecké zábavy. Živá hudba buzuki, vystoupení profesionálních 
 tanečníků, nechybí ani klasický tanec Sirtaki, který se  jednoduše naučíte i Vy. Večer bude 
probíhat v jedné z místních taveren. V ceně výletu je večeře formou bufetu, kde můžete 
ochutnat z místních specialit a neomezená konzumace vína. Začátek ve 21.00 hod., návrat 
v nočních hodinách.
Orientační cena: 30 €.

Safari – jeep
Tento výlet umožní všem odvážným zájemcům, navštívit a poznat místa ve vnitrozemí, 
která nezná ani většina místních obyvatel. Kromě nádherných přírodních vodopádu po-

blíž městečka Theologos, ta-
ké zastavíme v původní ves-
ničce Kastro, kde navštívíme 
starobylý dřevěný kostel, 
kostnici a občerstvit se mů-
žete v místní hospůdce. Ná-
sleduje přírodní jezírko 
u vesničky Maries. Koupá-
ním v „Diově oku“, přírodní 
dutina ve skále, do které se 
vlévá mořská voda, zakončí-
me tento výlet plný dobro-
družství a neobyčejných zá-
žitků.
Orientační cena: 30 €.

bazén u hotelu Vranas
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nejbližší pláž

Studia a apartmány VILA THEO**+
12 let

50
Wi-Fi



Příjemný rodinný hotel s bazénem se nachází cca 
100 m od písčito-oblázkové pláži v oblíbeném le-
tovisku Potos a je rozdělen do tří budov. Do jeho 
centra, kde naleznete spoustu obchůdků se suve-
nýry, pekárnu, obchody s rychlým občerstevením 
a spoustu zábavy pro děti i dospělé je to přibližně 
100 m. Do druhého největšího města ostrova 
 Limenárie je vzdálenost cca 4 km. V Potose se na-
chází kancelář delegáta CK, kde si můžete zapůj-
čit auto nebo motorku.   

Pláž
•  vzdálenost 100 m 
•  písčito-oblázková s pozvolným vstupem
•  lehátka a slunečníky za poplatek (formou 

konzumace)
•  hřiště na plážový volejbal

Ubytování
•  dvoulůžkový pokoj
•  možnost jedné přistýlky
•  family room (ložnice + obývací pokoj)
•  vlastní sociální zařízení, vysoušeč vlasů
•  klimatizace, lednice, sat. TV
•  Wi-Fi připojení
•  bezpečnostní schránka 
•  balkon nebo terasa

Maximální obsazení pokoje
•  dvoulůžkový pokoj: 2+1 nebo 3+0
•  family room: 2+2, 3+1, 4+0

Vybavení hotelu
•  restaurace, bar u bazénu
•  bazén pro dospělé i děti
•  lehátka a slunečníky u bazénu zdarma
•  dětské hřiště

Stravování
SNÍDANĚ formou bufetu v hotelové restauraci. 
Možnost dokoupení POLOPENZE formou bu-
fetu. Dospělý 400 Kč/den, dítě 6–12 let 280 Kč/
den, dítě 2–6 let zdarma.
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Hotel POTOS***

Letecky od 15 784 Kč

12 let
100

Wi-Fi

Odlety z Prahy na 11, 12 dní

Informace k cenám a slevám na str. 2–4
SLEVY za včasné

rozhodnutí až
16 % 15 % 13 % 10 %

do 31. prosince do 31. ledna do 28. února do 31. března 
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P

S
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 Letecké zájezdy na 11/12 dní (10/11 nocí) červen červenec srpen září
 Praha - odlet úterý/pátek 2 12 23 3 14 24 4 14 25 4 15 25

 délka zájezdu - počet dní 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 -

 Hotel Potos - se snídaní 11 dní 12 dní 12 dní 11 dní 12 dní 11 dní 11 dní 12 dní
 lůžko - osoba DBL standard 18790 22590 24190 24090 26790 25790 26290 27790

 přistýlka - dítě 2-12 let 13290 14890 15690 15890 16990 16490 16790 17490

 přistýlka - dospělý 14890 17290 18290 18190 19790 19190 19490 20490



Oblíbená rodinná studia Janis jsou situována 
cca 100 m od centra Potosu. Leží ve dvoře v klid-
né ulici v bezprostřední blízkosti minimarke-
tů, obchodů se suvenýry, restaurací, rychlého 
občerstvení a zábavy pro děti i dospělé (malý 
dětský lunapark, pobřežní promenáda s ba-
ry). Vzdálenost od městské pláže je asi 200 m. 
Autobusová zastávka 100 m. V Potose je také 
umístěna kancelář delegáta CK.

Pláž
•  vzdálenost 200 m
•  písečná pláž s pozvolným vstupem  

(místy s oblázky)
•  lehátka a slunečníky za poplatek  

(formou konzumace)

Ubytování
•  dvoulůžkové studio
•  pokoje v posledním patře bez výtahu
•  možnost jedné přistýlky
•  vlastní sociální zařízení
•  kuchyňský kout se základním vybavením 
•  dvouvařič, varná konvice
•  sat. TV, lednice, balkon
•  Wi-Fi připojení zdarma
•  dvorek s posezením
•  klimatizace za poplatek 5 €/den
•  výhled na moře z některých pokojů

Maximální obsazení pokoje
•  dvoulůžkové studio: 2+1 nebo 3+0

Stravování
BEZ STRAVY. Za příplatek SNÍDANĚ 220 Kč oso-
ba/den, VEČEŘE dospělý 400 Kč/den, dítě 
6–12 let 280 Kč/den, dítě 2–6 let zdarma (děti 
v doprovodu dospělé osoby). Stravování posky-
továno formou bufetu v hotelu Potos. 

97

Studia JANIS**
12 let

200

Letecky od 10 912 Kč

Wi-Fi

Odlety z Prahy na 11, 12 dní

Informace k cenám a slevám na str. 2–4
SLEVY za včasné

rozhodnutí až
16 % 15 % 13 % 10 %

do 31. prosince do 31. ledna do 28. února do 31. března 
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 Letecké zájezdy na 11/12 dní (10/11 nocí) červen červenec srpen září
 Praha - odlet úterý/pátek 2 12 23 3 14 24 4 14 25 4 15 25

 délka zájezdu - počet dní 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 -

 Studia Janis - bez stravy 11 dní 12 dní 11 dní 11 dní 12 dní
 lůžko - dospělý 12990 13990 14790 15790 16290

 přistýlka - dítě 2-12 let 8990 8990 8990 8990 8990

 přistýlka - dospělý 9990 9990 10490 10990 10990

 příplatek za neobsazené lůžko 4000 4400 4200 4400 4800



Rodinný hotel s bazénem je umístěn v ideálním 
prostředí piniového háje přímo u pláže, od kte-
ré je oddělený pouze úzkou pobřežní uličkou. 
U restaurace hotel nově vybudoval menší dětské 
hřiště. Letovisko Pefkari ideálně spojuje výhody 
ubytování v klidném prostředí u pláže a blízkost 
městečka Potos, v jehož centru jste příjemnou 
procházkou asi za 10 min. Nově vybudovanou 
pobřežní cestičkou si můžete zkrátit cestu do 
městečka Limenárie. Autobusová zastávka pří-
mo u zadní části areálu hotelu. Hotel je vhodný 
pro všechny věkové kategorie.

Pláž
•  vzdálenost – přímo u pláže
•  písčito-oblázková
•  lehátka a slunečníky za poplatek
•  vodní sporty za poplatek

Ubytování
•  dvoulůžkový pokoj
•  možnost jedné přistýlky
•  vlastní sociální zařízení
•  vysoušeč vlasů
•  balkon nebo terasa
•  sat. TV, malá lednice
•  Wi-Fi připojení zdarma
•  bezpečnostní schránka 1 €/den
•  klimatizace za poplatek 4 €/den
•  dětská postýlka na vyžádání 4 €/den

Maximální obsazení pokoje
•  dvoulůžkový pokoj: 2+1 nebo 3+0

Vybavení hotelu
•  vstupní hala s recepcí
•  restaurace s terasou
•  denní bar
•  venkovní bazén pro dospělé a děti
•  lehátka a slunečníky u bazénu zdarma
•  dětské hřiště
•  výtah, minimarket

Služby zdarma
•  fitness

Služby za poplatek
•  tenisový kurt 

Stravování
SNÍDANĚ formou studeného bufetu. Možnost 
dokoupení POLOPENZE – saláty a předkrmy for-
mou bufetu a výběr ze 2 hlavních jídel. Osoba 
na  lůžku 260 Kč/den, dítě na přistýlce 3–12 let 
130 Kč/den.
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Hotel THASSOS***

Letecky od 14 104Kč

0
Wi-Fi

Odlety z Prahy na 11, 12 dní

BS

P

S

AI

Informace k cenám a slevám na str. 2–4
SLEVY za včasné

rozhodnutí až
16 % 15 % 13 % 10 %

do 31. prosince do 31. ledna do 28. února do 31. března 

 Letecké zájezdy na 11/12 dní (10/11 nocí) červen červenec srpen září
 Praha - odlet úterý/pátek 2 12 23 3 14 24 4 14 25 4 15 25

 délka zájezdu - počet dní 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 -

 Hotel Thassos - se snídaní 11 dní 12 dní 11 dní 12 dní 11 dní 12 dní 11 dní 11 dní 12 dní
 lůžko - osoba DBL standard 16790 17990 18690 18990 19490 21490 21190 22590 23690

 přistýlka - dítě 2-3 roky 8990 8990 8990 8990 8990 8990 8990 8990 8990

 přistýlka - dítě 3-12 let 11790 12390 12790 12890 13090 14090 13990 14690 14990

 přistýlka - dospělý 12990 13790 14290 14390 14790 16090 15890 16990 17590

 příplatek za neobsazené lůžko 6500 7200 7500 8100 8200 9600 9400 10900 11600
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Resort je umístěn na krásném místě u pláže 
s panoramatickým výhledem na Egejské moře. 
Skládá se z několika budov, každá se dvěma nebo 
třemi podlažími. Nabízí ubytování v pokojích 
standard, superior s bočním výhledem na moře 
a apartmánech s vlastním bazénem. Je ideálním 
místem ke strávení klidnější dovolené i pro 
náročnější klienty. Do centra Potosu je cca 1 km.

Pláž
•  přímo u pláže (vstup po schodech)
•  písčito-oblázková s pozvolným vstupem
•  lehátka a slunečníky zdarma

Ubytování
•  dvoulůžkový pokoj standard/moře
•  možnost jedné nebo dvou přistýlek
•  vlastní sociální zařízení, vysoušeč vlasů
•  klimatizace, sat. TV, minibar, telefon
•  balkon nebo terasa, Wi-Fi připojení zdarma
•  trezor za poplatek
•  dvoulůžkový suite s privátním bazénem  

na vyžádání

Maximální obsazení pokoje
•  dvoulůžkový pokoj: 2+2 nebo 3+0

Vybavení hotelu
•  vstupní hala s 24 hod. recepcí, mini market
•  lobby, restaurace, restaurace A la Carte
•  plážový bar, snack bar, bar u bazénu
•  venkovní bazén pro dospělé s dětskou části
•  lehátka a slunečníky u bazénu zdarma
•  internetový koutek, dětské hřiště
•  animační programy

Služby zdarma
•  Wi-Fi ve veřejných prostorách, fitness

Stravování
POLOPENZE – snídaně a večeře formou 
bohatého bufetu. Za příplatek PLNÁ PENZE 
– snídaně, oběd a večeře formou bohatého 
bufetu. Vyžadován dress code.
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ALEXANDRA BEACH SPA RESORT**** 0
12 let

Odlety z Prahy na 11, 12 dní

Informace k cenám a slevám na str. 2–4
SLEVY za včasné

rozhodnutí až
16 % 15 % 13 % 10 %

do 31. prosince do 31. ledna do 28. února do 31. března 

 Letecké zájezdy na 11/12 dní (10/11 nocí) červen červenec srpen září
 Praha - odlet úterý/pátek 2 12 23 3 14 24 4 14 25 4 15 25

 délka zájezdu - počet dní 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 -

 Alexandra Beach Spa Resort - s polopenzí 11 dní 12 dní 11 dní 11 dní 12 dní 11 dní 12 dní 11 dní 12 dní
 lůžko - osoba DBL standard 32490 34590 33590 36590 39090 40290 41090 43490 46590

 lůžko - osoba DBL boční výhled na moře 35590 37990 36590 40690 43590 43890 45690 47590 51190

 1. přistýlka - dítě 2-12 let 8990 8990 8990 8990 8990 8990 8990 8990 8990

 2. přistýlka - dítě 2-12 let DBL standard 19790 20790 20090 21590 22690 23290 23690 24790 26490

 2. přistýlka - dítě 2-12 let DBL boční výhled na moře 21190 22290 21690 23490 24890 25090 25890 26790 28490

 přistýlka - dospělý DBL standard 23890 25290 24390 26390 27990 28890 29390 33190 35490

 přistýlka - dospělý DBL boční výhled na moře 25890 27490 26590 29190 30990 31390 32390 33690 36090

 příplatek plná penze dospělý 4600 5060 4600 4600 5060 4600 5060 4600 5060

 příplatek plná penze dítě 2-12 let 2300 2530 2300 2300 2530 2300 2530 2300 2530

Wi-Fi

Letecky od 27 292 Kč
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Menší hotel Castello se nachází v klidnější části 
oblíbeného městečka Limenaria. Městečko na-
bízí večerní zábavu, bary a spoustu nákupních 
možností. Od městské pláže je vzdálený cca 
800 m. Na jednu z nejkrásnějších pláží Metalii, 
kde se nacházejí nefunkční důlní šachty, je to 
cca 1,2 km. Kolem hotelu je udržovaná zahrada 
a bar u bazénu, kde si můžete vychutnat oblíbe-
ný míchaný nápoj.    

Pláž
•  vzdálenost 800 m
•  písčito-oblázková pláž 
•  lehátka a slunečníky za poplatek
•  vodní sporty za poplatek
 
Ubytování
•  dvoulůžkový pokoj 
•  možnost jedné přistýlky
•  vlastní sociální zařízení
•  sat. TV, vysoušeč vlasů
•  menší lednice, balkon 
•  Wi-Fi připojení zdarma
•  klimatizace za poplatek 4 €/den 
•  bezpečnostní schránka zdarma
•  dětská postýlka na vyžádání

Maximální obsazení pokoje
•  dvoulůžkový pokoj: 2+1 nebo 3+0
 
Vybavení hotelu
•  vstupní hala s recepcí, jídelna
•  bazén pro dospělé a pro děti
•  lehátka a slunečníky u bazénu zdarma
•  bar u bazénu, Wi-Fi u recepce zdarma 

Stravování
SNÍDANĚ formou bufetu.
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Hotel CASTELLO*** 800
Wi-Fi

Odlety z Prahy na 11, 12 dní
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Letecky od 12 928 Kč

6 let

Informace k cenám a slevám na str. 2–4
SLEVY za včasné

rozhodnutí až
16 % 15 % 13 % 10 %

do 31. prosince do 31. ledna do 28. února do 31. března 

 Letecké zájezdy na 11/12 dní (10/11 nocí) červen červenec srpen září
 Praha - odlet úterý/pátek 2 12 23 3 14 24 4 14 25 4 15 25

 délka zájezdu - počet dní 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 -

 Hotel Castello - se snídaní 11 dní 12 dní 11 dní 12 dní 11 dní 12 dní 11 dní 12 dní
 lůžko - osoba 15390 16590 17690 18990 19190 20590 19990 20890

 přistýlka - dítě 2-6 let 10990 11490 11690 11990 11990 12590 12490 12890

 přistýlka - dítě 6-12 let 11590 12390 12390 12890 12990 13190 13190 13590

 přistýlka - dospělý 12290 12990 13590 14190 14390 14790 14990 15490



Rodinný hotel leží na klidném místě městečka 
Limenaria a je určený především klientům, kteří 
hledají příjemnou a uvolněnou atmosféru. Od 
velmi oblíbené pláže Metalie je hotel vzdálen cca 
800 m. Centrum města 500 m. Limenaria je dru-
hé největší město ostrova a poskytuje množství 
nákupních možností, vybízí k posezení v barech 
a restauracích nebo ke krásným večerním pro-
cházkám po nábřeží a v přístavu.

 Pláž
•  vzdálenost 800 m
•  písečná pláž – vstup do moře oblázkový,   

místy kamenné desky
•  lehátka a slunečníky za poplatek
•  plážový bar za poplatek
•  vodní sporty za poplatek

Ubytování
•  dvoulůžková a třílůžková studia
•  vlastní sociální zařízení
•  kuchyňský kout se základním vybavením
•  dvouvařič, varná konvice
•  balkon
•  sat. TV
•  lednice
•  Wi-Fi připojení zdarma
•  bezpečnostní schránka zdarma
•  klimatizace zdarma

Maximální obsazení pokoje
•  dvoulůžkový pokoj (DBL): 2+0
•  třílůžkový pokoj (TRP): 3+0

Vybavení hotelu
•  vstupní hala s recepcí
•  jídelna s terasou a posezením
•  denní bar

Stravování
BEZ STRAVY. Možnost dokoupení servírovaných 
kontinentálních SNÍDANÍ 5 €/den/osoba.
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Hotel KARAGIANNIS*** 800

Letecky od 12 004 Kč

Wi-Fi

Odlety z Prahy na 11, 12 dní
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Informace k cenám a slevám na str. 2–4
SLEVY za včasné

rozhodnutí až
16 % 15 % 13 % 10 %

do 31. prosince do 31. ledna do 28. února do 31. března 

 Letecké zájezdy na 11/12 dní (10/11 nocí) červen červenec srpen září
 Praha - odlet úterý/pátek 2 12 23 3 14 24 4 14 25 4 15 25

 délka zájezdu - počet dní 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 -

 Hotel Karagiannis - bez stravy 11 dní 12 dní 11 dní 11 dní 11 dní 12 dní
 lůžko - osoba DBL 14290 15390 15890 16290 17290 17890

 lůžko - osoba TRP 13990 14890 15190 15590 16490 16990

 DBL studio vlastní dopravou 11000 12000 12600 13200 14600 15700

 TRP studio vlastní dopravou 14500 15700 16600 17200 18600 20000



Moderní plážový hotel Atrium s příjemnou at-
mosférou, se nachází na jižním konci ostrova 
Thassos, cca 600 m od oblíbeného letoviska 
Potos. Postaven je v rozlehlé zahradě přímo u pro-
storné, písečné pláže s pozvolným vstupem do 
moře. Ubytování je nabízeno ve standardních 
pokojích a ro din ných suitách. 

Pláž
•  vzdálenost u pláže
•  písečná s pozvolným vstupem 
•  lehátka a slunečníky zdarma
•  vodní sporty za poplatek

Ubytování
•  dvoulůžkový pokoj s možností jedné přistýlky
•  vlastní soc. zařízení, vysoušeč vlasů
•  klimatizace, minibar, sat. TV
•  bezpečnostní schránka
•  telefon, balkon

Maximální obsazení pokoje
•  dvoulůžkový pokoj: 2+1 nebo 3+0 
•  family suite: 2+2, 3+1 nebo 4+0

Vybavení hotelu
•  vstupní hala s 24 hod. recepcí
•  restaurace, taverna na pláži
•  denní bar, dětské hřiště
•  venkovní bazén, dětský bazén
•  lehátka a slunečníky u bazénu zdarma 
•  Wi-Fi připojení ve veřejných prostorách
•  fitness, parkoviště

Služby za poplatek
•  internetový koutek, sauna
•  stolní tenis, hlídaní dětí

Stravování
POLOPENZE – snídaně a večeře formou bufetu. 
Vyžadován dress code. 
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Ceny a podrobnější informace naleznete na www.bulgariatour.cz nebo volejte 777 870 255

Hotel ATRIUM**** 0
12 let

Hotel ASTIR NOTOS****
12 let

250
Wi-Fi

Moderní, stylový hotel se nachází na okraji 
oblíbeného  letoviska Potos. Je postaven na 
ideálním místě, cca 250 m od pláže a podobná 
vzdálenost je od centra letoviska. Hotel vás 
zaujme svým interierovým designem, kvalitními 
službami a příjemnou a přátelskou atmosférou. 

 Pláž
•  vzdálenost 250 m
•  písčito-oblázková s pozvolným vstupem
•  lehátka a slunečníky za poplatek

 Ubytování
•  dvoulůžkový pokoj, možnost jedné přistýlky
•  vlastní sociální zařízení, vysoušeč vlasů
•  klimatizace, telefon, sat. TV, malá lednice 
•  balkon, Wi-Fi připojení zdarma

 Maximální obsazení pokoje
•  dvoulůžkový pokoj: 2+1, 3+0

 Vybavení hotelu
•  vstupní hala s 24 hod. recepcí, lobby bar
•  restaurace, snack bar u bazénu
•  dětský bazén, menší dětská herna
•  bazén pro dospělé s jacuzzi zdarma
•  lehátka a slunečníky u bazénu zdarma

Služby zdarma
•  Wi-Fi ve všech prostorách hotelu, fitness

Služby za poplatek
•  trezor 10 €/týden, kulečník, stolní tenis, šipky
•  osušky k bazénu a na pláž, sauna

Stravování
POLOPENZE

Wi-Fi
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Luxusní pětihvězdičkový resort se rozprostírá v jižní 
části ostrova Thassos, přímo u krásné pláže. Hosté 
tohoto hotelu mohou navštívit jedinečné venkovní 
relaxační procedury v novém altánu, uprostřed 
přírody a přímo u moře. Od centra městečka Potos, 
kde naleznete obchůdky, restaurace, rychlé občer-
stvení a kavárny, je hotel vzdálený cca 2 km.

Pláž
•  přímo u pláže, písečná pláž, místy oblázky
•  lehátka a slunečníky ve vyhrazené části zdarma
•  plážové osušky zdarma

Ubytování
•  dvoulůžkový pokoj, možnost jedné přistýlky
•  vlastní soc. zařízení, vysoušeč vlasů, pantofle
•  klimatizace, sat. TV, minibar, telefon
•  bezpečnostní schránka, balkon nebo terasa 
•  dětská postýlka na vyžádání zdarma

Maximální obsazení pokoje
•  dvoulůžkový pokoj standard: 2+1, 3+0

Vybavení hotelu
•  vstupní hala s recepcí, restaurace, lobby bar
•  výtahy, dětské hřiště, obchod se suvenýry
•  venkovní bazén pro dospělé (mořská voda)
•  venkovní bazén pro děti (mořská voda)
•  lehátka a slunečníky u bazénu zdarma
•  Wi-Fi v prostorách lobby baru a bazénu
•  šipky, obří šachy, badminton

Služby za poplatek
•  trezor na recepci, pokojová služba
•  SPA centrum, internetové služby
•  tenisové kurty, stolní tenis, vnitřní bazén

Stravování
SNÍDANĚ nebo POLOPENZE

Moderní hotelový komplex se nachází v krásné 
zahradě přímo u  pláže letoviska Trypiti. Trypiti je 
nádherná pláž, přírodně chráněna skalami. Dru-
hé největší letovisko ostrova Limenarie je vzdále-
ná 3,5 km, kde se lze dostat pravidelnou autobu-
sovou dopravou nebo taxi.

Pláž
•  vzdálenost – přímo u pláže
•  písečná s pozvolným vstupem
•  lehátka a slunečníky zdarma

 Ubytování
•  dvoulůžkový pokoj, možnost jedné přistýlky
•  vlastní sociální zařízení, vysoušeč vlasů
•  klimatizace, malá lednice, sat. TV, rádio, telefon
•  balkon nebo terasa
•  bezpečnostní schránka za poplatek

 Maximální obsazení pokoje
•  dvoulůžkový pokoj na moře: 2+1, 3+0
•  dvoulůžkový junior suite na moře: 2+2, 3+1

Vybavení hotelu
•  vstupní hala s recepcí, výtah, lobby bar s TV
•  restaurace, taverna a bar na pláži, bar u bazénu
•  dětské hřiště, herna, minimarket
•  venkovní bazén pro dospělé a děti
•  lehátka a slunečníky u bazénu zdarma
•  vnitřní bazén s vířivkou, Wi-Fi připojení

Služby za poplatek
•  internetový koutek, SPA centrum
•  fitness, stolní tenis, tenisové kurty, kulečník

Stravování
SNÍDANĚ nebo POLOPENZE
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ROYAL PARADISE BEACH RESORT & SPA***** 
12 let

0
Wi-Fi

Hotel BLUE DREAM PALACE****
12 let Wi-Fi

0



Hotel pouze pro dospělé (16+). Butikový hotel, 
který se skládá z několika budov, spojuje mo-
derní architekturu, komfort a jednoduchost se 
zaměřením na maximální pohodlí  a relaxaci. 
Komplex leží v těsné blízkosti u jedné z nejkrás-
nějších pláží ostrova „Zlaté pláže“, oceněné mod-
rou vlajkou. Autobusová zastávka cca 400 m 
a centrum Skala Panagia cca 2,5 km.  

Pláž
•  vzdálenost 30 m
•  písečná s pozvolným vstupem
•  lehátka a slunečníky zdarma
•  vodní sporty za poplatek

Ubytování
•  dvoulůžkový pokoj Junior suite
•  vlastní sociální zařízení, vysoušeč vlasů
•  sat. TV s plochou obrazovkou a DVD
•  Wi-Fi připojení, župan, pantofle
•  minibar, bezpečnostní schránka 
•  klimatizace, balkon nebo terasa  
   
Maximální obsazení pokoje
•  Junior Suite: 2+0 

Vybavení hotelu
•  vstupní hala s 24 hod. recepcí
•  restaurace a la carte, salonek
•  plážová restaurace, bar u bazénu
•  dva venkovní bazény, jeden bazén s jacuzzi 
•  Wi-Fi připojení ve veřejných prostorách
•  parkoviště, horská kola (dle dostupnosti)  

Služby za poplatek
•  fitness, SPA, jacuzzi, pokojová služba 

Stravování
SNÍDANĚ, POLOPENZE nebo ULTRA ALL 
 INCLUSIVE. 
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Ceny a podrobnější informace naleznete na www.bulgariatour.cz nebo volejte 777 870 255

ALEXANDRA BOUTIQUE GOLDEN HOTEL***** 30

Hotel KORINA*** 400
Wi-Fi

Wi-Fi

Příjemný rodinný hotel je postavený od známé 
písečné „Zlaté pláže“ cca 400 m a od centra leto-
viska Skala Potamia cca 800 m. Hotel je ideálním 
výchozím místem pro poznání ostrova. 

Pláž
•  vzdálenost 400 m
•  písečná s pozvolným vstupem 
•  lehátka a slunečníky za poplatek
•  vodní sporty za poplatek

Ubytování
•  dvoulůžkový pokoj standard
•  možnost jedné přistýlky v pokoji superior
•  vlastní sociální zařízení, fén
•  malá lednice, klimatizace
•  sat. TV, Wi-Fi připojení
•  telefon, balkon nebo terasa

Maximální obsazení pokoje
•  dvoulůžkový pokoj standard: 2+0
•  dvoulůžkový pokoj superior: 2+1 nebo 3+0

Vybavení hotelu
•  recepce, restaurace, venkovní terasa
•  lobby bar, televizní místnost
•  terč na šipky, menší dětské hřiště
•  venkovní bazén, snack bar u bazénu 
•  lehátka a slunečníky u bazénu zdarma

Služby za poplatek
•  trezor 15 € / týden, basketbalové hřiště
•  tenisové hřiště, stolní tenis, billiard

Služby zdarma
•  Wi-Fi připojení k internetu ve veřejných pro-

storách 

Stravování
SNÍDANĚ formou bufetu.  



Ceny a podrobnější informace naleznete na www.bulgariatour.cz nebo volejte 777 870 255

Maronia. Vesnička ve které žije při-
bližně 500 obyvatel, je postavena 
na úpatí hory Ismaros v nadmoř-
ské výšce 200 m, s výhledem na 
Thrácké moře, Thassos a Samotra-

ky. Na náměstí s restauracemi naleznete obchůdky, 
které nabízí řadu místních produktů výjimečné kvality, 
známé po celém Řecku. Vesnice si uchovala některé ze 
svých původních domů. Je ideálním výchozím místem 
pro pěší turistiku a poznávání. V okolí dvě značené 
trasy. Tipy na výlety: starověký amfiteátr, řeka Nestos, 
město Komotini.

Novinka 2020. Hotel FilosXenia Ismaros je čtyř-
hvězdičkový hotel, který se nachází u nádherné 
organizované pláže Platanitis v Maronii, oblast 
Komotini. Nabízí krásný výhled na otevřené 
Thrácké a Egejské moře. Skládá se ze dvou částí. 
Z hlavní budovy, kde nabízí ubytování v pokojích 
standard a samostatných bungalovů, kde jsou 
k dispozici apartmány – Junior Duplex Suites. 
 Autobusová zastávka 50 m od hotelů, veřejný au-
tobus do vesnic Komotini a Maronia. 

Pláž
•  vzdálenost 50 m
•  písečná pláž místy s oblázky
•  lehátka s slunečníky zdarma
•  plážové osušky zdarma

Ubytování
•  dvoulůžkový a třílůžkový pokoj standard
•  dvoulůžkový pokoj superior s bočním 

výhledem na moře
•  vlastní sociální zařízení
•  klimatizace, malá lednice, TV 
•  toaletní potřeby, vysoušeč vlasů
•  bezpečnostní schránka
•  balkon nebo terasa
•  žehlička a žehlící prkno na vyžádání  
•  Junior Duplex Suites – ložnice se nachází 

v horním patře, dvě pohovky v obývacím 
pokoji, zahrada vybavena sadou lehátek  
a slunečníkem, kávovar 

Maximální obsazení pokoje
•  dvoulůžkový standard 2+1
•  třílůžkový: 3+0
•  Junior Duplex Suites: 2+2, 3+1 nebo 4+0 

Vybavení hotelu
•  vstupní hala s 24 hod. recepci, výtahy
•  hlavní restaurace, snack bar u bazénu
•  lobby bar, plážový bar, fitness
•  venkovní bazén s dětským bazénem
•  lehátka a slunečníky u bazénu zdarma
•  hřiště, fotbalové hřiště, konferenční místnost
•  Wi-Fi připojení ve veřejných prostorách
•  stolní tenis, parkoviště, kola dle dostupnosti

Služby za poplatek
•  jacuzzi, masáže na vyžádání
•  sauna, pokojová služba

Stravování
POLOPENZE – snídaně a večeře formou bufetu. 
Večeře včetně jedné láhve 0,7 l vína nebo 2 dl 
ouzo na 2 osoby nebo 1 točené pivo 0,5 l/osoba 
nebo 1 láhev nealkoholického nápoje na osobu 
(2,5 dl). 

Hotel FILOSXENIA ISMAROS**** 50
12 let Wi-Fi
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Hotel Theoxenia je od krásné písečné pláže vzdá-
lený pouhých 50 m a od městečka Ouranoupoli 
cca 2,5 km. Menší malebné městečko nabízí ka-
várny, obchůdky se suvenýry a restaurace. Hotel 
se nachází v bezprostřední blízkosti hotelu 
Akrathos****. Doporučujeme klientům všech vě-
kových kategorii.   

Pláž
•  vzdálenost 50 m
•  písečná s pozvolným vstupem (místy oblázky)
•  lehátka a slunečníky zdarma
•  vodní sporty za poplatek
•  sprcha a šatny

Ubytování
•  dvoulůžkový a třílůžkový pokoj
•  možnost jedné nebo dvou přistýlek
•  vlastní sociální zařízení, vysoušeč vlasů
•  klimatizace, telefon, sat. TV
•  bezpečnostní schránka
•  lednice, balkon nebo terasa
•  dětská postýlka na vyžádání zdarma

Maximální obsazení pokoje
•  dvoulůžkový pokoj: 2+2 nebo 3+0
•  třílůžkový pokoj: 3+1

Vybavení hotelu
•  vstupní hala s recepci, výtahy
•  restaurace, kavárna, snack bar u bazénu 
•  venkovní bazény s mořskou vodou 
•  lehátka a slunečníky u bazénu zdarma
•  TV místnost, parkoviště, dětský klub
•  dětské animační programy (cizí jazyk) 
•  herna, minimarket 

Služby za poplatek
•  tenisový kurt, masáže 

Služby zdarma
•  Wi-Fi připojení ve společných prostorách
•  fotbalové a basketbalové hřiště 

Stravování
POLOPENZE – snídaně a večeře formou bufetu 
v hotelové restauraci. Za příplatek program 
ALL INCLUSIVE.

 Hotel THEOXENIA***+
50

Ouranoupolis se rozkládá v zele-
ni athoského poloostrova, pouze 
pár kilometrů od vstupní brány do 
svaté hory Athos. „Nebeské měs-
to“, což je překlad Ouranoupoli, je 

poslední turistům přístupnou vesnicí. Leží jen pár 
kilometrů od mnišské republiky Athos, do které se 
po pevnině nedostanete. A tak se vesnice, od Kavaly 
vzdálená 150 km, stala důležitým výchozím pří-
stavem, odkud denně jezdí přívozy ke klášterům 
na Athosu. Mnišská republika, pečlivě oddělená od 
světského života, začíná hned za Ouranoupoli. Ve 
vesničce Ouranoupoli žije 780 obyvatel. Ouranoupoli 
je obklopeno dlouhými písečnými a oblázkovými 
plážemi. Vesnička se svými malými penziony, taver-
nami a kavárnami je bezpochyby nejpůvabnějším 
místem této oblasti.

106 Ceny a podrobnější informace naleznete na www.bulgariatour.cz nebo volejte 777 870 255

Wi-Fi



Letecky od 9 652 Kč

Hotelový komplex dvoupatrových budov umís-
těných ve svahu s panoramatickým výhledem 
na moře se nachází 90 m od pláže a 2,5 km od 
městečka Ouranoupolis. Spojení mezi hotelem 
a městečkem Ouranoupolis zajišťuje hotelový 
minibus za poplatek nebo můžete využít za 
poplatek místní autobus, který Vás sveze také do 
okolních městeček  Ierissos a Nea Roda. 

Pláž
•  vzdálenost cca 90 m (lze použít hotelový 

nadchod)
•  písečná s pozvolným vstupem do moře
•  oceněná modrou vlajkou 
•  lehátka a slunečníky na pláži zdarma
•  plážový bar součástí All inclusive 10:00–18:00 

(nealkoholické nápoje, točené pivo a instant-
ní káva)

•  Wi-Fi připojení na pláži zdarma
•  hřiště na plážový volejbal
•  vodní sporty za poplatek
•  potápění za poplatek

Ubytování
•  dvoulůžkové pokoje standard
•  dvoulůžkové pokoje s bočním výhledem  

na moře
•  možnost jedné nebo dvou přistýlek (rodinný 

pokoj v přízemí)
•  vlastní sociální zařízení, balkon
•  vysoušeč vlasů, individuální klimatizace
•  malá lednice, telefon, kabelová TV
•  konvice, káva, čaj, bezpečnostní schránka
•  Wi-Fi připojení k internetu
•  dětská postýlka na vyžádání zdarma

Maximální obsazení pokoje
•  dvoulůžkový pokoj: 2+1 nebo 3+0 
•  family pokoj: 2+2

Vybavení hotelu
•  velký bazén pro děti i dospělé
•  plážový bar, pool bar, restaurace
•  snack bar, taverna, hala se sat. TV
•  šipky, stolní fotbal, billiard
•  venkovní jacuzzi, mini market 
•  animační programy v cizím jazyce 
•  venkovní a vnitřní dětské hřiště
•  miniclub (pro děti 4-12 let), parkoviště
•  Wi-fi připojení ve společných prostorách
•  lehátka u bazénu zdarma, plavčík u bazénu
•  tenisové kurty

Služby zdarma
•  bezplatné parkování (stíněné) 
•  dětská postýlka (na vyžádání)
•  Wi-Fi připojení, fitness

Služby za poplatek
• 12hodinová pokojová služba
•  půjčovna aut a motocyklů
•  lékařská služba 24 hod.
•  masáže, praní, žehlení
•  baby sitting (na vyžádání)
•  transfer na/z letiště

Stravování
ALL INCLUSIVE - snídaně, oběd a večeře formou 
bohatého bufetu, coocing show v restauraci. 
Neomezená konzumace místních nealkoholic-
kých a alkoholických nápojů. Široký výběr salá-
tů, tradiční řecké předkrmy, jídla tradiční řecké 
a mezinárodní kuchyně, polévka dle denní na-
bídky, čerstvé ovoce, domácí víno, nealkoholic-
ké nápoje, pivo, pizza, sendviče, filtrovaná ká-
va, čaj, dezerty a moučníky. Dětské židle 
v restauraci k dispozici.
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ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Tyto Všeobecné smluvní podmínky účasti na zájezdech (dále jen „VSP“ nebo 
„Všeobecné smluvní podmínky“) jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty 
a ostatní služby cestovního ruchu cestovní kanceláře Bulgariatour spol. s r. o.,  
IČ 41751434, DIČ CZ41751434, se sídlem Praha 5, Zázvorkova 1996/28, PSČ 155 00, 
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 
6312 (dále jen „Bulgariatour“ nebo „CK Bulgariatour“).
Tyto Všeobecné smluvní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o zájezdu nebo jiné 
smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a cestovní kanceláří Bulgariatour a jsou platné 
a účinné od 21. 10. 2019. Zákazníkem je osoba, která má v úmyslu uzavřít nebo uzavře 
s cestovní kanceláří Bulgariatour smlouvu o zájezdu, nebo osoba, v jejíž prospěch byla 
smlouva o zájezdu uzavřena, anebo osoba, které byla smlouva postoupena. Smluvní 
strany sjednávají, že uzavře-li zákazník smlouvu o zájezdu ve prospěch třetí osoby 
a třetí osoba takto nabyté právo dle smlouvy o zájezdu odmítne, bude plněno osobě, 
která smlouvu o zájezdu uzavřela, nedohodne-li se cestovní kancelář Bulgariatour 
a zákazník jinak. 
Bude-li smlouva o zájezdu uzavřena v jiné než písemné formě, CK Bulgariatour 
vystaví zákazníkovi bezprostředně po uzavření takové smlouvy o zájezdu 
písemný doklad o uzavření smlouvy o zájezdu (potvrzení o zájezdu) v souladu  
§ 2525 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský 
zákoník“).
Příslušná ustanovení Všeobecných smluvních podmínek, týkající se informací obsaže-
ných ve smlouvě o zájezdu, se na potvrzení o zájezdu užijí analogicky.
CK Bulgariatour se zabývá prodejem zájezdů a zprostředkováním prodeje služeb 
cestovního ruchu, které netvoří spojené cestovní služby (dále jen „jiné služby cestovního 
ruchu“). Tyto VSP upravují práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy o zájezdu.
 
1. VZNIK A PŘEDMĚT SMLUVNÍHO VZTAHU
1.1.  Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří Bulgariatour a zákazníkem vzniká na 

základě smlouvy o zájezdu uzavřené mezi cestovní kanceláří Bulgariatour 
a zákazníkem, přičemž není-li smlouva o zájezdu uzavřena písemnou 
formou, dochází k uzavření smlouvy o zájezdu okamžikem odeslání potvrzení 
o zájezdu cestovní kanceláří Bulgariatour či jí zmocněným zástupcem 
do e-mailové schránky zákazníka či na jeho korespondenční adresu. 
Zákazník podpisem smlouvy o zájezdu, případně učiněním objednávky zájezdu 
(není–li smlouva o zájezdu uzavřena písemnou formou) potvrzuje, že se před 
uzavřením smlouvy o zájezdu seznámil s katalogem, případně dodatečnými 
nabídkami, těmito Všeobecnými smluvními podmínkami, přepravními 
podmínkami pro cestující, zavazadla a zboží vydanými příslušnou přepravní 
společností, která zajišťuje dopravu v rámci smlouvy o zájezdu (dále jen „Přepravní 
podmínky“) a případnými zvláštními podmínkami, které jsou nedílnou součástí 
smlouvy o zájezdu.

1.2.   Obsah smlouvy o zájezdu je určen katalogem, případně dodatečnými nabídkami, 
těmito Všeobecnými smluvními podmínkami, Přepravními podmínkami 
a případnými zvláštními podmínkami přiloženými ke smlouvě o zájezdu.

1.3.  V otázkách neupravených smlouvou o zájezdu, dodatečnými podmínkami, 
Všeobecnými smluvními podmínkami, zvláštními podmínkami a jinými 
podmínkami přiloženými ke smlouvě o zájezdu tvořící její nedílnou součást, se 
smluvní vztah mezi Bulgariatour a zákazníkem řídí příslušnými platnými právními 
předpisy České republiky, platnými právními předpisy Evropských společenství/
Evropské unie a mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána.

1.4.   Tyto Všeobecné smluvní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran 
při prodeji zájezdů ve smyslu § 1 odst. 1 zákona č. 159/1999 Sb., v platném 
znění („zákon o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu”) 
nebo ubytovacích, stravovacích, dopravních a jiných služeb cestovního ruchu jako 
jednotlivé služby dle individuálního požadavku zákazníka.

1.5.  V případě, že je ve smlouvě o zájezdu či v jiném smluvním ujednání mezi CK 
Bulgariatour a zákazníkem uvedeno, že se jedná o zájezd „na vyžádání“ či na „na 
zpětné potvrzení“, pak smluvní vztah mezi zákazníkem a CK Bulgariatour vzniká 
a smlouva o zájezdu se stává účinnou uzavřením smlouvy o zájezdu a současně 
úhradou ceny zájezdu zákazníkem, dle bodu 3. Smlouva o zájezdu se v takovém 
případě sjednává s rozvazovací podmínkou dle § 548 odstavec 2. občanského 
zákoníku. Rozvazovací podmínka je splněna v případě, že sjednaný zájezd není 
k dispozici z důvodu (a) ubytovacích kapacit, (b) přepravních kapacit či (c) jiné 
objektivní příčiny na straně CK Bulgariatour. V případě naplnění rozvazovací 
podmínky CK Bulgariatour nejpozději do 7 dní od úhrady plné ceny zájezdu 
zákazníkovi oznámí či odešle oznámení o zániku smlouvy o zájezdu a bezodkladně 
mu vrátí uhrazené finanční prostředky v plné výši. Zákazník souhlasí a bere na 
vědomí, že v takovém případě nemá nad rámec vrácených finančních prostředků 
nárok na jakoukoliv kompenzaci, slevu, náhradu škody či jiné plnění ze strany 
CK Bulgariatour.

2. CENY ZÁJEZDŮ
2.1.  Ceny zájezdů jsou konečné, zahrnují dopravu, ubytování v základním typu pokoje 

dle popisu v katalogu a stravování podle smlouvy o zájezdu, případně program 
během zájezdu a služby delegáta, není-li v popisu zájezdu či smlouvě o zájezdu 
uvedeno jinak.

2.2  Cena zájezdu nezahrnuje cestovní pojištění, případné vízum, servisní poplatky 
u plaveb, volitelné nepovinné služby v destinaci (např. fakultativní výlety, pronájem 
auta apod.), poplatek za dítě do 2 let.

2.3.  Cena zahrhuje veškeré daně a poplatky, kterou jsou CK Bulgariatour známé v čase 
přípravy nabídky zájezdu. Nelze-li další náklady přiměřeným způsobem vyčíslit 
před uzavřením smlouvy o zájezdu, uvede CK Bulgariatour druh dalších nákladů, 
jež mohou zákazníkovi ještě vzniknout. Jednotlivé destinace mají právo zavést 
povinnost úhrady dalších plateb např. pobytových tax. Tyto platby proto nelze 
kalkulovat do celkové ceny zájezdu a jejich případná úhrada bude prováděna 
v místě pobytu dle pokynů místních samospráv. U některých destinací se při 
zpátečním letu platí místní odletová taxa, kterou není možné zahrnout do ceny. 
Aktuální informace obdrží zákazník v pokynech před odletem.

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY
3.1.  CK Bulgariatour má právo na zaplacení objednaných služeb před jejich 

poskytnutím. Jakákoliv platba dle smlouvy o zájezdu se považuje za uhrazenou 
okamžikem připsání příslušné částky na účet CK Bulgariatour vedený u peněžního 
ústavu nebo zaplacením v hotovosti v prodejně CK Bulgariatour, jejíž adresa je 
uvedena v katalogu (aktualizace je zveřejněna na www.bulgariatour.cz), případně 
u k tomu zplnomocněného obchodního zástupce Bulgariatour. Při nedodržení 
stanoveného termínu úhrady zákazníkem má CK Bulgariatour právo od smlouvy 
odstoupit a zákazník je povinen uhradit odstupné dle článku 6, čímž není dotčeno 
právo Bulgariatour na náhradu škody.

3.2.  CK Bulgariatour je oprávněna požadovat zálohu ve výši minimálně 50 % z celkové 
ceny zájezdu (včetně fakultativních služeb). 

 a)  U leteckých zájezdů se slevou za včasný nákup (First Minute) umožňuje CK 
Bulgariatour platit zálohy ve výši:

 -   1 000 Kč za osobu při uzavření smlouvy o zájezdu do 31. 12. 2019. Doplatek 
do požadované zálohy ve výši 50 % konečné ceny zájezdu je splatný do 15. 2. 
2020,

 -   1 500 Kč za osobu při uzavření smlouvy o zájezdu do 31. 1. 2020. Doplatek 
do požadované zálohy ve výši 50 % konečné ceny zájezdu je splatný do 15. 3. 
2020,

 -   3 000 Kč za osobu při uzavření smlouvy o zájezdu do 28. 2. 2020. Doplatek 
do požadované zálohy ve výši 50 % konečné ceny zájezdu je splatný do 15. 4. 
2020,

 -   5 000 Kč za osobu při uzavření smlouvy o zájezdu do 31. 3. 2020. Doplatek 
do požadované zálohy ve výši 50 % konečné ceny zájezdu je splatný do 15. 5. 
2020.

 b)   Záloha je splatná při uzavření smlouvy o zájezdu. Konečná cena zájezdu musí 
být uhrazena nejpozději 30 dní před odletem/ odjezdem. Při uzavření smlouvy 
o zájezdu ve lhůtě kratší než 30 dnů před zahájením zájezdu je zákazník povinen 
zaplatit konečnou cenu zájezdu při uzavření smlouvy o zájezdu, nedohodnou-li 
se Bulgariatour se zákazníkem jinak. Není-li celková cena zájezdu v plné výši, 
tedy řádně a včas uhrazena, nemá zákazník nárok na poskytnutí informací 
a pokynů na cestu, cestovních dokladů a služeb.

 c)   V případě slevových programů cestovní kanceláře je výše zálohy stanovena dle 
podmínek uvedených zejména v katalozích a jiných nabídkových materiálech 
CK Bulgariatour. Tato záloha je splatná při sepsání smlouvy o zájezdu.

 d)  V případě nákupu zájezdu dle individuální objednávky nebo na vyžádání je 
Bulgariatour oprávněna vyžadovat zaplacení zálohy ve výši 100 % celkové ceny.

 e)  V případě zájezdu Last minute musí být úhrada celkové ceny zájezdu provedena 
v době platnosti rezervace.

 f)   V případě sjednání cestovního pojištění je cena pojištění zahrnuta 
do konečné ceny zájezdu a její úhrada je splatná ihned, a to v plné  
výši.

 g)   V případě platby ceny zájezdu či její částí formou poukazu CK Bulgariatour 
(ceniny nebo jiného poukazu) se při odstoupení od smlouvy vrací zákazníkovi 
poukaz CK Bulgariatour v hodnotě ponížené o stornopoplatky. Původní 
poukaz se nevrací a poukaz nelze proplatit v penězích, není-li stanoveno 
jinak. Poukazy Sodexho Pass a Flexi Pass lze uplatnit pouze do hodnoty 
50 % z konečné ceny zájezdu, maximálně však do výše 12 000 Kč za zájezd. 
Zvýhodněné poukazy, slevy a bonusy nelze kombinovat s žádnými jinými 
poukazy, slevami a bonusy (pokud není uvedeno jinak).

 h)  Poplatky za změny v knihování, postoupení smlouvy o zájezdu a odstoupení od 
smlouvy (odstupné dle článku 6 a 7) jsou splatné ihned.

3.3.  Zákazník má nárok na poskytnutí služeb při včasném zaplacení cen zájezdu v celé 
sjednané výši.

4. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA
4.1. K základním právům zákazníka patří zejména:

a)  právo na řádné poskytnutí sjednaných a zaplacených služeb. Pokud bez 
zavinění CK Bulgariatour zákazník dohodnuté služby nevyčerpá, nemá právo 
na jejich náhradu,

b)  právo požadovat dodatečné informace, pokud nebyly uvedeny v katalogu, 
nebo nebyly zákazníkovi sděleny jinak, které se týkají smluvně sjednaných 
a zaplacených služeb a které jsou CK Bulgariatour známy,

c)  právo být seznámen se změnami zájezdu, rozsahu služeb a ceny, 
d)  právo před zahájením čerpání služeb odstoupit od smlouvy o zájezdu za 

podmínek uvedených v článku 6,
e)  právo písemně oznámit CK Bulgariatour, že se místo něho zájezdu zúčastní 

jiná osoba v případě, že v oznámení je současně prohlášení nového zákazníka, 
že souhlasí se smlouvou o zájezdu a splňuje všechny podmínky k účasti na 
zájezdu, dále jen „překnihování”. Původní a nový zákazník společně a nerozdílně 
odpovídají za zaplacení ceny zájezdu a poplatků spojených s postoupením 
smlouvy dle článku 7., a to vše před zahájením zájezdu, 

f)  právo na reklamaci v souladu s článkem 8,
g)  právo na ochranu osobních údajů, které uvádí ve smlouvě o zájezdu a v dalších 

dokumentech,
h)  právo obdržet spolu se smlouvou o zájezdu doklad o povinném pojištění 

cestovní kanceláře pro případ jejího úpadku obsahující označení pojišťovny 
podmínky pojištění a způsob oznámení pojistné události,

i)  právo na poskytnutí nejpozději 7 dní před zahájením zájezdu dalších písemných 
podrobných informací o všech skutečnostech, které jsou pro zákazníka důležité 
a které jsou Bulgariatour známy, pokud nejsou již obsaženy ve smlouvě o zájezdu 
nebo v katalogu, který byl zákazníkovi předán.

4.2. K základním povinnostem zákazníka patří zejména: 
a)  poskytnout CK Bulgariatour součinnost, která je zapotřebí k řádnému 

zabezpečení a poskytnutí služeb, zejména úplně a pravdivě uvádět údaje 
ve smlouvě o zájezdu, včetně jakýchkoliv změn takových údajů, uvést 
kontaktní telefon (případně email) na němž bude zákazník v případě potřeby 

k zastižení, a předložit doklady požadované CK Bulgariatour pro zajištění 
zájezdu,

b)  zajistit u osob mladších 15 let doprovod a dohled zletilého účastníka v průběhu 
zájezdu; obdobně zajistit doprovod, dohled a potřebnou zdravotní péči u osob, 
jejichž zdravotní stav to vyžaduje. Hodlá–li zákazník, který je starší 15 let 
a mladší 18 let, uzavřít smlouvu o zájezdu a na základě ní čerpat služby 
bez doprovodu a dohledu zákonného zástupce, je povinen předložit souhlas 
zákonného zástupce s takovým uzavřením smlouvy a čerpáním služeb ,

c) zaplatit cenu zájezdu v souladu s článkem 2. a 3.,
d)  převzít od Bulgariatour doklady potřebné pro čerpání služeb a dostavit 

se ve stanoveném čase na místo určení (srazu, odjezdu apod.) se všemi 
požadovanými doklady, řádně si je překontrolovat; způsob předání cestovních 
dokladů je se zákazníkem sjednán při uzavření smlouvy o zájezdu,

e)  mít u sebe všechny doklady požadované pro vstup do příslušných zemí 
pobytu i tranzit (platný cestovní doklad, víza, doklad o zdravotním pojištění 
apod., pokud je vyžadováno), příslušníci jiného státu než ČR jsou povinni se 
informovat o vízové povinnosti u zastupitelských úřadů zemí, kam cestují, 
a potřebná víza si obstarat.

f)  dodržování pasových, celních, zdravotních (včetně očkovacích) a dalších 
předpisů země, do které cestuje, dodržování platné legislativy země pobytu 
a respektování odlišné skladby obyvatelstva a jiných kulturních zvyklostí. 
Zákazník je plně odpovědný za své jednání a chování v průběhu zájezdu, 
eventuálně podnikání v zahraničí bez vědomí Bulgariatour. Bulgariatour 
nenese žádnou odpovědnost za následky, které zákazník způsobil vlastní 
nezodpovědností. Veškeré náklady a důsledky, které vzniknou nedodržením 
tohoto ustanovení, nese zákazník,

g)  zaplatit dle uzavřené smlouvy o zájezdu sjednanou cenu zájezdu a řídit se 
cestovními pokyny a ústními pokyny zástupce Bulgariatour,

h)  veškeré závady a odchylky od sjednaných služeb reklamovat bezodkladně 
po jejich zjištění nejlépe na místě u zástupce CK Bulgariatour a poskytnout 
součinnost nezbytnou k jejich odstranění, pro průkaznost doporučujeme 
oznámení provést písemnou formou,

i)  zdržet se jednání, které by mohlo ohrozit, poškodit nebo omezovat ostatní 
účastníky zájezdu, dodavatele služeb CK Bulgariatour či ohrozit nebo poškodit 
jméno CK Bulgariatour a/nebo jejího zástupce (eventuálně delegáta),

j)  uhradit škodu, kterou způsobil např. v dopravním prostředku nebo ubytovacím 
a jiném zařízení, kde čerpal služby, zajištěné dle smlouvy o zájezdu,

k)  dodržovat pravidla slušného chování, hygieny, nerušit, neomezovat atd. ostatní 
zákazníky či osoby,

l)  dbát o řádné a včasné uplatnění případných nároků vůči dodavatelům služeb,
m)  řídit se pokyny zástupce CK Bulgariatour či jiné osoby určené CK Bulgariatour, 

dodržovat stanovený program a dodržovat předpisy platné v navštívené zemi, 
včetně předpisů dopravců a ubytovatelů.

n)  zákazníkovi se doporučuje ověřit si 24 hodin před odletem letové 
časy na tel. čísle +420 222 516 777 nebo +420 777 870 255 nebo na  
www.bulgariatour.cz 

4.3. K základním povinnostem zákazníka právnické osoby dále patří:
a)  seznámit osoby, v jejichž prospěch byla smlouva o zájezdu uzavřena, s těmito 

Všeobecnými smluvními podmínkami, jakož i s dalšími informacemi, které od 
CK Bulgariatour obdrží, zejména je pak informovat o rozsahu a kvalitě služeb,

b)  zabezpečit, aby osoby, v jejichž prospěch byla smlouva o zájezdu uzavřena, 
plnily povinnosti zákazníků, které vyžadují jejich součinnost a jejichž nositelem 
může být jen jednotlivý účastník.

c)  určit vedoucího skupiny v případě, kdy podle dohody s Bulgariatour není 
zajištěn doprovod průvodcem Bulgariatour. Tento vedoucí organizačně 
zabezpečuje řádné poskytnutí služeb od dodavatelů a dbá na plnění programu 
služeb.

 
5.  ZMĚNY DOHODNUTÝCH SLUŽEB A JEJICH PRÁVNÍ DŮSLEDKY, RUŠENÍ ZÁJEZDU
5.1.  CK Bulgariatour si, ve smyslu ust. § 2531 odst. 1 občanského zákoníku, vyhrazuje 

právo k provedení nepodstatných změn ve svých smluvních závazcích, které 
budou zákazníkovi oznámeny v textové podobě jasným a srozumitelným 
způsobem. Nepodstatné změny nezakládají právo zákazníka na odstoupení od 
smlouvy o zájezdu.
Změny časů odjezdu nebo příjezdu jsou považované za významné, pokud 
zákazníkovi způsobily značné nesnáze nebo další náklady, například v případě 
změn v přepravě nebo ubytování. V nutných případech (zejména v důsledku 
neodvratitelných událostí) je přípustná změna dopravy, letecké společnosti, 
typu letadla, trasy vč. mezipřistání a termínu letu. CK Bulgariatour neodpovídá 
za případné posuny letů (zpoždění či předsunutí letů) z technických či 
bezpečnostních důvodů. Zákazník má právo se svými nároky v důsledku jakékoliv 
změny letecké dopravy uvedené v předchozí větě obrátit přímo na dotčeného 
leteckého dopravce, který nese odpovědnost zejména dle nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004. Zákazník je srozuměn s tím, že musí při 
plánování dopravních přípojů přihlížet k možnému posunu letu. V případě posunu 
letu nevzniká zákazníkovi nárok na odstoupení od smlouvy o zájezdu bez úhrady 
sjednaného odstupného (tj. stornopoplatků). 

5.2.  Nutí-li vnější okolnosti CK Bulgariatour podstatně změnit některou z hlavních ná-
ležitostí cestovních služeb nebo nemůže-li CK Bulgariatour splnit zvláštní poža-
davky zákazníka (sjednané ve smlouvě o zájezdu), může zákazník návrh přijmout 
nebo může od smlouvy o zájezdu odstoupit ve lhůtě 5 dnů (není-li v konkrétním 
případě ze strany CK Bulgariatour stanovena lhůta delší), která musí skončit před 
zahájením zájezdu, aniž by musel hradit odstupné za předčasné ukončení závaz-
ku. Společně s předložením návrhu na změnu závazku předloží CK Bulgariatour 
zákazníkovi jasným, srozumitelným a zřetelným způsobem a bez zbytečného 
odkladu informace zaznamenané v textové podobě, a to a) dopad navrhovaných 
změn na cenu zájezdu, b) lhůtu, v níž může zákazník odstoupit od smlouvy o zá-
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jezdu, c) důsledky pro zákazníka, neodstoupí-li včas od smlouvy o zájezdu, a d) 
údaje o případném náhradním zájezdu a jeho ceně.
Neodstoupí-li zákazník od smlouvy o zájezdu v určené lhůtě, platí, že se změnou 
závazku souhlasí. Hlavní náležitosti zájezdu, celková cena zájezdu, způsob 
platby, nejnižší počet osob nutný k uskutečnění zájezdu, lhůta, během níž může 
pořadatel odstoupit od smlouvy o zájezdu a výše odstupného mohou být měněny 
pouze s výslovným souhlasem zákazníka. Dojde-li v důsledku změny smlouvy 
o zájezdu dle tohoto bodu ke snížení jakosti nebo nákladů zájezdu, má zákazník 
právo na přiměřenou slevu. 

5.3.  CK Bulgariatour může zájezd zrušit, jestliže nebylo dosaženo minimálního počtu 
účastníků uvedeného u jednotlivých zájezdů a za podmínky, že tuto skutečnost 
zákazníkovi oznámila:
a)  dvacet dní před zahájením zájezdu v případě cest trvajících déle než šest dní, 
b)  sedm dní před zahájením zájezdu v případě cest trvajících dva až šest dní, 
c)  čtyřicet osm hodin před zahájením zájezdu v případě cest trvajících méně 

než dva dny.
CK Bulgariatour může dále zájezd zrušit, pokud jí v plnění závazku brání 
nevyhnutelné a mimořádné okolnosti a zrušení zájezdu oznámila zákazníkovi 
bez zbytečného odkladu ještě před zahájením zájezdu. Dojde-li ke zrušení 
zájezdu dle tohoto bodu a odstoupení od smlouvy, CK Bulgariatour vrátí 
zákazníkovi veškeré uhrazené platby za zájezd, nevzniká jí však vůči zákazníkovi 
povinnost k náhradě škody.

5.4.   Jestliže po zahájení zájezdu nebo v průběhu čerpání služeb cestovního 
ruchu, které jsou předmětem smluvního vztahu se zákazníkem, Bulgariatour 
neposkytne služby nebo jejich podstatnou část řádně a včas, nebo zjistí, že 
všechny služby cestovního ruchu nebo jejich podstatnou část nebude moci 
řádně a včas poskytnout, třebaže se k tomu smlouvou zavázala, je Bulgariatour 
povinna v přiměřené lhůtě a bezplatně provést taková opatření, aby mohl zájezd 
pokračovat příp., aby zákazník mohl služby čerpat, zejména je povinna zabezpečit 
náhradní program a služby v rozsahu a kvalitě shodné nebo se přibližující původně 
dohodnutým podmínkám a dbát přitom na to, aby byl v nejvyšší možné míře 
docílen účel služeb a zachováno zaměření zájezdu. Pokud nelze pokračování 
zájezdu či čerpání služeb zajistit jinak než prostřednictvím služeb cestovního 
ruchu nižší kvality než uvedené ve smlouvě, je Bulgariatour povinna vrátit 
zákazníkovi rozdíl v ceně. Pokud nelze pokračování zájezdu či čerpání služeb 
zajistit ani prostřednictvím služeb cestovního ruchu nižší kvality než uvedené ve 
smlouvě nebo zákazník toto náhradní řešení nepřijme, je Bulgariatour povinna 
bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně. V případě, že součástí 
zájezdu je i doprava, je Bulgariatour povinna poskytnout zákazníkovi dopravu zpět 
na místo odjezdu nebo na jiné místo návratu, s nímž zákazník souhlasil, včetně 
nezbytného náhradního ubytování a stravování. Pokud je doprava uskutečněna 
jiným dopravním prostředkem, než kterým měla být uskutečněna podle smlouvy, 
je Bulgariatour povinna:
-  v případě, že doprava je uskutečněna za nižší náklady, vrátit zákazníkovi rozdíl 

v ceně,
-  v případě, že doprava je uskutečněna za vyšší náklady, rozdíl v ceně uhradit 

z vlastních prostředků.
5.5.   Pokud se zákazník nedostaví nebo zmešká odjezd/odlet, má CK Bulgariatour nárok 

na plnou úhradu ceny zájezdu.
 
6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, ODSTUPNÉ
6.1.  Zákazník může před zahájením zájezdu od smlouvy o zájezdu odstoupit vždy, 

avšak CK Bulgariatour jen tehdy, byl-li zájezd zrušen (bod 5.3.), anebo porušil-li 
zákazník svou povinnost (bod 4.2. a 6.5.). Účinky odstoupení od smlouvy o zá-
jezdu nastávají doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Vyjma 
důvodů odstoupení od smlouvy o zájezdu uvedených v bodu 6.2. je zákazník 
povinen uhradit CK Bulgariatour, v souvislosti s odstoupením, odstupné podle 
bodu 6.3. Při odstoupení od smlouvy o zájezdu je CK Bulgariatour povinna zákaz-
níkovi bezodkladně, nejpozději do 14 dnů po ukončení závazků ze smlouvy, vrátit 
veškeré platby uhrazené zákazníkem, snížené o případné odstupné.

6.2.  Zákazník, v souvislosti s odstoupením, není povinen platit CK Bulgariatour od-
stupné dle bodu 6.3 v těchto případech:
a)  vnější okolnosti nutí CK Bulgariatour podstatně změnit některou z hlavních 

náležitostí cestovních služeb (bod 5.2.); 
b)  CK Bulgariatour nemůže splnit zvláštní požadavky zákazníka, které přijala;
c)  v místě určení cesty nebo pobytu nebo jeho bezprostředním okolí nastaly 

nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, které mají významný dopad na 
poskytování zájezdu nebo na přepravu osob do místa určení cesty nebo pobytu;

d)  CK Bulgariatour odstoupila od smlouvy o zájezdu z důvodu zrušení zájezdu 
dle bodu 5.3.

e)  CK Bulgariatour zvýší cenu zájezdu o více než osm procent
6.3.  Není-li důvodem odstoupení zákazníka od smlouvy porušení povinností 

Bulgariatour stanovené smlouvou nebo odstoupí-li Bulgariatour od smlouvy před 
zahájením čerpání služeb z důvodu porušení povinnosti zákazníkem, je zákazník 
povinen zaplatit CK Bulgariatour odstupné ve výši skutečných nákladů spojených 
se zrušením zájezdu, nejméně však:
-  do 60. dne před odletem/odjezdem 10% z konečné ceny sjednané smlouvou 

o zájezdu, minimálně však 1 000 Kč za osobu,
-  od 59. dne do 30. dne před odletem/odjezdem 30% z konečné ceny sjednané 

smlouvou o zájezdu,
-  od 29. dne do 20. dne před odletem/odletem 50 % z konečné ceny sjednané 

smlouvou o zájezdu,
-  od 19. dne do 14. dne před odletem/odjezdem 70 % z konečné ceny sjednané 

smlouvou o zájezdu,
-  od 13. dne do 7. dne před odletem/odjezdem 80 % z konečné ceny sjednané 

smlouvou o zájezdu,
-  100 % z konečné ceny sjednané smlouvou o zájezdu od 6. dne před odletem 

a dále v případech, kdy zákazník nenastoupí na zájezd, zruší zájezd v den odletu, 
nedostaví se k odletu, nebo odlet zmešká, či nevyčerpá-li službu cestovního 
ruchu bez předchozího odstoupení od smlouvy nebo z důvodu, že nesplnil 
povinnost dle bodu 4. 2. písm. d) a e),

6.4.  Bulgariatour má právo jednostranně započíst odstupné se vzájemnou pohledávkou 
zákazníka na vrácení zálohy nebo zaplacené ceny zájezdu. V případě, že odstupné 
je vyšší než zaplacená záloha, je zákazník povinen rozdíl uhradit nejpozději do 
14 dnů od vyúčtování.

6.5.  Za porušení povinnosti zákazníka se vedle porušení konkrétních povinností 
plynoucích z uzavřené smlouvy o zájezdu považují i případy, kdy zákazník 
vážně narušuje průběh zájezdu, ohrožuje život a zdraví své, případně ostatních 
zákazníků či pracovníků cestovní kanceláře (popř. pokud hrozí nebezpečí, že by 
tato situace mohla nastat), a dále případy, kdy je zákazník prokazatelně pod 
vlivem omamných a návykových látek. Zákazník bere na vědomí, že v případě 
odstoupení CK Bulgariatour od smlouvy o zájezdu v průběhu zájezdu z důvodu 
porušení povinností zákazníkem mu nevzniká nárok na vrácení alikvotní části 
ceny služeb, které nebyly čerpány, a dále je povinen uhradit Bulgariatour veškeré 
více náklady, které CK Bulgariatour vznikly (např. náklady spojené se zpáteční 
dopravou) a případně vzniklou škodu.

6.6.  Konečnou cenou se rozumí celková cena zájezdu, tj. souhrn základní ceny, 
povinných příplatků a zákazníkem zakoupených fakultativních služeb, 
a u jednotlivých služeb prodejní cena, mínus příplatek za cestovní pojištění, které 
podléhá stornu ve výši 100 %.

6.7.  Skutečně vzniklými náklady se rozumí provozní náklady Bulgariatour a smluvně 
sjednané nebo právním předpisem stanovené náhrady tuzemským a zahraničním 
dodavatelům služeb.

6.8.  U destinace Albena je stornopoplatek za odstoupení od smlouvy vždy min. 70 % 
z konečné ceny sjednané smlouvou o zájezdu. Dále dle bodu 6.3.

6.9.  Při určení počtu dnů pro výpočet odstupného se do stanoveného počtu dnů 
započítává den, kdy nastaly účinky odstoupení od smlouvy. Do počtu dnů se 
nezapočítává den odjezdu, odletu nebo nástupu na příslušný zájezd, pobyt apod.

6.10.  V případě storna osoby, která má zaknihované pojištění, jsou účtovány 100 % 
stornopoplatky z ceny sjednaného cestovního pojištění. Platí také pro cestovní 
pojištění, které je poskytováno zcela zdarma se 100% slevou.

6.11.  Ubytování vlastní dopravou podléhá minimálnímu stornu 30 % z konečné ceny 
sjednané smlouvou o zájezdu do 30. dne před odjezdem. Dále dle bodu 6.3.

6.12.  Samostatné letenky, objednaný seating v letadle, zájezdy na vyžádání 
a individuální zájezdy na míru podléhají stornu 100 %.

6.13.  Stornovací poplatky za objednanou nadváhu jsou do 7 dní zdarma, 6 dní před 
odletem/odjezdem a méně 100 % z konečné ceny.

 
7.  ZMĚNY V KNIHOVÁNÍ ZE STRANY ZÁKAZNÍKA, 

PRÁVO NA POSTOUPENÍ SMLOUVY O ZÁJEZDU
7.1.  Splňuje-li třetí osoba podmínky účasti na zájezdu, může jí zákazník smlouvu o zá-

jezdu postoupit. Změna v osobě zákazníka je vůči Bulgariatour účinná, doručí-li 
jí zákazník včas oznámení o změně v osobě zákazníka v textové podobě spolu 
s prohlášením nového zákazníka, že s uzavřenou smlouvou o zájezdu souhlasí a že 
splní podmínky účasti na zájezdu. Oznámení je včasné, je-li doručeno alespoň 
7 dnů před zahájením zájezdu. 
Bulgariatour nebo zprostředkovatel prodeje zájezdu sdělí zákazníkovi skutečné 
náklady spojené s postoupením smlouvy o zájezdu; tyto náklady nesmějí být 
nepřiměřené a nesmějí překročit náklady skutečně vynaložené na postoupení 
smlouvy o zájezdu, a tyto náklady zákazníkovi doloží. 
Zákazník a nový zákazník jsou zavázáni společně a nerozdílně k zaplacení 
doplatku ceny zájezdu a k úhradě jakýchkoli dodatečných nákladů, které 
Bulgariatour v souvislosti se změnou v osobě zákazníka vzniknou (zejména 
může jít o manipulační poplatek Bulgariatour a poplatek za změnu letenky, 
překnihování u zahraničního partnera), nejméně však 500,- Kč za osobu.).
Nový zákazník bere na vědomí, že v případě změny osoby, jenž dle smlouvy 
využívala speciální nabídku např. „dítě zdarma, cestovní pojištění a parkování 
u letiště zdarma ” či slevu za včasný nákup“, ke které dochází až po termínu, do 
kterého bylo možno speciální nabídku uzavřít či slevu čerpat, není již možné 
tuto výhodu převést na nového zákazníka. Tato speciální nabídka je po uplynutí 
stanovené doby vázána na konkrétní osoby uvedené ve smlouvě, jimž byly výhody 
poskytnuty a výhody z ní plynoucí jsou po uplynutí stanovené doby nepřevoditelné 
na jiné osoby, tzn., že nový zákazník vstupující do práv ze smlouvy o zájezdu je, vedle 
dodatečných nákladů, které Bulgariatour v souvislosti se změnou v osobě zákazníka 
vznikly, povinen v takovém případě před zahájením zájezdu uhradit rovněž rozdíl 
ceny zájezdu v době provedení změny a původně skutečně uhrazené ceny zájezdu.
Od 6. dne před zahájením zájezdu (odletem) se zákazníkem požadovaná změna 
knihování považuje za odstoupení zákazníka od smlouvy a zákazník je v tomto 
případě povinen uhradit odstupné dle bodu 6.3.

7.2.  U destinace Albena je jakákoliv změna ve smlouvě o zájezdu považována za 
storno dle bodu 6.8. Výměna osoby (sjednání nové rezervace) je na vyžádání 
u hotelu v závislosti na obsazenosti. V případě akceptace změny osoby, bude nové 
přihlášení sjednáno v aktuální ceně (platné v den změny ve smlouvě o zájezdu) pro 
všechny účastníky bez původních slev.

7.3.  Zákazníkem požadovaná změna termínu odjezdu/odletu, destinace, hotelu, 
místa odletu a příletu je vždy posuzována jako odstoupení od smlouvy a uzavření 
smlouvy nové. CK Bulgariatour vzniká v tomto případě nárok na úhradu 
odstupného dle bodu 6.3. Nová smlouva o zájezdu, bude uzavřena dle aktuální 
nabídky platné v době jejího uzavření. 

7.4.  Změna počtu osob v ubytování – v případě storna jedné osoby ve dvoulůžkovém 
pokoji musí zbývající osoba zaplatit příplatek za jednolůžkový pokoj nebo 
neobsazené lůžko. Stejný případ nastává ve třílůžkových pokojích a apartmánech, 
kdy je nutné zaplatit neobsazené lůžko, pokud nelze zajistit menší pokoj. Pokud se 
v případě storna dospělé osoby na lůžku přesouvá dítě z přistýlky na lůžko, hradí 
dítě cenu osoby na lůžku, pokud není uvedeno jinak. Za stornovanou osobu musí 
být uhrazeny stornopoplatky dle bodu 6.3.

 
8.  POMOC V NESNÁZÍCH, VADY ZÁJEZDU, REKLAMACE,  

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY
8.1.  Bulgariatour odpovídá za řádné poskytnutí zájezdu a má povinnost poskytnout 

zákazníkovi pomoc v nesnázích. Zákazník má možnost Bulgariatour kontaktovat 
a účinně s ní komunikovat (požádat o pomoc, ocitne-li se v nesnázích nebo 
vytknout vadu zájezdu) v sídle společnosti, tj. na adrese Bulgariatour spol. s r. o., 
Zázvorkova 1996/28, Stodůlky, 155 00 Praha 5, na e-mailové adrese uvedené ve 
smlouvě o zájezdu a zejména na k tomuto účelu zřízené telefonní lince, která je 
v provozu 24 hodin denně a jejíž číslo je uvedeno ve smlouvě o zájezdu. Zavinil-li 
si zákazník nesnáze sám, může pořadatel za svou pomoc požadovat přiměřenou 
náhradu skutečně vynaložených nákladů.

8.2.  Zájezd má vadu, není-li některá ze služeb cestovního ruchu, zahrnutá do zájezdu, 
poskytována v souladu se smlouvou o zájezdu.

8.3.  Má-li zájezd vadu, je zákazník povinen ji vytknout Bulgariatour bez zbytečného 
odkladu. Zákazník zároveň určí přiměřenou lhůtu k odstranění vady, ledaže 
Bulgariatour odmítne vadu odstranit nebo je zapotřebí okamžité nápravy. 
Zákazník má právo vytknout vadu rovněž prostřednictvím zprostředkovatele 
prodeje zájezdu. Má-li zájezd vadu a vytkl-li ji zákazník bez zbytečného odkladu, 
má zákazník právo na slevu z ceny ve výši přiměřené rozsahu a trvání vady. 
Bulgariatour a zákazník sjednávají, že promlčecí lhůta pro uplatnění práva 
zákazníka na slevu trvá dva roky. 

8.4.  Bulgariatour odstraní vadu zájezdu, ledaže to není možné, anebo odstranění vady 
vyžaduje nepřiměřené náklady s ohledem na rozsah vady a hodnotu dotčených 
cestovních služeb. Neodstraní-li Bulgariatour vadu v určené lhůtě, má zákazník 
právo odstranit vadu sám a požadovat náhradu nezbytných nákladů. Jde-li 
o podstatnou vadu, může zákazník odstoupit od smlouvy o zájezdu bez zaplacení 
odstupného.

8.5.  Vyskytnou-li se po odjezdu podstatné vady zájezdu, nabídne Bulgariatour bez 
dodatečných nákladů pro zákazníka vhodné náhradní řešení, pokud možno 
stejné nebo vyšší jakosti než jaká byla sjednána ve smlouvě o zájezdu, aby zájezd 
mohl pokračovat; to platí i v případech, kdy je návrat zákazníka do místa odjezdu 
uskutečněn jiným než sjednaným způsobem. Je-li navrhované náhradní řešení 
nižší jakosti než jakou určuje smlouva o zájezdu, poskytne Bulgariatour zákazníkovi 
přiměřenou slevu. Zákazník může navrhované náhradní řešení odmítnout pouze 
tehdy, není-li srovnatelné s tím, co bylo ve smlouvě o zájezdu sjednáno, nebo 
není-li poskytnutá sleva přiměřená. V této situaci je Bulgariatour povinna, pokud 
zájezd zahrnuje přepravu, poskytnout zákazníkovi bez zbytečného odkladu a bez 
dodatečných nákladů pro zákazníka rovnocennou přepravu do místa odjezdu, nebo 
do jiného místa, na němž se smluvní strany dohodly.

8.6.  Zákazník je za všech okolností povinen počínat si tak, aby předcházel vzniku škody 
nebo újmy své, dalších zákazníků, Bulgariatour a jejích obchodních partnerů.

8.7.  Bulgariatour odpovídá za škodu a újmu způsobenou tím, že ona nebo jiné 
osoby poskytující v rámci zájezdu jednotlivé služby cestovního ruchu porušili 
své povinnosti. Ani v těchto případech však neodpovídá za škodu, pokud byla 
způsobena zákazníkem, třetí osobou, která není spojena s poskytováním 
služeb cestovního ruchu v rámci zájezdu, nebo mimořádnou nepředvídatelnou 
a nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli poskytovatele. 
Bulgariatour a zákazník sjednávají, že promlčecí lhůta pro uplatnění práva 
zákazníka na náhradu škody trvá dva roky.

8.8.  Umožňuje-li mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, omezení výše náhrady 
škody vzniklé porušením povinnosti ze smlouvy nebo podmínek náhrady škody, 
hradí Bulgariatour škodu jen do výše tohoto omezení. Povinnost Bulgariatour 
hradit škodu je omezena na trojnásobek celkové ceny zájezdu, s výjimkou zaviněné 
škody nebo újmy způsobené na zdraví.

8.9.  Cestovní kancelář Bulgariatour nenese žádnou odpovědnost a neručí za úroveň, 
cenu, případně vzniklou škodu u služeb a akcí nesjednaných ve smlouvě o zájezdu, 
pořádaných jinými subjekty, které si zákazník objedná na místě samém u hotelu či 
jiné organizace. Bulgariatour rovněž neodpovídá za škody a majetkové újmy vzniklé 
zákazníkovi, které jsou předmětem smluvní úpravy pojistného krytí pojišťovny 
na základě pojistné smlouvy o cestovním pojištění pro cesty a pobyt, ani takové 
škody a majetkové újmy, které jsou z rozsahu pojistného krytí výslovně vyňaty, 
pokud odpovědnost cestovní kanceláře Bulgariatour není v těchto případech dána 
ze zákona. Dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následek není závislý na 
činnosti a postupu cestovní kanceláře Bulgariatour (vis major) nebo k okolnostem na 
straně zákazníka, na základě kterých zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, 
zaplacené a cestovní kanceláří Bulgariatour zabezpečené služby cestovního ruchu, 
nevzniká zákazníkovi nárok na úhradu nebo slevu z ceny těchto služeb.

8.10.   Náhrada škody, týkající se letecké dopravy, je omezena v souladu s mezinárodními 
smlouvami, kterými je ČR vázána. V letecké přepravě se tak odpovědnost za 
škodu řídí Úmluvou o sjednocení některých pravidel v mezinárodní letecké 
dopravě ze dne 28. 5. 1999 (tzv. Montrealskou úmluvou) a dále nařízením 
Evropského parlamentu a Rady Evropské unie č. 2027/97, ve znění nařízení č. 
889/2002 ze dne 13. května 2002.

V případě odepření nástupu na palubu, změny třídy na nižší kategorii, zrušení 
nebo významného zpoždění letu u letů, na které se vztahuje nařízení (ES) č. 
261/2004, ze dne 11. února 2004, se kompenzace za odepření nástupu na 
palubu, změny třídy na nižší kategorii, zrušení nebo významného zpoždění letu 
řídí tímto nařízením. Kompenzace dle tohoto nařízení se uplatňují primárně 
stížností u příslušného leteckého přepravce prostřednictvím formuláře 
připraveného Evropskou komisí. Pokyny k vyplnění jsou součástí příslušného 
formuláře stížnosti.
Práva a povinnosti zákazníka při přepravě cestujících a zavazadel se řídí 
Přepravními podmínkami přepravní společnosti zajišťující přepravu. 
Reklamaci zavazadel, odepření nástupu na palubu, změny třídy na nižší 
kategorii, zrušení či zpoždění letu se doporučuje uplatnit okamžitě po zjištění 
nejlépe přímo u příslušné přepravující letecké společnosti. Pokud dojde ke 
škodě při přepravě, musí být tato skutečnost nahlášena nejlépe ihned po 
příletu na příslušném místě na letišti, kde musí být sepsán protokol (tzv. 
P.I.R.), který je potřebný pro další jednání s leteckou společností. V případě 
vzniku vady na palubě letadla je zákazník povinen požádat o písemné 
potvrzení příslušné vady člena posádky letadla. V tomto potvrzení by měla 
být vada dostatečně a věcně popsána. Zmíněné potvrzení je zákazník povinen 
předat po skončení zájezdu pracovníkovi cestovní kanceláře Bulgariatour, 
případně zaslat do sídla CK Bulgariatour.

8.11.  V otázkách zde vysloveně neuvedených platí ustanovení českých platných 
právních předpisů, zejména občanského zákoníku a zákona o některých 
podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, předpisů Evropských 
společenství/Evropské unie, mezinárodních smluv, kterými je Česká republika 
vázána, na jejichž text se tímto odkazuje.

8.12.   V případě sporu mezi zákazníkem a CK Bulgariatour má zákazník právo využít 
institutu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (dále také „ADR“). Řízení 
je oprávněn zahájit zákazník podáním návrhu k věcně příslušnému subjektu, 
kterým je v případě smluv o zájezdu Česká obchodní inspekce (dále jen „ČOI“), 
a to nejpozději do 1 roku ode dne, kdy kontaktoval CK Bulgariatour za účelem 
řešení sporu poprvé. ADR při ČOI se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 
634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, a Pravidly pro postup 
při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů dostupnými na internetových 
stránkách ČOI – www.coi.cz. Kontaktní údaje: Česká obchodní inspekce, 
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Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail:  
adr@coi.cz; www: adr.coi.cz 

9. POVINNÉ SMLUVNÍ POJIŠTĚNÍ
CK Bulgariatour je povinna po celou dobu své činnosti mít ve smyslu příslušných 
ustanovení zákona č. 159/99 Sb., v platném znění, uzavřenu pojistnou smlouvu, na 
jejímž základě vzniká zákazníkovi právo na plnění v případech, kdy Bulgariatour 
z důvodu svého úpadku:
a)  neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do České republiky, 

pokud je tato doprava součástí zájezdu,
b)  nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd 

neuskutečnil, nebo
c)  nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně 

poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze zčásti.
CK Bulgariatour je povinna předat zákazníkovi současně se smlouvou o zájezdu 
doklad pojišťovny, obsahující název pojišťovny, podmínky pojištění a způsob 
oznámení pojistné události. Tento doklad je platný pouze ve spojení s potvrzením 
o úhradě ceny zájezdu/zálohy. V případě, že zákazníkovi nebude poskytnuta doprava 
z místa pobytu v zahraničí zpět do České republiky, pokud je tato doprava součástí 
zájezdu, poskytne pojišťovna plnění zabezpečením dopravy z místa pobytu do ČR vč. 
nezbytného ubytování a stravování do doby odjezdu. Zajistí-li si zákazník dopravu 
včetně nezbytného ubytování a stravování na vlastní náklady, poskytne mu pojišťovna 
peněžní plnění pouze do výše, jakou by musela vynaložit, pokud by dopravu, ubytování 
a stravování zajišťovala sama. Nároky zákazníka, které mu vznikly proti cestovní 
kanceláři v důsledku neplnění smlouvy o zájezdu, přecházejí na pojišťovnu, a to až do 
výše plnění, které mu pojišťovna poskytla.
 
10. CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ ZÁKAZNÍKA
V ceně zájezdů není zahrnuto pojištění léčebných výloh v zahraničí ani pojištění 
pro případ odstoupení od smlouvy o zájezdu. Zákazníkům se doporučuje uzavřít 
cestovní pojištění prostřednictvím CK Bulgariatour, které mimo jiné zahrnuje i pojištění 
rizik souvisejících se zrušením zájezdů z důvodů stanovených pojišťovnou. Zákazník 
bere na vědomí, že pokud nevyužije doporučení CK Bulgariatour uzavřít jejím 
prostřednictvím pojištění, není CK Bulgariatour povinna (nad daný zákonný rámec) 
cokoliv nepojištěnému zákazníku při nastalé pojistné události poskytnout a zákazník 
nese sám veškerá rizika s tím související.
V případě, že zákazník sjednal cestovní pojištění, bere na vědomí, že CK není pojistitelem, 
ale pouze zprostředkovatelem vztahu mezi zákazníkem a pojišťovnou. Doba trvání 
pojištění odpovídá délce zájezdu. Potvrzuje rovněž, že je oprávněn sjednat pojištění 
i pro další osoby (pojištěné) a že mu byly předány předsmluvní informace o cestovním 
pojištění a pojistné podmínky.
Pojistníkem je osoba, která uzavírá smlouvu o zájezdu, pojištěnými jsou osoby účastnící 
se zájezdu, resp. osoby uvedené jmenovitě či odkazem v části týkající se pojištění. 
Rozsah cestovního pojištění společnosti UNIQA pojišťovna, a.s., limity pojistného 
plnění a další informace o pojištění jsou uvedeny na straně 7. katalogu LÉTO 2020 - CK 
BULGARIATOUR a na www.bulgariatour.cz v části „Všeobecné info/ Cestovní pojištění.“ 
Podrobnosti o rozsahu pojištění, o pojistné události, pojistných nebezpečích, pojistném 
plnění, způsobech zániku pojištění, výlukách a postupech při škodné události jsou 
uvedeny v pojistných podmínkách sjednaného pojištění.
Doporučené komplexní cestovní pojištění K5S od UNIQA pojišťovny včetně pojištění 
storna zájezdu do výše pojistné částky 20 000 Kč za osobu nabízí CK Bulgariatour za 
zvýhodněnou cenu:
8 dní ............... 280 Kč/dospělý, dítě 0-12 let 140 Kč.
11 dní ............. 400 Kč/dospělý, dítě 0-12 let 200 Kč.
12 dní ............. 440 Kč/dospělý, dítě 0-12 let 220 Kč.
15 dní ............. 500 Kč/dospělý, dítě 0-12 let 250 Kč.
V den nastoupení zájezdu nesmí dítě dovršit 12 let.
 
11. DALŠÍ PODMÍNKY
Další podmínky mimo jiné blíže upravují obsah a rozsah poskytovaných služeb 
sjednaných smlouvou o zájezdu a z toho plynoucí rozsah či omezení odpovědnosti 
cestovní kanceláře.

11.1. Servis a služby 
Úroveň a rychlost služeb poskytovaných personálem hotelů a ostatních ubytovacích 
zařízení odpovídá místním zvyklostem a mentalitě obyvatelstva. Proto je nutné počítat 
mnohdy s menší zkušeností a určitou ležérností, ale na druhou stranu často s velmi 
přátelským a milým přístupem. Úroveň služeb vždy vychází především z místních 
podmínek a zejména při cestách do mimoevropských zemí nemusí vždy odpovídat 
standardům a očekáváním evropských cestovatelů. Upozorňujeme na skutečnost, že 
nabídka aktivit a služby poskytovaných hotelem zdarma či za poplatek platí v době vydání 
katalogu a rozhodnutím hotelu se může v průběhu sezóny změnit. Aktuální informace CK 
Bulgariatour uvádí na www.bulgariatour.cz. Upozorňujeme, že při sníženému obsazení 
hotelu (např. v období před sezónou/po sezóně), může dojít rozhodnutím hotelu 
k omezení nabídky poskytovaných služeb pro volný čas a zábavu. Pokud hotel nabízí 
animační programy, bývají pořádané v cizích jazycích. Jejich rozsah závisí na daném hotelu 
a CK nemůže průběh ani program animačních programu nijak ovlivnit. Rovněž strava 
může být z tohoto důvodu podávána místo formou bufetu ve formě servírované. Za hlavní 
sezónu je považován měsíc červenec a srpen (není-li uvedeno jinak). Veškeré příplatky 
a poplatky v cizí měně uvedené v katalogu jsou pouze orientační. Období a otevírací dobu 
provozovatelů např. restauračních zařízení, směnáren, obchodů a půjčoven.

11.2. Hygiena 
Kulturní hygienické zvyklosti jsou v cílových zemích odlišné od tuzemských, tamní 
hygienické předpisy jsou mnohem tolerantnější. Totéž se týká i předpisů ve vztahu 
k životnímu prostředí.

11.3. Ubytování 
Poskytované ubytovací služby odpovídají popisu v katalogu. Období před a po hlavní 
sezóně přináší vedle výhodných cen i skutečnost, že některá zařízení (bary, diskotéky 
apod.) nejsou v provozu. V případech překnihování, ke kterému ve všech turistických 
oblastech příležitostně dochází, bude poskytnuto ubytování v ubytovacím zařízení 
stejné nebo vyšší kategorie. Upozorňujeme, že jsou rozdíly v kategorizaci hotelů mezi 
jednotlivými destinacemi. I v komfortních hotelech jsou pokoje většinou jednoduše 
zařízeny. Vybavení, velikost a poloha pokojů (i stejné kategorie) nejsou vždy stejné. 

Ve většině ubytovacích zařízení není v koupelnách mýdlo. Může se stát, že některé 
v tuzemsku užívané vybavení hotelového pokoje chybí, jedná se zpravidla o vybavení, 
které není na rozdíl od našich zvyklostí podmíněno místní normou pro předmětnou 
kategorii ubytování. Minimální obsazení pokoje je dáno počtem pevných lůžek. Dětská 
cena na lůžku platí pouze v doprovodu jedné dospělé osoby.
Jednolůžkové pokoje - i když jsou s příplatkem, jsou většinou velmi malé a často bez 
balkonu a nemusí být zcela identické s dvoulůžkovými pokoji. V případě obsazení 
dvoulůžkového pokoje jednou osobou může být pokoj vybaven pouze jedním lůžkem.
Promo pokoje – nabídka tohoto typu pokoje je kapacitně omezena, pokoj je umístěn na 
méně prestižním místě nebo s omezeným vybavením (např. chybí balkon). 
Přistýlky – nejsou součástí pokoje, pokud to nevyžaduje počet osob v pokoji. Přistýlkou 
mohou být rozkládací křesla nebo gauče, palandy, pohovky, skládací pěnové matrace 
nebo spartakiádní lehátka. V některých případech to mohou být postele, kovovým 
mechanizmem připevněné k pevnému lůžku, pod nímž jsou zasunuty nebo postele 
užší a kratší. Ve všech takových případech by měl zákazník počítat s omezením volného 
prostoru a snížením pohodlí a komfortu. Přistýlky se nedoporučují pro dospělé osoby. 
V případě, že patří k vybavení pokoje lednice, jedná se obvykle o malou lednici, která 
není doplňována zbožím a klienti ji mohou využívat k vlastní potřebě. CK Bulgariatour 
ani provozovatel ubytovací kapacity není zodpovědný za případnou ztrátu šperků, 
finanční hotovosti a jiných cenností. Všem klientům proto doporučujeme jejich uložení 
v bezpečnostních schránkách nebo trezoru.
Nejlepší dovolená je pro mnohé turisty spojena s bohatým nočním životem. Proto 
jsou některá turistická střediska přesycena zábavními podniky – bary, vinárnami, 
diskotékami a nočními kluby. Jejich provoz je obvykle hlučný. V ubytovacích objektech 
nemůže naše CK zajistit absolutní klid. Nejlépe je přizpůsobit se místním podmínkám 
a přes poledne si zdřímnout, abyste si pak mohli vychutnat krásné letní večery. Klidnější 
podmínky jsou spíše před a po hlavní sezóně, kdy se v letoviscích nachází méně 
turistů. Tento hluk nesnižuje kvalitu nasmlouvaných služeb a nemůže být předmětem 
k reklamaci. Rovněž je někdy třeba počítat se stavební činností v blízkosti hotelů, na 
kterou cestovní kancelář nemá vliv. Nemůže ovlivnit vzhled nebo úpravu pozemků 
sousedících s danou kapacitou, jelikož tyto pozemky nejsou jejich součástí. Pečlivě 
však vybíráme ubytovací kapacity tak, abychom se stavební činnosti v jejich blízkosti 
vyhnuli. CK nenese odpovědnost za případné změny, které nastaly později (např. 
stavební činnost v okolí hotelů a penzionů.).
Absolutní klid v turistických centrech nenajdete. K dovolené patří i večerní zábava 
a bary, restaurace, diskotéky a noční kluby, které mohou působit hluk. Také stavební 
styl umožňuje zvukovou prostupnost mezi jednotlivými místnostmi.
Zvláštní požadavky – naše CK se snaží v maximální míře splnit Vaše zvláštní požadavky, 
např. na ubytování v přízemí nebo naopak ve vyšším patře, přidělení konkrétního 
pokoje či zajištění apartmánů nebo pokoje vedle sebe pro rodiny, které cestují 
společně apod. Za přidělování pokojů je odpovědný ubytovatel. Jelikož některé hotely 
mají pokoje v různých barevných provedeních s jiným nábytkem a v různém designu 
(nelze v katalogu prezentovat všechny typy pokojů), musí klient fotografie považovat 
pouze za ilustrační. Tyto požadavky nelze potvrzovat před odjezdem a pokud se nám 
v některých případech přes veškerou snahu nepodaří zajistit, nemůžeme poskytovat 
žádné slevy ani kompenzace, neboť se jedná o nezávazné požadavky klienta (nejsou 
součástí smlouvy o zájezdu ani zpoplatněny), na které není právní nárok.
Za výhled na moře, příp. bazén bývá vyžadován příplatek. V případě, že výhled budete 
požadovat, uveďte to již při rezervaci. Výhled může být někdy částečně omezen stromy 
nebo jinou vegetací. 
Převážná část států EU zařazuje ubytovací zařízení do pěti tříd (zatím není v rámci EU 
vymezena jednotná terminologie, a proto pro označení úrovně poskytovaných služeb 
se často setkáváme s pojmem kategorie) a označuje je hvězdičkami. Některé státy 
však zařazují ubytovací zařízení od * do ******. Např. v Řecku hotelová legislativa 
rozlišuje 6 kategorií (E, D, C, B, A, Lux) hotelů a bungalovů. Jelikož nelze jednoznačně 
převést tyto kategorie do pěti našich tříd, vytvářejí si touroperátoři vlastní hodnocení 
ubytovacích zařízení, která nabízejí svým klientům. Tato klasifikace slouží pouze pro 
potřebu touroperátora a orientaci klientů, nemusí se shodovat s oficiálním zařazením 
hotelu do příslušné třídy.

11.4. Doprava 
Od 17. 1. 2006 jsou všechny lety z Prahy do schengenského prostoru odbavovány 
z terminálu 2, Ostatní lety (non-schengen, mezi které ptří také Bulharsko) z terminálu 
1. Všechny lety nabízené naší cestovní kanceláří jsou provozovány renovovanými 
leteckými společnostmi. Na základě předpisů a úmluv běžných v mezinárodní 
letecké dopravě si vyhrazujeme možnost změny místa odletu, trasy letu (možnost 
mezipřistání), letecké společnosti, typu letadla a letového plánu. Přesné časy odletu 
a příletu jsou uvedeny ve vašich elektronických dokladech a také pokynech k odletu.
Na letech společnosti Smartwings, a. s. má každý cestující zákazník nárok na 
bezplatnou dopravu jednoho zavazadla do max. váhy 23 kg, pokud není v cestovních 
dokladech uvedeno jinak. Při nadváze je účtován poplatek. Příruční zavazadlo nesmí 
překročit 8 kg a nezapočítává se do bezplatně dopravovaných zavazadel do výše 23 
kg. Na letech společnosti Bulgarian Air Charter má každý cestující zákazník nárok na 
bezplatnou dopravu jednoho zavazadla do max. váhy 20 kg, pokud není v cestovních 
dokladech uvedeno jinak. Při nadváze je účtován poplatek. Příruční zavazadlo nesmí 
překročit 6 kg a nezapočítává se do bezplatně dopravovaných zavazadel do výše 20 
kg. Děti do dvou let cestující za manipulační poplatek 500 Kč, nemají nárok na místo 
v letadle, ale mají nárok na bezplatnou dopravu jednoho odbaveného zavazadla, na 
letech Smartwings 10 kg, na letech Bulgarian Air Charter 20 kg. Veškeré podrobnosti 
ve vztahu k letecké dopravě, resp. podrobné přepravní podmínky, nalezne zákazník na 
internetových stránkách CK Bulgariatour nebo je v případě zájmu obdrží v prodejnách 
CK Bulgariatour.

11.5. Transfery v destinaci 
Doba transferu je uváděna vždy pouze přibližně, jelikož je závislá na aktuální dopravní 
situaci, množství hotelů na trase a počtu vystupujících klientů. Transfery mohou být 
zajištěny standardními autobusy, minibusy v některých případech i taxi apod.

11.6. Délka a rozsah zájezdu 
Délka zájezdu je vyjádřená v tomto katalogu počtem dní. Do celkového počtu dní 
trvání leteckých zájezdů jsou zahrnuty i dny určené pro cestu do místa pobytu a zpět, 
a to i v případech, kdy první den je odjezd organizován v pozdních nočních hodinách. 
Délka pobytu na místě je přímo závislá na počtu uhrazených nocí. Do celkového počtu 
nocí je započítána jedna noc v případě nočních letů i tehdy, je-li zákazník ubytován 
do 12.00 (poledne) následujícího dne. I když nocleh nebyl čerpán v plném rozsahu, 

stejně jako za služby nečerpané z titulu zpoždění dopravy, nemůže CK Bulgariatour 
poskytovat žádnou finanční náhradu za předpokladu, že sjednaný počet dnů, resp. nocí, 
byl dodržen; odpovědnost leteckého dopravce za způsobenou škodu tím není dotčena.  
První a poslední den jsou určeny k přepravě a nejsou určeny k vlastní dovolené. Časný 
příjezd či pozdní odjezd neopravňují k delšímu používání pokoje. Délka pobytu na 
místě je přímo závislá na počtu uhrazených nocí (viz ceník). Pro účely vymezení 
termínu zájezdu se zahájením a ukončením zájezdu rozumí první úkon vyplývající ze 
smlouvy o zájezdu , většinou okamžik započetí letecké přepravy (tj. okamžik započetí 
odbavování leteckým přepravcem). 
Naší snahou je zkrátit Vám při příjezdu dobu čekání na ubytování na minimum. Stejně 
tak při odjezdu Vám zpravidla naši zástupci zabezpečí po nezbytně nutnou dobu 
úschovu zavazadel. Bohužel nemůžeme garantovat v každém případě bezprostřední 
návaznost ubytování, popřípadě opuštění pokojů nebo apartmá, na Váš příjezd nebo 
odjezd. Podle mezinárodních standardů musí hosté opustit pokoje v den odjezdu 
nejpozději do 12.00 hodin (v některých případech již do 10.00 hodin), aby mohl být 
proveden řádný úklid bez ohledu na dobu Vašeho příjezdu nebo odjezdu do místa 
pobytu a z něj. Možnost nastěhování v den příjezdu je nejdříve po 14.00 hodině. Při 
pozdějším odjezdu lze v některých hotelích na místě za poplatek dohodnout pozdější 
opuštění pokoje.

11.7. Klimatizace 
Tato zařízení najdete pouze v hotelech, kde je toto přímo uvedeno v popisu. V mnoha 
případech je klimatizace ovládána centrálně a její zapínání/vypínání z hlediska doby 
a délky zcela závisí na rozhodnutí hotelu. Často je klimatizace v provozu pouze 
několik hodin denně nebo pouze v hlavní sezóně. Při výpadcích proudu, popř. kolísání 
proudu, se řádný provoz zařízení zpravidla udržuje pomocí nouzových agregátů, které 
však nejsou technicky způsobilé dodat dostatek elektřiny, aby mohly zaručit funkci 
klimatizací. V posledních letech jsou klimatizace modifikovány tak, že fungují jen při 
zavřených dveřích a oknech a při použití pokojového klíče, takže provoz klimatizací 
automaticky končí při opuštění pokojů, popř. otevření oken nebo dveří. Hluk při provozu 
klimatizací nelze bohužel vyloučit.

11.8. Stravování a nápoje 
V hotelech se vaří většinou mezinárodní pokrmy obohacené o místní prvky. V některých 
ubytovacích kapacitách se nabízejí také typické místní pokrmy, které se často připravuji 
s neobvyklým kořením a nepodávají se vždy horké. Převažuje zelenina a různé saláty. 
Způsob stravování je uveden u popisu každého hotelu. Kontinentální (evropská) 
snídaně je servírovaná, většinou opakující se nabídka, která se skládá z kávy a čaje, 
pečiva, másla a džem nebo marmeláda, sýr, salám, někdy vejce. Snídaně podávaná 
formou bufetu znamená samoobslužnou volnou konzumaci z nabídky, která odpovídá 
kategorii hotelu a zejména místním zvyklostem. Například obsahuje pečivo, kávu, čaj, 
džus, různé sladké koláče, ovoce, vajíčka, zavařeninu, sýr, salám, to vše opět podle 
kategorie hotelu. V hotelech nižší a střední kategorie může být nabídka omezená 
pouze na některé z uvedených položek (např. pečivo nebo chléb, máslo, džem, střídavě 
obohaceno o sýr, salám nebo vejce). Večeře je buď servírované menu s obsluhou, 
výběr z několika chodů a saláty formou bufetu, nebo volná konzumace formou 
bufetu. Nabídka opět odpovídá kategorii hotelu, přičemž i ve tříhvězdičkovém hotelu 
můžeme v mnoha případech očekávat pouze jedno teplé hlavní jídlo. I v případě, 
kdy je snídaně a večeře podávána formou bufetu se může stát, že některá jídla jsou 
s částečnou obsluhou. U restaurací, které nabízejí část kapacity nebo veškerá místa 
pod širým nebem, může v závislosti na počasí dojít k omezením. Stravování formou 
bufetu či servírovaného menu je rovnocenné. V případě skutečně nízkého počtu klientů 
využívajících daný typ stravovací služby a mimo hlavní sezonu (červenec, srpen) může 
dojít ze strany hotelu ke změně typu stravy. Nápoje nikde nejsou zahrnuty v ceně, 
není-li uvedeno jinak – např. v hotelech s programem „all inclusive”. Rozsah, sortiment, 
místa a doba čerpání programu „all inclusive”jsou určovány vnitřními směrnicemi 
hotelu a budete s nimi seznámeni po příletu do Vašeho hotelu. U ubytování s možností 
vlastního vaření jsou k dispozici kuchyňky či kuchyňské kouty vybavené většinou 
dvouvařičem a ledničkou. Kuchyňské vybavení, které je k dispozici, se skládá pouze ze 
základního nádobí. Nemůžete tedy očekávat plně vybavenou kuchyňku. Upozorňujeme 
na skutečnost, že mohou chybět např. otvíráky konzerv či nádobí na vaření nemusí být 
v dostatečném množství. Pokojový minibar není součástí „all inclusive“. Bývá naplněn 
na základě požadavku klienta a veškeré zkonzumované nápoje či potraviny z minibaru 
podléhají přímé úhradě. U každého zájezdu je uveden počet uhrazených noclehů 
(nocí). Počtu noclehů (nocí) odpovídá i nárok na stravování, přičemž některá strava 
může být nahrazena balíčkem či pozdní jednoduchou večeří. Stravování začíná a končí 
společně s ubytovacími službami, první stravu můžete tedy obdržet nejdříve po 14. 
hodině a poslední nejpozději v 12.00 hodin. Současně upozorňujeme na skutečnost, 
že klienti ubytovaní v jedné ubytovací jednotce musí vždy čerpat shodný systém 
stravování, pokud není stravování zajištěno jako fakultativní služba. V některých 
hotelech v Bulharsku může mít hotel a restaurace jiného majitele i jiné zařazení do 
třídy hodnocení.

11.9. Pláže 
U každé ubytovací kapacity se snažíme co nejpřesněji popsat jaká pláž se v blízkosti 
nachází. Nemůžeme však ovlivnit počasí ani činnost moře a proto za případné 
znečištění pláže, moře či vyplavení kamínků z důvodů klimatických poruch nebo 
jiných nepředpokládaných důvodů např. po bouři nenese CK odpovědnost. Přibližná 
vzdálenost od moře, která je u všech ubytovacích kapacit daná, je především v případě 
hotelových komplexů, složených z několika budov, pouze orientační. Obvykle je 
uváděna od nejbližší budovy nebo kraje areálu, proto se může vzdálenost jednotlivých 
hotelových pokojů lišit, v závislosti na rozloze hotelového areálu. Většina pláží, i před 
hotelovými zařízeními, je veřejná, ve veřejném vlastnictví a přístupná i místnímu, 
pro naše představy často hlučnému obyvatelstvu. Čištění pláže spadá do oblasti úkolů 
místních obcí. Pronájem lehátek a slunečníků na pláži zajišťuji soukromé firmy, tudíž 
za ně CK nenese žádnou odpovědnost a nemůže nijak ovlivnit jejich kvalitu, počet ani 
cenu. Režim plážového servisu je možné ze strany hotelů změnit i v průběhu sezóny. 
Kapacita lehátek a slunečníků nikde neodpovídá plné kapacitě hotelu, neboť se 
předpokládá, že část hostů tráví svůj pobyt u bazénu či na výletech.

11.10. Bazény 
Pokud je součástí hotelového zařízení bazén, je třeba vzít v úvahu, že ne vždy je bazén 
vyhříván, tato skutečnost závisí především na rozhodnutí vedení hotelu. Pokud je 
v popisu hotelu uvedeno, že je bazén vyhříván, bývá toto vyhřívání spuštěno pouze 
v určitém období. Ve večerních hodinách se obvykle voda v bazénech chemicky čistí, 
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proto je vstup do bazénu zakázán. Ne všechny hotely mají bazén s čistícím/filtračním 
zařízením, a proto musí být při vyšších teplotách bazén vypuštěn a vyčištěn. Je tedy nutné 
počítat s tím, že může být bazén po určitou dobu mimo provoz. Počet lehátek a slunečníků 
u bazénu neodpovídá nikde kapacitě hotelu. Za množství a kvalitu lehátek a slunečníků 
je odpovědný management hotelu, nikoliv CK, a to i v případě, že jsou nabízeny zdarma.

11.11. Voda a elektrické napětí 
Ve většině cílových zemí se nedoporučuje používat vodu z vodovodu k pití a vaření. 
Vodu k těmto účelům Vám doporučujeme zakoupit v místních obchodech nebo 
v hotelu. V hotelech se solárním topením teče občas vlažná voda. V některých 
zemích může docházet i k opakovaným (krátkodobým) výpadkům elektrické energie 
a v zásobování vodou. S tím pak samozřejmě souvisí i výpadek klimatizace. Elektrické 
napětí a elektrické zásuvky ne vždy odpovídají českým normám.

11.12. Hmyz 
Neovlivnitelnou nepříjemnou skutečností, se kterou se můžete v určitých obdobích 
v některých objektech setkat, je výskyt drobného hmyzu. Přes intenzivní snahy 
hoteliérů se může hmyz vyskytovat i v prostorách hotelu. Nedoporučuje se ponechávat 
v pokoji volně ležet potraviny. Doporučujeme ochranné prostředky.

11.13. Wi-Fi přípojení 
Připojení je obvykle pouze v určených společných prostorách hotelu či penzionu. 
V pokoji je obvykle za poplatek, pokud není uvedeno jinak. Rychlost připojení 
je omezena sdílením, tudíž toto připojení není vhodné pro pracovní použití. Při 
poskytování Wi-Fi připojení, může z důvodu špatného počasí (bouřka), docházet ke 
krátkodobým výpadkům

11.14. Víza a pasy 
V případě, že hostitelská země vyžaduje víza a pokud je to sjednáno, zajišťuje víza CK 
Bulgariatour pouze pro držitele pasu České republiky, a to po předložení dokumentů 
požadovaných příslušným zastupitelským úřadem. Rozhodnutí o udělení víza 
není v kompetenci CK Bulgariatour, která udělení víza při jejím vyřizování nemůže 
garantovat. Držitelé cestovních dokladů jiných států jsou povinni zajistit si sami 
potřebné doklady a náležitosti k cestě u příslušného velvyslanectví nebo konzulátu. 
Veškeré náklady a důsledky, které vzniknou nedodržením tohoto ustanovení, nese 
zákazník. Upozorňujeme, že většina států vyžaduje, aby cestovní pas byl platný dalších 
6 měsíců od doby opuštění země. Upozorňujeme, že dnem 26. června 2012 skončila 
možnost cestování dětí zapsaných v cestovních dokladech rodičů. Každý občan ČR, 
včetně dětí, může cestovat do Bulharska nebo Řecka na základě platného cestovního 
pasu nebo platného občanského strojově čitelného průkazu. Občanský průkaz slouží 
jako cestovní doklad pouze pro jeho držitele. Pokud tedy rodič cestuje společně 
s dítětem pouze s občanským průkazem, pak je NUTNÉ, aby dítě mělo vždy vlastní 
cestovní pas, a to i v případě, že dítě je zapsáno v občanském průkazu rodiče.
Pokud zákazník v průběhu zájezdu ztratí nebo jsou mu odcizeny doklady, je povinen si 
pro zpáteční cestu opatřit nové doklady sám a na vlastní náklady. Delegáti na místě jsou 
v těchto případech nápomocní dle časových možností.

11.15. Poplatek za dítě do 2 let 
Děti do 2 let neboli infanti platí manipulační poplatek 500 Kč. Manipulační poplatek je 
stejný pro jednosměrnou i zpáteční letenku. Cestují bez nároku na lůžko, stravu, služby 
a na místo v letadle či autobuse. Dítě nesmí dosáhnout věku 2 let v době návratu.

11.16. Dětská cena
Dítě nesmí dosáhnout uvedeného věku v době návratu do ČR. Např. přistýlka dítě 
2-12 let - cena platí pro dítě ve věku 2-11,99 let, tzn. dítě nesmí dovršit 12 let v době 
návratu.
11.17. Zájezdy Last Minute 
V případě nákupu zájezdu na poslední chvílí „LAST MOMENT“ nebo „LAST MINUTE“, je 
klientům poskytnuta výrazná sleva a CK Bulgariatour si vyhrazuje právo na případnou 
změnu ubytovací kapacity ve stejné kategorii. Ubytovací kapacita může být odlišná 
od nabídky z aktuálního katalogu nebo webu, na základě operátorské nabídky. 
Ubytování „NO NAME“, kdy CK nabízí ubytování jako nejlevnější volbu, bez garance 
ubytování v konkrétním hotelu či penzionu, splňuje minimální prezentovanou kvalitu. 
V některých případech může být vlastní sociální zařízení přes chodbu.

11.18. Delegát 
Všechny zájezdy CK Bulgariatour, není-li uvedeno jinak, mají svého delegáta. Úloha 
delegátů může být různá. V tranzitních prostorách letiště a po dobu letu o Vás budou 
pečovat zaměstnanci letiště a letecké společnost. 
Po příletu nebo příjezdu Vás bude kontaktovat zástupce-delegát, který Vám bude 
nápomocen v místě pobytu. Při úvodní informativní schůzce Vás blíže seznámí 
s pobytovým místem, poskytovanými službami, s možnostmi fakultativních výletů 
a zodpoví Vaše případné dotazy. Vzhledem k tomu, že delegát má obvykle na starost 
více ubytovacích objektů, doporučujeme využívat pro řešení veškerých záležitostí 
a popřípadě problémů především úřední hodiny nebo pravidelné schůzky, které jsou 
předem vyhlášeny. U některých typů zájezdu je informační schůzka a průvodcovský 
servis pouze na telefonu. 
Hlavní náplní práce delegátů je přivítání a odbavení klientů, organizace transferů 
a fakultativních výletů, pomoc zákazníkům ve složitých situacích a celková péče o hladký 
a ničím nerušený průběh Vaší dovolené. Pokud se vyskytne během vašeho pobytu 
jakýkoliv problém, oznamte tuto skutečnost našemu delegátovi. Ne vždy je delegát 
přítomen všem transferům, je však zodpovědný za poskytnutí důležitých pokynů 
a řádnou organizaci. V destinacích, kde nemá cestovní kancelář zajištěný stálý delegátský 
servis, je klientům k dispozici na mobilním telefonu delegát z nejbližší destinace. 
V Bulharsku v Primorsku a v Řecku v Potose – Thassos jsou otevřeny sezónní pobočky 
naší cestovní kanceláře, které jsou Vám k dispozici v úředních hodinách se službami 
našich delegátů. Delegát nemůže ve svém voze převážet klienty k lékaři, ale může 
je doprovázet dle časových možností, je však vždy k dispozici na mobilním telefonu.
Kontakt na konkrétního delegáta CK v místě pobytu bude zákazníkovi předán 
v pokynech k odletu.

11.19. Fakultativní výlety 
Pořadatelem fakultativních výletů není CK Bulgariatour. Nabídku výletů v místě 
vašeho pobytu vám od místní agentury poskytne zástupce CK Bulgariatour v destinaci. 
Fakultativní výlety jsou nepovinné výlety na objednávku, platí se obvykle v místní měně 

a jsou provázeny česky/slovensky, příp. anglicky nebo německy mluvícím průvodcem. 
Výlety jsou pořádány v případě minimální účasti, kterou stanoví místní agentura 
(operátor). Výlety mohou být zrušeny z důvodů, jakými jsou například nepřízeň počasí, 
nedostatečný počet účastníků či vyšší moc. Nerealizace výletu nezakládá právo na slevu 
z ostatních služeb sjednaných smlouvou o zájezdu. Upozorňujeme i na skutečnost, že 
program výletu může být z objektivních důvodů změněn. Případnou reklamací úrovně 
fakultativního výletu je třeba podat u agentury na místě (a to i v případě, pokud je CK 
zprostředkovatelem těchto služeb) a nikoliv u CK Bulgariatour.

11.20. Komplexní odbavení 
Klientům je komplexní odbavení (pokyny k odletu, kartičky pojištění, voucher) zasíláno 
e-mailem zdarma, poštou za poplatek 50 Kč nebo si jej mohou osobně vyzvednout v CK 
Bulgariatour, Vinohradská 34/30, Praha 2. Odbavení je zasíláno nejpozději 7 dní před 
plánovaným odletem, v případě úhrady zájezdu v plné výši. Při zakoupení zájezdu v době 
kratší než 7 dní před odletem, vám bude odbavení předáno při sepsání smlouvy o zájezdu 
v CK nebo u provizního prodejce.
Jakýkoliv zásah (vpisování poznámek) ze strany klienta do smlouvy o zájezdu či 
voucheru jej znehodnocuje a činí tyto doklady neplatnými.

11.21. Pobytová taxa 
V destinaci Řecko jsou zavedeny od 1. ledna 2018 pobytové taxy, které se platí 
v hotovosti přímo v ubytovacím zařízení. Byla zavedena zákonem č. 4389/2016 
a podléhají jí poskytovatelé ubytování, nikoli cestovní kanceláře. Výše poplatku se 
liší v závislosti na typu ubytování aktuálně takto:
0,50 € za pokoj a noc pro 1-2 hvězdičkové hotely
1,50 € za pokoj a noc pro 3 hvězdičkové hotely
3,00 € za pokoj a noc pro 4 hvězdičkové hotely
4,00 € za pokoj a noc pro 5 hvězdičkové hotely
0,50 € za noc v apartmánech všech kategorií
Při plánování dovolené a stanovování finančních limitů na příští rok s takovou taxou 
tedy počítejte, abyste nebyli na místě nepříjemně zaskočeni. Upozorňujeme, že výše 
pobytové taxy může být během sezóny změněna.
Aktuální výši pobytových tax ve Vaší destinaci naleznete na webu Vámi zvolené 
destinace, popř. Vám informaci na vyžádání poskytne pracovník CK Bulgariatour.

11.22. Sezóny
Období před hlavní sezonou a po ní přináší vedle výhodných cen na druhé straně 
i skutečnost, že některá zařízení (bary, diskotéky apod.) nejsou v provozu. V těchto 
obdobích se stává, že i hotel nenabízí služby (klimatizace, zábava, sportovní nabídka 
atd.) v plném rozsahu v důsledku menšího počtu klientů. 

11.23. Hotely vhodné pro tělesně postižené
V nabídce CK Bulgariatour jsou také ubytovací zařízení vhodná pro tělesně postižené 
osoby. Nelze však převzít žádnou záruku za vhodnost zařízení v konkrétním případě, 
protože národní směrnice nemusí být v souladu s českými předpisy. Informujte se, 
prosím, před zakoupením zájezdu o tom, zda je požadované zařízení v konkrétním 
případě dostatečně, popř. odpovídajícím způsobem adaptované. Ubytovací kapacity 
v jižních zemích mají omezené služby pro tento typ klientů a bezbariérové pokoje jsou 
na vyžádání většinou pouze v hotelech vyšší kategorie. Přeprava hendikepovaných 
klientů a invalidních vozíků musí být nahlášena již při rezervaci zájezdu. Autobusy 
určené pro transfer z/do hotelu nejsou v některých případech zcela vhodné 
a odpovídající doprava je tak zajišťována individuálním trasferem.

11.24. Informace v katalogu
Protože se katalogy připravují přibližně jeden rok před začátkem vaší dovolené, 
může dojít v mezidobí ke změnám místních poměrů např. v důsledku přestaveb, 
popř. přístaveb, adaptací nebo podobně, a proto se katalogové fotografie mohou ve 
výjimečných případech odchylovat od skutečné situace. Veškeré údaje o službách, 
cenách a cestovních podmínkách obsažené v katalogu odpovídají informacím známým 
v době tisku a CK Bulgariatour, si vyhrazuje právo na jejich změnu. Zakreslení hotelů 
v pobytových oblastech v katalogu má pouze informativní charakter.
 
12. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKŮ
12.1.  Zákazník bere na vědomí, že CK Bulgariatour zpracovává osobní údaje, které 

zákazník poskytl či poskytne CK Bulgariatour v souvislosti s jednáním o smlouvě 
o zájezdu či jiné smlouvě mezi zákazníkem a CK Bulgariatour, j jejím uzavřením 
a plněním, a dále osobní údaje, které CK Bulgariatour shromáždí v souvislosti 
s poskytováním sjednaných služeb zákazníkovi.
Zpracovávány budou zejména identifikační a kontaktní údaje zákazníka a další 
informace uvedené ve smlouvě o zájezdu nebo shromážděné v souvislosti 
s jejím plněním. 
Nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy, zejména 
Nařízením Evropského parlamentu a Rady č.2016/679 ze dne 27. 4. 
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení 
o ochraně osobních údajů) (dále „GDPR“). CK Bulgariatour při zpracování 
osobních údajů zákazníků dodržuje obecně závazné právní předpisy a dbá na 
ochranu soukromého a osobního života zákazníků. Zákazník není podle žádného 
obecně závazného právního předpisu povinen poskytnout CK Bulgariatour své 
osobní údaje; poskytnutí osobních údajů je zcela dobrovolné. Bez poskytnutí 
osobních údajů však nemůže být uzavřena ani plněna smlouva o zájezdu.

12.2.  Zákazník není podle žádného obecně závazného právního předpisu povinen 
poskytnout CK Bulgariatour své osobní údaje; poskytnutí osobních údajů je zcela 
dobrovolné. Bez poskytnutí osobních údajů však nemůže být uzavřena ani plněna 
smlouva o zájezdu či jiná smlouva uzavřená mezi zákazníkem a CK Bulgariatour.

12.3.  CK Bulgariatour bude zpracovávat osobní údaje zákazníka automatizovaně 
v rámci elektronické databáze i manuálně v listinné podobě.

12.4.  Osobní údaje zákazníka bude CK Bulgariatour zpracovávat pouze k následujícím 
účelům:
a)  poskytování sjednaných služeb a služeb s tím souvisejícím, včetně jednání 

o smlouvě o zájezdu či její změně a plnění smlouvy o zájezdu na základě 
článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR;

b)  ochrana práv a právem chráněných zájmů CK Bulgariatour, zejména určení, 
výkon nebo obhajoba právních nároků CK Bulgariatour na základě článku 
6 odst. 1 písm. f) GDPR;

c)  dodržení právní povinnosti CK Bulgariatour stanovené obecně závazným 
právním předpisem na základě článku 6 odst. 1 písm. c) GDPR (např. 
povinnost CK Bulgariatour uchovávat daňové doklady podle zákona o dani 
z přidané hodnoty); a 

d)  marketingové a obchodní účely na základě článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR 
z důvodu existence oprávněného zájmu CK Bulgariatour.

12.5.  V případě nesouhlasu zákazníka se zpracováním osobních údajů pro 
marketingové a obchodní účely, je zákazník oprávněn vyjádřit svůj nesouhlas 
s tímto postupem zasláním e-mailu na adresu: info@bulgariatour.cz a CK 
BULGARIATOUR nebude osobní údaje takového zákazníka pro marketingové 
a obchodní účely zpracovávat. 

12.6.  Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem 
k účelu jejich zpracování. S ohledem na výše uvedené: 

a)  k účelu podle článku 12.4.(a) budou osobní údaje zákazníků zpracovávány 
do zániku závazků z příslušné smlouvy o zájezdu či jiné smlouvy uzavřené 
mezi zákazníkem a CK Bulgariatourů pouze do konce kalendářního roku, ve 
kterém dojde ke splnění příslušné smlouvy o zájezdu (nebo jejímu zániku 
z jiného důvodu);

b)  k účelu podle článku 12.4.(b) budou osobní údaje zpracovávány pouze (i) 
do konce 5. kalendářního roku následujícího po splnění příslušné smlouvy 
o zájezdu (nebo jejího zániku z jiného důvodu); a (ii) pokud zákazník 
v uvedené době zahájí proti CK Bulgariatour soudní řízení, po dobu trvání 
takového soudního řízení a dále po dobu 3 kalendářních měsíců od jeho 
ukončení;

c)  k  účelu podle článku 12.4.(c) budou osobní údaje zpracovávány pouze po 
dobu trvání příslušné právní povinnosti CK Bulgariatour;

d)  k účelu podle článku 12.4.(d) budou osobní údaje zpracovávány pouze do 
doby, než zákazník vyjádří svůj nesouhlas s takovým zpracováním.

12.7.  V případě, že zákazníkovi bude na jeho žádost a po souhlasu se zpracováním 
osobních údajů pro tento konkrétní účel vedena klientská karta CK Bulgariatour, 
která umožňuje čerpání věrnostních slev, budou osobní údaje daného zákazníka 
zpracovávány do doby, než bude příslušná klientská karta na žádost zákazníka 
zrušena (bez náhrady).

12.8.  Nejpozději do 3 kalendářních měsíců po skončení kalendářního roku, ve kterém 
uplynula doba zpracování podle článku 12.6. či 12.7. budou příslušné osobní 
údaje, u kterých pominul účel jejich zpracování, zlikvidovány či anonymizovány. 
Anonymizací osobního údaje se rozumí odstranění identifikátorů (všech či 
některých) zákazníka v takovém rozsahu, že je trvale a  nenávratně znemožněna 
jeho identifikace. Zpracovávané informace v důsledku provedené anonymizace 
přestanou mít charakter osobního údaje.

12.9.  Za účelem uvedeným v článku 12.4.(a) bude CK Bulgariatour v nezbytném 
rozsahu předávat osobní údaje zákazníka třetím osobám, které budou zákazníkovi 
poskytovat sjednané služby nebo poskytnutí takových služeb zprostředkovávat. 
Tito příjemci osobních údajů budou osobní údaje zákazníka zpracovávat jako 
správci odpovídající za prováděné zpracování. Zejména se jedná o následující 
příjemce:

a) provozovatel zařízení, ve kterém má být zákazník ubytován;
b) poskytovatel služeb letecké přepravy;
c)  pojišťovna spolupracující s CK Bulgariatour, pokud byla se zákazníkem 

sjednána služba cestovní pojištění;
d)  zastupitelský úřad cizího státu, pokud byla se zákazníkem sjednána služba 

zajištění víza;
e)  poskytovatel dalších služeb, které si zákazník objednal jako je např. parkování 

na letišti apod. 
12.10.  Osobní údaje zákazníka mohou být dále v nezbytném rozsahu předávány 

zpracovateli, se kterým CK Bulgariatour uzavřel smlouvu o zpracování osobních 
údajů. Jedná se zejména o osoby odlišné od zaměstnanců CK Bulgariatour, které 
zákazníkům poskytují delegátský servis a obchodní zástupci CK Bulgariatour.

12.11.  Zákazník bere na vědomí, že CK Bulgariatour může jeho osobní údaje poskytnout 
dožadujícímu orgánu veřejné moci (např. soud či policie ČR), a to v rozsahu a za 
podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy.

12.12.  Při zpracování osobních údajů podle článku 12.9. a 12.10. bude docházet 
k předávání osobních údajů do třetích zemí, ve kterých si zákazník objednal 
ubytování či poskytnutí jiné služby. CK Bulgariatour vyvine maximální úsilí, 
aby bylo zajištěno bezpečné předání osobních údajů a jejich důvěrnost při 
předávání do třetí země. Zákazník nicméně bere na vědomí, že pokud si 
objedná zájezd, pobyt či jiné služby cestovního ruchu v zemi mimo Evropskou 
unii či Evropský hos- podářský prostor, ve vztahu ke které neexistuje rozhodnutí 
Evropské komise podle článku 45 odst. 3 GDPR, budou jeho osobní údaje 
předány do dané třetí země příslušnému správci podle článku 12.9. těchto 
podmínek. Uzavřením smlouvy s CK Bulgariatour zákazník výslovně souhlasí 
s tím, že osobní údaje budou do dané třetí země předány i v případě, že nejsou 
poskytovány vhodné záruky podle článku 46 GDPR, a nelze tedy zaručit řádnou 
a odpovídající ochranu předávaných osobních údajů. 

12.13.  Zákazník má právo požádat CK Bulgariatour o poskytnutí informace o zpracování 
osobních údajů. Na žádost zákazníka je CK Bulgariatour povinna poskytnout 
zákazníkovi následující informace a vydat mu o nich kopii zpracovávaných 
osobních údajích:
a) účel zpracování;
b) kategorie osobních údajů, které jsou zpracovávány,
c)  příjemci nebo kategorie příjemců, kterým jsou, byly nebo budou osobní 

údaje zpřístupněny;
d)  plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje zákazníka uloženy, nebo 

není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;
e)  existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů 

týkajících se zákazníka nebo omezení jejich zpracování a vznést námitku 
proti tomuto zpracování;

f)  právo podat stížnost u dozorového úřadu; g) skutečnost, že dochází 
k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. 

Informace bude zákazníkovi poskytnuta bez zbytečného odkladu. Dotazy 
a žádosti ohledně zpracování osobních údajů mohou zákazníci adresovat na 
emailovou adresu info@bulgariatour.cz.

12.14.  Zákazník má právo získat své osobní údaje, které CK Bulgariatour zpracovává, 
ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a tyto 
předat jinému správci osobních údajů, pokud (a) je zpracování osobních údajů 
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zákazníka založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů; nebo (b) 
zpracování se provádí automatizovaně. 

12.5.  Zákazník, který zjistí nebo se domnívá, že CK Bulgariatour provádí zpracování 
jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a  osobního 
života zákazníka nebo v  rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje 
nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může (a) požádat CK Bulgariatour 
o vysvětlení, nebo (b) požadovat, aby CK Bulgariatour odstranil takto vzniklý 
stav. Jestliže bude žádost uživatele shledána oprávněnou, CK Bulgariatour 
neprodleně odstraní závadný stav. Tímto není dotčena možnost a právo 
zákazníka podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu 
osobních údajů.

12.16.  Zákazník má dále právo žádat výmaz svých osobních údajů, popř. může požadovat 
omezení zpracování svých osobních údajů, vznášet námitky proti zpracování 
osobních údajů. Zákazník má právo požadovat, aby CK Bulgariatour omezila 
zpracování jeho osobních údajů, pokud:
a)  zákazník popírá přesnost svých osobních údajů, a to na dobu potřebnou 

k tomu, aby správce ověřil přesnost jeho osobních údajů; 
b)  zpracování jeho osobních údajů bylo protiprávní, ale nepožádá o výmaz 

osobních údajů, ale o omezení jejich použití; 
c)  CK Bulgariatour již nepotřebuje jeho osobní údaje pro účely zpracování, 

ale zákazník je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu svých nároků;
d)  zákazník vznesl námitku proti zpracování svých osobních údajů, a to do doby 

než bude ověřeno, zda oprávněné důvody CK Bulgariatour převažují nad 
oprávněnými důvody zákazníka. 

Pokud bylo omezeno zpracování osobních údajů zákazníka, mohou být jeho 
údaje zpracovány, s výjimkou uložení, pouze s jeho souhlasem.

12.17.  Podpisem smlouvy o zájezdu, objednávkou zájezdu, případně uzavřením 
smlouvy o zájezdu či jiné smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a CK 
Bulgariatour stvrzuje, že byl seznámen s informacemi o zpracování osobních 
údajů uvedenými v tomto článku. V případě, že zákazník uzavírá smlouvu 
o zájezdu i ve prospěch třetích osob, potvrzuje, že je oprávněn poskytnout CK 
Bulgariatour jejich osobní údaje a že tyto osoby byly seznámeny s informacemi 
o zpracování jejich osobních údajů podle tohoto článku. Souhlas zákazníka 
se zpracováním osobních údajů je zapotřebí pouze ke konkrétnímu, 
specifickému účelu, např. věrnostní program. Cestovní kancelář je oprávněna 
obvyklé obchodně marketingové nabídky svým zákazníkům zasílat bez tohoto 
souhlasu. Podrobné „Informace o zpracování osobních údajů“ (GDPR) a poučení 
o právech zákazníka v souvislosti s ochranou osobních údajů jsou uvedeny na  
www.bulgariatour.cz/stranky/vseobecne-info/ochrana-osobnich-udaju.

 
13. IDENTITA SKUTEČNÉHO LETECKÉHO DOPRAVCE
V případě zájezdu s leteckou dopravou je CK povinna informovat zákazníky o identitě 
skutečného leteckého přepravce, jakmile je letecký přepravce znám a o případných 
změnách.

14. NEPLATNOST JEDNOTLIVÝCH USTANOVENÍ
Je-li nebo stane-li se kterékoli ustanovení smlouvy o zájezdu, těchto Všeobecných 
smluvních podmínek nebo jiných podmínek, které tvoří součást smlouvy o zájezdu, 

neplatným nebo nevymahatelným, nebude tím dotčena platnost ani vymahatelnost 
kteréhokoli jiného ustanovení smlouvy o zájezdu, Všeobecných smluvních podmínek 
nebo jiných podmínek, které tvoří součást smlouvy o zájezdu.

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tyto Všeobecné smluvní podmínky se vztahují na všechny služby poskytované CK 
Bulgariatour. Odchylná ujednání ve smlouvě o zájezdu nebo ve zvláštních podmínkách 
přiložených ve smlouvě o zájezdu mají přednost před zněním Všeobecných smluvních 
podmínek. Zákazníci potvrzují podpisem smlouvy o zájezdu, případně učiněním 
objednávky zájezdu (není–li smlouva o zájezdu uzavřena písemnou formou), že jsou 
jim Všeobecné smluvní podmínky, katalog, případné dodatečné nabídky, Přepravní 
podmínky a případné zvláštní podmínky, které jsou nedílnou součástí smlouvy 
o zájezdu známy, rozumějí jim, souhlasí s nimi a v plném rozsahu je přijímají. 
Veškeré údaje a pokyny obsažené v katalogu a ceníku CK Bulgariatour o službách, 
cenách a cestovních podmínkách odpovídají informacím známým v době tisku 
a cestovní kancelář si vyhrazuje právo jejich změny, nejlépe pokud je to možno do 
doby uzavření smlouvy o zájezdu se zákazníkem. Pokud dojde ke změnám uvedených 
skutečností, CK Bulgariatour přijme taková vhodná opatření, aby byl zákazník se 
změnami seznámen již v době nabídky služeb. U smluv o zájezdu již uzavřených 
cestovní kancelář informuje zákazníka vhodným způsobem o těchto změnách ve 
lhůtách stanovených právními předpisy nebo těmito Všeobecnými podmínkami 
s důsledky z toho vyplývajícími. Cestovní kancelář si vyhrazuje právo na tiskové chyby.
Aktuální informace známé CK Bulgariatour jsou uvedeny na internetových stránkách 
www.bulgariatour.cz.

1. PŘEDMĚT
Reklamační řád spolu se Všeobecnými smluvními podmínkami zájezdů pořadatele 
zájezdů (dále jen „CK Bulgariatour“), které jsou nedílnou součástí potvrzení zájezdu/
smlouvy o zájezdu (dále jen „smlouva o zájezdu“), upravuje způsob uplatňování 
nároků zákazníka vyplývající z odpovědnosti CK Bulgariatour za vady poskytnuté 
služby cestovního ruchu a jejich vyřizování (dále jen „reklamace“) v souladu se 
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) a zákonem č. 159/1999 
Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, v platném znění 
(dále jen „zák. o podnikání v cestovním ruchu“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně 
spotřebitele v platném znění .

2. VADY ZÁJEZDU
CK Bulgariatour odpovídá zákazníkovi ve smyslu ustanovení § 2537 a násl. NOZ za 
vady zájezdu. Má-li zájezd vadu a byla-li tato vytčena zákazníkem v souladu s § 2540 
a v souladu s § 2537 odst. 2 NOZ bez zbytečného odkladu, má zákazník právo na slevu 
z ceny ve výši přiměřené rozsahu a trvání vady. 

3. REKLAMACE
Při řešení reklamace je nutná součinnost zákazníka, spočívající zejména v umožnění 
přístupu do prostor, které mu byly pronajaty k ubytování nebo do dopravního prostředku, 
kterým byla zajištěna doprava, zástupci pověřenému CK Bulgariatour (dále jen „delegát 
CK Bulgariatour“), jakož i zástupci dodavatelů služeb, které jsou předmětem reklamace, 
aby bylo možné objektivně posoudit tvrzení uváděná v reklamaci. Reklamaci může 
zákazník uplatnit ústně či písemně,  popřípadě jiným vhodným způsobem u delegáta 
CK Bulgariatour během trvání zájezdu, či v sídle nebo místě podnikání CK Bulgariatour, 
případně v místě poskytované služby u průvodce nebo jiného CK Bulgariatour 
pověřeného pracovníka. Uplatnění reklamace na místě samém umožní odstranění 
vady okamžitě, resp. umožní nalézt okamžitě vhodná řešení. Zákazník při uplatňování 
reklamace uvede své jméno, příjmení, trvalé bydliště, datum, důvod a předmět 
reklamace, specifikaci požadavků co do důvodu a výše a dle možnosti předmět reklamace 
průkazně skutkově doloží. Zákazník zároveň určí přiměřenou lhůtu k odstranění vady, 
ledaže CK Bulgariatour odmítne vadu odstranit nebo je zapotřebí okamžité nápravy. CK 
Bulgariatour zákazníkovi doporučuje předložit doklad o poskytnuté službě. Je-li uzavření 
smlouvy o zájezdu zprostředkováno jinou cestovní kanceláří nebo cestovní agenturou 
(dále jen „obchodní zástupce“), může zákazník reklamaci uplatnit u tohoto obchodního 
zástupce. Za zákazníka se pro účely reklamace považuje každý účastník zájezdu uvedený 
ve smlouvě o zájezdu. K uplatněné reklamaci musí být vždy vystaveno potvrzení 
o reklamaci – reklamační protokol – v němž musí být uvedeno, kdy zákazník reklamaci 
uplatnil, identifikační údaje zákazníka, co je předmětem reklamace a jaký způsob 
vyřízení zákazník požaduje. Jestliže zákazník předá delegátovi CK Bulgariatour v místě 
poskytované služby určité písemnosti, popř. jiné podklady týkající se reklamace, musí být 
tato skutečnost v protokolu výslovně uvedena. Reklamační protokol podepisuje osoba, 
která se zákazníkem protokol sepisuje a zákazníkovi se doporučuje, aby svým podpisem 
na reklamačním protokolu stvrdil převzetí jeho kopie a souhlas s jeho obsahem.

4. VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ
CK Bulgariatour nebo jí pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých 
případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle 
druhu služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady 

musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění 
reklamace, pokud se CK Bulgariatour se zákazníkem nedohodnou na delší lhůtě. Marné 
uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Zákazníkovi se vydává 
potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. V případech, kdy je reklamace posouzena 
jako zcela nebo z části důvodná, spočívá vyřízení reklamace v bezplatném odstranění 
vady nebo v poskytnutí náhradní služby. Není-li to možné, poskytne CK Bulgariatour 
zákazníkovi po dohodě přiměřenou slevu z ceny, popř. při splnění stanovených podmínek 
kompenzaci podle článku 5. tohoto reklamačního řádu. V případech, kdy je reklamace 
posouzena jako nedůvodná, je zákazník písemně informován o důvodech zamítnutí 
reklamace ve smyslu § 19 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele.

5. POSKYTNUTÍ KOMPENZACE
Má-li zájezd vadu a zákazník ji vytknul bez zbytečného odkladu, má právo na slevu 
z ceny ve výši přiměřené rozsahu a trvání vady. CK Bulgariatour se povinnosti k náhradě 
škody též zprostí, prokáže-li, že porušení smluvní povinnosti lze přičíst třetí osobě, která 
se nepodílí na poskytování služeb cestovního ruchu zahrnutých do zájezdu, a nebylo 
možné je předvídat nebo odvrátit. 
V případě vzniku vad týkajících se kvality ubytování je zákazník povinen neprodleně 
oznámit příslušnou vadu delegátovi CK Bulgariatour přímo v místě pobytu. Zákazník 
je povinen poskytnout delegátovi veškerou nutnou součinnost pro sepsání písemného 
protokolu o vadě, který je nezbytným předpokladem poskytnutí slevy. Odmítne-li 
zákazník tuto součinnost delegátovi poskytnout (např. neumožní delegátovi vstup 
do jeho pokoje), nebude možné poskytnutí slevy. Vznik vady může zákazník doložit 
fotodokumentací, kterou spolu s potvrzením poskytovatele odevzdá po skončení 
zájezdu CK Bulgariatour, popř. jejímu obchodnímu zástupci, u kterého zájezd zakoupil. 
U vad ve službách delegáta je zákazník povinen neprodleně kontaktovat delegáta CK 
Bulgariatour v místě pobytu a oznámit mu příslušnou vadu. Vady spočívající v činnosti 
delegáta mohou být prokazovány rovněž svědeckými výpověďmi. V případě vzniku vad 
ve službách dopravy je zákazník povinen požádat delegáta CK Bulgariatour, případně 
jiného pověřeného zaměstnance CK Bulgariatour o písemné potvrzení vzniku příslušné 
vady nebo o vyplnění protokolu o vadě zakládající právo na finanční kompenzaci. 
Zjištěná vada musí být jasně a určitě popsána. Potvrzení je zákazník povinen 
odevzdat po skončení zájezdu CK Bulgariatour, popř. jejímu obchodnímu zástupci. 
Zákazníkovi bude ze strany CK Bulgariatour poskytnuta sleva, pokud bude existence 
vady zákazníkem nade vší pochybnost prokázána dle výše uvedených pravidel. 
Pokud se určitá vada nevyskytuje během celé doby trvání zájezdu, výše kompenzace 
se vydělí celkovým počtem dní zájezdu a vynásobí počtem dní, v nichž se příslušná 
vada vyskytovala. Při porušení povinnosti, za niž odpovídá, nahradí CK Bulgariatour 
jako pořadatel zákazníkovi bez zbytečného odkladu vedle škody na majetku také 
újmu za narušení dovolené, zejména byl-li zájezd zmařen nebo podstatně zkrácen, 
a to za předpokladu, že byl nárok na náhradu újmy za narušení dovolené oprávněně 
vznesen. Přijme-li zákazník nabízenou slevu či náhradu za narušení dovolené, je tímto 
uplatněná reklamace považována za definitivně vyřízenou.

6. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ
Dle zákona o ochraně spotřebitele je možné, aby se zákazník obrátil na Českou 
obchodní inspekci a zahájil řízení pro mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. 
Kontaktní údaje: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, 
Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz; www: adr.coi.cz

7. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
Nemá-li zájezd vlastnosti, o nichž CK Bulgariatour zákazníka ujistila nebo které zákazník 
vzhledem k nabídce a zvyklostem důvodně očekával, zajistí CK Bulgariatour nápravu, 
pokud si nevyžádá neúměrné náklady. Nezjedná-li CK Bulgariatour nápravu ani 
v přiměřené lhůtě, kterou mu zákazník určí, může si zákazník zjednat nápravu sám 
a CK Bulgariatour mu nahradí účelně vynaložené náklady. Jde-li o podstatnou vadu, 
může zákazník odstoupit od smlouvy bez zaplacení odstupného. Určení lhůty k nápravě 
není třeba, pokud CK Bulgariatour odmítla nápravu zjednat nebo vyžaduje-li se 
okamžitá náhrada vzhledem k zvláštnímu zájmu zákazníka. Vyskytnou-li se po odjezdu 
podstatné vady zájezdu, nabídne CK Bulgariatour bez dodatečných nákladů pro 
zákazníka vhodné náhradní řešení, pokud možno stejné nebo vyšší jakosti, než jaká 
byla sjednána ve smlouvě, aby zájezd mohl pokračovat; to platí i v případech, kdy 
je návrat zákazníka do místa odjezdu uskutečněn jiným než sjednaným způsobem. 
Je-li navrhované náhradní řešení nižší jakosti, než jakou určuje smlouva, poskytne CK 
Bulgariatour zákazníkovi přiměřenou slevu, zajistí-li pokračování s vyššími náklady, 
jdou tyto k tíži CK Bulgariatour. Zákazník může navrhované náhradní řešení odmítnout 
pouze tehdy, není-li srovnatelné s tím, co bylo ve smlouvě sjednáno, nebo není-
li poskytnutá sleva přiměřená. CK Bulgariatour se odpovědnosti k náhradě škody 
způsobené porušením smluvní povinnosti zprostí, prokáže-li, že jí ve splnění povinnosti 
dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka 
vzniklá nezávisle na její vůli. Jak je výslovně ujednáno ve smlouvě o zájezdu, umožňuje-li 
mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, omezení náhrady škody, hradí 
CK Bulgariatour škody vzniklé porušením povinnosti ze smlouvy o zájezdu jen do výše 
tohoto omezení. 
Zahrnuje-li zájezd přepravu osob, CK Bulgariatour v případě podle § 2537 
odst. 4 NOZ poskytne zákazníkovi bez zbytečného odkladu a bez dodatečných 
nákladů pro zákazníka rovnocennou přepravu do místa odjezdu, nebo 
do jiného místa, na němž se smluvní strany dohodly. Nelze-li v důsledku 
nevyhnutelných a mimořádných okolností zajistit návrat zákazníka v souladu se 
smlouvou, nese CK Bulgariatour náklady na nezbytné ubytování, pokud možno 
v rovnocenné kategorii, a to nejvýše za tři noci na jednoho zákazníka. Pokud 
jsou v právních předpisech Evropské unie o právech cestujících vztahujících 
se k příslušnému dopravnímu prostředku stanovena pro návrat delší období, 
uplatní se tato období. Právě uvedené omezení výše nákladů se nevztahuje 
na osoby s omezenou schopností pohybu ve smyslu čl. 2 písm. a) nařízení (ES)  
č. 1107/2006 o právech osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností 
pohybu a orientace v letecké dopravě, a na všechny osoby, které je doprovázejí, 
těhotné ženy a nezletilé bez doprovodu, jakož i na osoby, které potřebují zvláštní 
lékařskou pomoc, za předpokladu, že pořadateli sdělily své zvláštní potřeby alespoň 
čtyřicet osm hodin před zahájením zájezdu. CK Bulgariatour se povinnosti nahradit 
náklady na nezbytné ubytování zprostí v důsledku nevyhnutelné a mimořádné 
okolnosti, nesvědčí-li taková okolnost ve prospěch příslušného dopravce podle 
právních předpisů Evropské unie.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Práva a povinnosti vyplývající z uplatnění reklamace se řídí obecně závaznými 
právními předpisy. Reklamační řád vstupuje v platnost a účinnost dnem  
21. 10. 2019, tímto dnem pozbývá platnosti Reklamační řád v původním  
znění.

REKLAMAČNÍ ŘÁD 
BULGARIATOUR spol. s r. o.
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