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Rumunsko

Čierne more
SLNEČNÉ POBREŽIE
NESEBAR
POMORIE
Burgas
Bulharsko
PRIMORSKO
KITEN

Turecko

Udine

Istanbul

Grécko

počet obyvateľov: 7,5 mil.
rozloha: 111 002 km2
časový posun: + 1 hodina
doba letu: 1 hod. 45 minút
mena: bulharský lev
úradný jazyk: bulharský
BULHARSKO
Bulharsko leží na Balkánskom polostrove a celé východné
pobrežie krajiny obmýva Čierne more. Táto neveľká krajina
láka turistov svojou bohatou históriou, piesočnatými plážami a čistým morom s pozvoľne klesajúcim dnom, krásnou
prírodou i neodolateľnými špecialitami tradičnej bulharskej
kuchyne a lahodným vínom. Návštevníkov nadchnú starobylé pamiatky v Nesebare či Varne, pulzujúca atmosféra
v blízkom Burgase, krásna príroda i povestná ochota a pohostinnosť miestnych obyvateľov. Treba si však dopredu
zvážiť rozdiely dovolenky strávenej na Slnečnom pobreží
a v Nesebare alebo v odľahlých dedinkách a mestečkách,
pretože rozdiel v strediskách, plážach, službách a v celkovej atmosfére tejto prímorskej krajiny je značný. Ak vás láka
predstava dovolenkovej pohody, zábava v blízkych vodných
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parkoch, spoznávanie histórie, večerné prechádzky po promenádach s možnosťami výhodných nákupov, potom bude
Bulharsko tou správnou voľbou. Trasa autobusových zájazdov vedie cez Maďarsko, Srbsko do Bulharska. Pobyty s leteckou dopravou sú realizované s odletom z Bratislavy, Košíc,
Sliača a Popradu do Burgasu. Let trvá približne jednu hodinu
a 45 minút.
POMORIE
Pomorie leží na skalnatom polostrove v Čiernom mori približne 20 kilometrov severovýchodne od Burgasu. Založili
ho v 4. storočí pred n.l. presídlenci zo starovekej Appollónie
pri veľkej lagúne Pomorského jazera. Pomorie je známe liečivým limanovým bahnom a lúhom z dna jazera, najväčším
liečebným ústavom na Balkánskom polostrove i výrobou
koňakov Pomorie. V neďalekých solivaroch sa získava soľ odparovaním morskej vody. Pláže majú jemný piesok vhodný
pre rodiny s deťmi a pozvoľný vstup do mora. Nájdete tu veľa
možností zábavy – kolotoče pre deti, vodné športy, požičovňu kolieskových korčúľ, motocyklov, bicyklov. Transfer z letiska do Pomoria trvá asi 30 min.

NESEBAR
Starobylé mesto Nesebar sa nachádza medzi Pomorím a svetoznámym letným strediskom Slnečné pobrežie, približne
30 km severne od Burgasu. Od roku 1983 patrí medzi pamiatkovo chránené územia, zapísané v zozname kultúrnych
pamiatok UNESCO. V starej časti mesta sa nachádzajú typické balkánske domy z kameňa a dreva, kostol Pantokrator
zo 14. storočia a prístav. Nová časť Nesebaru je vyhľadávaná turistami pre cenovo výhodné ubytovanie, návštevu
aquaparku, rôzne možnosti zábavy a športu. Do Slnečného
Pobrežia, s ktorým Nesebar pomaly splýva, sa dostanete
miestnym autobusom alebo prázdninovým vláčikom, ktorý premáva v pravidelných intervaloch. Transfer z letiska
do Nesebaru trvá cca 45 min.
SLNEČNÉ POBREŽIE
Moderné letovisko sa nachádza vedľa starej časti mesta
Nesebar, približne 35 km severne od Burgasu. Slnečné pobrežie je najväčším bulharským strediskom, ktoré svojim
návštevníkom ponúka možnosť vybrať si z pestrej palety
vodných športov, navštíviť vodný park s atrakciami, zahrať si plážový volejbal alebo si požičať bicykel a vybrať sa

FAKULTATÍVNE VÝLETY
Nesebar – prehliadka krásneho starobylého mesta s typickou balkánskou architektúrou z 5. – 14. storočia n.l.,
množstvo obchodíkov s folklórnymi suvenírmi, štýlové
reštaurácie.
Varna a delfinárium – jednodenný autokarový výlet
s prehliadkou pamiatok rímskej a byzantskej ríše spojený
s návštevou námorného múzea a morského akvária s vystúpením delfínov.
Sozopol – prehliadka starobylého mesta, zastávka v letovisku Djuni alebo návšteva neďalekej prírodnej rezervácie
s plavbou na lodi po rieke Ropotamo k jej ústiu do mora.
Bulharská dedina – večerný výlet do štýlovej bulharskej
dedinky, večera z troch chodov, neobmedzená konzumácia vína, folklórny program, ľudová a moderná hudba
do tanca, atrakcia - nestinarský tanec na žeravom uhlí.
Istanbul – dvojdňový výlet autokarom s ubytovaním
v Istanbule, prehliadka mesta, plavba po Bospore, voľný
program na nákupy, prípadne individuálna prehliadka
mesta.
Aquapark – výlet do nového moderného vodného parku
na Slnečnom pobreží.
Ochutnávka vína – večerný výlet do blízkej vinárne
– ochutnávka rôznych druhov vín, ktoré si môžete aj zakúpiť v miestnom obchodíku, večera, folklórny program
miestnych hudobníkov.

PRIEMERNÉ DENNÉ TEPLOTY V BULHARSKU
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na výlet do blízkeho okolia. Piesočnatá pláž s pozvoľným
vstupom je dlhá takmer 8 kilometrov a je držiteľom medzinárodného ocenenia Modrá vlajka za čistotu mora, pláže
aj prírodného prostredia. V stredisku je rušná pobrežná
promenáda s množstvom reštaurácií ponúkajúcich bulharskú či medzinárodnú kuchyňu, bary, kaviarne a diskotéky,
v ktorých sa môžete zabaviť do neskorých večerných hodín.
Transfer z letiska na Slnečné pobrežie trvá cca 50 min.
PRIMORSKO
Príjemné letovisko patrí k najvyhľadávanejším na pobreží Čierneho mora, nachádza sa približne 50 km južne
od Burgasu. Dnešné mestečko vzniklo z rybárskej osady
a v súčasnosti je charakteristické svojou príjemnou originálnou atmosférou, ktorú vytvárajú štýlové reštaurácie, útulné
kaviarničky a vinárničky. Letovisko s dvomi nádhernými
plážami s jemným pieskom obmýva čisté more. Severná
pláž poskytuje viac súkromia a je menej zaľudnená, južná
pláž poskytuje zasa väčšie množstvo výberu vodných športov a atrakcií vrátane šmykľaviek pre deti a tenisové kurty.
Aquapark určite splní priania detí i dospelých. Primorsko je
držiteľom medzinárodného ocenenia Modrá vlajka za čistotu

prírodného prostredia. Transfer z letiska v Burgase trvá asi ktoré si obľúbili i milovníci potápania. Pláže sú obkolese60 min.
né množstvom borovicových lesov. K príjemnej atmosfére
Kitenu neodmysliteľne patria plážové diskotéky, reštaurácie
KITEN
a kaviarničky, v centre strediska sa nachádza množstvo obMenšie príjemné stredisko leží v prekrásnom Kitenskom záli- chodov a stánkov so suvenírmi. Transfer z letiska trvá približve, približne 60 kilometrov južne od Burgasu. Návštevníkom ne 80 min.
učaruje krásnymi piesočnatými plážami so skalnými útesmi,
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MELIA SUNNY BEACH
BULHARSKO – SLNEČNÉ POBREŽIE
NOVINKA

od

531 €

VIAC INFO K CENÁM
NA WEBE,
ALEBO U PREDAJCU

BAZÉN

DIEŤA
ZDARMA

PRE
NÁROČNÝCH

KLIMATIZÁCIA
V CENE

WI-FI
ZDARMA

PLÁŽOVÝ SERVIS
V CENE

KVALITNÉ
SLUŽBY

NÁŠ
TIP

ANIMÁCIE

Hotelový komplex Iberostar Melia Sunny Beach patrí medzi najkrajšie hotely na Slnečnom pobreží. V komplexe sa nachádzajú tri budovy. Melia bola otvorená
v roku 2019. Ponúka moderné izby s balkónom s bohatou ponukou all inclusive služieb, slnečníkmi a ležadlami na pláži v cene. Hotel je vhodný aj pre náročných klientov a pre všetky vekové kategórie, ako aj pre rodiny s deťmi.
Poloha: hotelový komplex Iberostar Melia Sunny Beach sa
nachádza asi 40 km od letiska v Burgase, 5 km od historického centra Nesebaru. Od centra Slnečného pobrežia je
vzdialený 200 metrov a od pláže 70 metrov. Aquapark sa
nachádza iba 1 km od hotela.
Hotel: v hoteli sa nachádza vstupná hala s recepciou, zmenáreň, výťahy, 3 reštaurácie s tematickými večerami (bulharská, talianska, španielska), indická reštaurácia, snack
bar, kaviareň Wiener, slnečná terasa s vonkajším a vnútorným bazénom, 3 detské bazény, z toho dva s toboganom,
2 detské ihriská, mini, maxi a teen klub, ležadlá a slnečníky
sú pri bazénoch zdarma, na pláži je plážový bar. V areáli
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lukostreľba, boccia, šípky, stolný tenis, minigolf, horolezecká stena, volejbalové ihrisko, animačné programy. Detská
postieľka je zdarma na vyžiadanie. Wi-Fi v celom rezorte aj
na izbách zdarma.
Izby: elegantne zariadené klimatizované dvojlôžkové izby
s možnosťou 1 prístelky, trojlôžková izba s 3 lôžkami, junior
suite (4 pevné lôžka s možnosťou 1 prístelky), family room –
2 oddelené miestnosti vhodné pre 4 osoby (4 pevné lôžka),
2x kúpeľňa. Všetky typy izieb majú SAT TV, chladničku, telefón, vlastné sociálne zariadenie (sprcha, WC), sušič na vlasy,
balkón.

Stravovanie: all inclusive, raňajky, obedy a večere podávané formou bohatých švédskych stolov, tematické večere,
vo vyhradených hodinách studený bufet, koláčiky, zmrzlina,
teplé aj studené nealko nápoje a alkoholické nápoje miestnej výroby.
Pláž: široká piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora
je vhodná aj pre deti, na pláži slnečníky a ležadlá zdarma.
Na pláži sa nachádza v rámci all inclusive aj plážový bar
otvorený od 10.00 do 16.00 hod.

BELLEVUE
BULHARSKO – SLNEČNÉ POBREŽIE

od

526 €

VIAC INFO K CENÁM
NA WEBE,
ALEBO U PREDAJCU

13
ALL
INCLUSIVE

PLÁŽOVÝ SERVIS
V CENE

DETI DO 13 ROKOV
ZDARMA

KVALITNÉ
SLUŽBY

VÝBORNÁ
POLOHA

PRI
PLÁŽI

KLIMATIZÁCIA
V CENE

PRE
NÁROČNÝCH

WI-FI
ZDARMA

Hotel Bellevue je situovaný pri krásnej širokej piesočnatej pláži priamo na Slnečnom pobreží. Leží v severnej časti letoviska Slnečné pobrežie a od pláže ho
delí len pobrežná promenáda. Hotel s čarovnou atmosférou je vhodný pre všetky vekové kategórie, pre rodiny s deťmi a aj pre náročných klientov. Od letiska
v Burgase je vzdialený približne 30 km.
Poloha: hotel je situovaný priamo na pláži, od ktorej ho delí
len pobrežná promenáda.
Hotel: má k dispozícii vstupnú halu s recepciou, centrálne
klimatizované priestory, výťahy, internetový kútik, reštauráciu, reštauráciu à la carte, bar, kaviareň, kaderníctvo,
kozmetiku, biliard, masáže, oddychovú časť vo vestibule
so SAT TV, obchod so suvenírmi, bazén s oddelenou časťou
pre deti, bar pri bazéne, lobby bar, plážový bar, letnú terasu, zmenáreň, detský klub, centrálny trezor (za poplatok),
fitnescentrum, stolný tenis, parkovisko (za poplatok). Wi-Fi
zdarma.

Izby: priestranné klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou až dvoch prísteliek (rozkladacie lôžko), k dispozícii
SAT TV, telefón, minichladnička, vlastné sociálne zariadenie,
WC, sušič na vlasy, balkón. Na vyžiadanie detská postieľka
(za poplatok).
Stravovanie: raňajky, obedy, večere formou bufetových
stolov, lokálne alkoholické nápoje, miestne pivo, víno, káva,
čaj, nealko. Plážový bar v čase 11.00 - 18.00 hod. ponúka
vodu, víno, pivo, miestne alkoholické a nealkoholické koktaily, kávu a čaj. Lobby bar v čase 8.30 - 23.30 hod. ponúka vodu, víno, pivo, miestne alkoholické a nealkoholické

koktaily, kávu a čaj. V čase 15.00 - 16.00 hod. podávajú sušienky, ovocie a zmrzlinu. Na panoramatickej terase v čase
11.00 - 12.00 hod. a 15.00 - 16.00 hod. k dispozícii ľahké
občerstvenie. Reštaurácia Bendita à la carte s talianskou
kuchyňou - počas pobytu 1x večera v cene all inclusive - nutná rezervácia vopred.
Pláž: široká piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora.
Každá izba má na hotelovej pláži zdarma jeden slnečník
a dve ležadlá. Vodné športy na pláži za poplatok.
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TIARA BEACH
BULHARSKO – SLNEČNÉ POBREŽIE

od

459 €

VIAC INFO K CENÁM
NA WEBE,
ALEBO U PREDAJCU

13
PRE
NÁROČNÝCH

KVALITNÝ
HOTEL

ALL
INCLUSIVE

KLIMATIZÁCIA
V CENE

DETI DO 13 ROKOV
ZDARMA

PRIAMO
NA PLÁŽI

WI-FI
ZDARMA

ANIMÁCIE

Hotel Tiara Beach je hotelový rezort patriaci medzi elegantné a luxusné hotely nachádzajúce sa na Slnečnom pobreží. Do rušného centra Slnečného pobrežia,
kde sa nachádza množstvo obchodíkov, reštaurácií, barov, turistických atrakcií, tradičných trhov sa dostanete pohodlne príjemnou prechádzkou. Hotel spĺňa
všetky predpoklady na strávenie pokojnej dovolenky pre všetky vekové skupiny, pre rodiny s deťmi, ako aj pre náročných klientov.
Poloha: hotelový rezort je situovaný v južnej časti Slnečné
ho pobrežia len 100 metrov od krásnej piesočnatej pláže.
Od pláže ho oddeľujú len piesočné duny.

Slnečníky a ležadlá sú pri bazéne zdarma. Hotel zabezpečuje pestrú ponuku animačných programov pre deti a dospelých, ako aj zábavné večerné show.

Hotel: štýlový hotel obklopený zeleňou má vstupnú halu,
recepciu, zmenáreň, trezor (za poplatok), lobby bar, výťahy,
štýlovú hlavnú reštauráciu, luxusnú à la carte reštauráciu,
internetový kútik (za poplatok), Wi-Fi pripojenie zdarma
v lobby, spoločenskú miestnosť so SAT TV, herňu, práčovňu
(za poplatok), požičovňu automobilov a bicyklov, klenotníctvo, posilňovňu, obchod, kaderníctvo, masážny salón,
salón krásy, wellness centrum, krytý bazén, bazén, detský
bazén, miniakvapark, snack bar pri bazéne, detské ihrisko.

Izby: elegantne zariadené, priestranné klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky majú vlastné sociálne
zariadenie, kúpeľňu s vaňou alebo sprchovým kútom, WC, sušič na vlasy, telefón, SAT TV, minichladničku, trezor (za poplatok) a balkón. Detská postieľka je k dispozícii na vyžiadanie (za
poplatok 10 BGN/deň). Wi-Fi na izbe je k dispozícii za poplatok.
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Stravovanie: all inclusive - raňajky, obedy a večere sú formou bohatých bufetových stolov, počas dňa je podávané

ľahké občerstvenie, neobmedzené množstvo rozlievaných
alkoholických a nealkoholických nápojov miestnej výroby
v čase 10.00 - 24.00 hod. vo vybraných priestoroch podľa
časového rozvrhu hotela. Hotel organizuje tematické večere (talianska, bulharská, mexická). Pre deti je k dispozícii
detský bufet. Pri večeri sa vyžaduje formálne oblečenie.
Pláž: široká piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora
vhodná aj pre malé deti. Pláž je od hotela vzdialená len
100 m cez piesočné duny a miestnu komunikáciu. Na pláži
sú slnečníky a ležadlá (za poplatok) ako aj služby snack barov, či vodných športov za poplatok.

KOTVA
BULHARSKO – SLNEČNÉ POBREŽIE
NOVINKA

od

432 €

VIAC INFO K CENÁM
NA WEBE,
ALEBO U PREDAJCU

BAZÉN

AQUAPARK

DIEŤA
ZDARMA

ALL
INCLUSIVE

KLIMATIZÁCIA
V CENE

WI-FI
ZDARMA

PRE RODINY
S DEŤMI

NÁŠ
TIP

PIESOČNATÁ
PLÁŽ

Hotel Kotva je komplex tvorený dvomi budovami a je svojou polohou a vybavením výbornou voľbou v známom letovisku Slnečné pobrežie. Leží na juhu strediska a od historického Nesebaru je vzdialený len 500 metrov. Do Nesebaru sa dá dostať aj pešo, alebo môžete využiť miestny vláčik. Od piesočnatej pláže je
vzdialený asi 200 metrov. Hotel je predurčený k stráveniu príjemnej a pohodovej dovolenky pre všetky vekové kategórie a kvôli krásnemu aquaparku v štýle
„piráti z Karibiku“ aj pre rodiny s deťmi.
Poloha: hotel sa nachádza asi 35 km od letiska v Burgase,
leží v najjužnejšej časti Slnečného pobrežia, kúsok od
Nesebaru, neďaleko od hotela sú nákupné možnosti,
bary, reštaurácie. Autobusová zastávka s pravidelným
spojením do ostatných častí Slnečného pobrežia je neďaleko hotela.
Hotel: v hoteli sa nachádza vstupná hala s recepciou, výťahy, hlavná reštaurácia, à la carte reštaurácia, lobby a koktail
bar, vonkajší bazén s pool barom, tobogan, kĺzačky a rôzne
atrakcie pre deti a dospelých, veľký plavecký bazén, detský
bazén, ležadlá a slnečníky pri bazéne zdarma, trezor (za

poplatok), ďalej za poplatok - kaderníctvo, sauna, masáže,
posilňovňa. Wi-Fi v spoločných priestoroch zdarma.

hodinách studený bufet, koláčiky, zmrzlina, teplé aj studené nealko nápoje a alkoholické nápoje miestnej výroby.

Izby: elegantne zariadené klimatizované dvojlôžkové izby
s možnosťou 1 až 2 prísteliek, apartmány na vyžiadanie
(dve miestnosti prepojené dverami, v jednej sú dve lôžka, v
druhej gauč pre dve osoby), vybavenie izieb – SAT TV, chladnička, telefón, vlastné sociálne zariadenie (sprcha, WC),
sušič na vlasy. Všetky izby majú balkón.

Pláž: široká piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora
je vhodná aj pre deti, na pláži možnosť prenajať si slnečníky a ležadlá (za poplatok). V ponuke je množstvo vodných
športov ako vodné bicykle, vodné lyže, parasailing, jazda
na banáne a množstvo iných atrakcií a zábavy pre deti či
dospelých. Na pláži sú aj platené plážové bary.

Stravovanie: all inclusive, raňajky, obedy a večere podávané formou bohatých švédskych stolov, vo vyhradených

BULHARSKO | 103

KIPARISITE
BULHARSKO – SLNEČNÉ POBREŽIE

od

204 €

VIAC INFO K CENÁM
NA WEBE,
ALEBO U PREDAJCU

2x
BAZÉN

PRIAMO
NA PLÁŽI

AŽ 2 DETI
ZDARMA

NÁŠ
TIP

KLIMATIZÁCIA
V CENE

WI-FI
ZDARMA

PRE RODINY
S DEŤMI

PIESOČNATÁ
PLÁŽ

Príjemný hotel Kiparisite leží na okraji severnej časti strediska Slnečné pobrežie. Od piesočnatej pláže je vzdialený asi 80 metrov. Svojou polohou v príjemnej
časti letoviska, kde je množstvo zelene, polohou blízko pláže a ďalej od rušného centra Slnečného pobrežia, je hotel predurčený k stráveniu príjemnej a pohodovej dovolenky pre všetky vekové kategórie ako aj pre rodiny s deťmi.
Poloha: hotel sa nachádza asi 30 km od letiska v Burgase,
do rušného centra strediska Slnečné pobrežie sa dostanete
pohodlnou prechádzkou za približne 10 minút, 200 metrov
od hotela sú nákupné možnosti a asi 80 metrov je vzdialená
široká piesočnatá pláž.
Hotel: v hoteli sa nachádza vstupná hala s recepciou, výťah, reštaurácia s terasou, na streche hotela bar s panoramatickým výhľadom na pobrežie, vonkajší bazén s oddelenou časťou pre deti, ležadlá a slnečníky pri bazéne zdarma,
trezor (za poplatok), malý obchodík so suvenírmi, zmenáreň, spoločenská miestnosť, Wi-Fi v spoločných priestoroch
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zdarma. V hoteli je za poplatok možnosť využiť saunu, masáže, posilňovňu.
Izby: pekné klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou 1
až 2 prísteliek (len pre deti do 13 rokov) sú vkusne zariadené, vybavené SAT TV, minichladničkou, telefónom, vlastným sociálnym zariadením (sprcha, WC), sušičom na vlasy.
Všetky izby majú balkón.
Stravovanie: plná penzia formou bufetových stolov.

Pláž: piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora je
vhodná aj pre deti, na pláži možnosť prenajať si slnečníky
a ležadlá (za poplatok), alebo na neplatenej časti rozložiť si
vlastné slnečníky. Na pláži je v ponuke množstvo vodných
športov ako vodné bicykle, vodné lyže, parasailing, jazda
na banáne a množstvo iných atrakcií a zábavy pre deti či
dospelých. V celom stredisku sa nachádza množstvo reštaurácií, kaviarní, diskoték, barov a obchodov.

BAJKAL
BULHARSKO – SLNEČNÉ POBREŽIE

od

385 €

VIAC INFO K CENÁM
NA WEBE,
ALEBO U PREDAJCU

13
ALL
INCLUSIVE

OBĽÚBENÝ
HOTEL

KLIMATIZÁCIA
V CENE

DOBRÁ
POLOHA

KVALITNÉ
UBYTOVANIE

DETI DO 13 ROKOV
ZDARMA

PIESOČNATÁ
PLÁŽ

DOBRÁ
CENA

Obľúbený a moderný hotel so širokou škálou služieb si získa svojich klientov výbornou polohou v blízkosti rušného centra Slnečného pobrežia, ako aj pláže.
Svojim rozľahlým bazénom a peknou záhradou uspokojí klientov všetkých vekových kategórií, ktorí využijú blízkosť množstva reštaurácií, barov, zábavných
podnikov, variét a diskoték. Oficiálna kategória hotela je 3*, podstatná časť izieb však prešla modernizáciou.
Poloha: hotel pozostáva z troch častí a leží v južnej časti
Slnečného pobrežia, približne 150 metrov od piesočnatej
pláže, v tesnej blízkosti hotela Balaton, nákupných možností a zábavných podnikov.
Hotel: vstupná hala s recepciou a posedením, miestnosť
na batožinu, lobby bar, zmenáreň, výťah (v 5-poschodovej
časti), trezory a internet v priestoroch recepcie (za poplatok), hracie automaty, reštaurácia, vonkajší bazén s detskou
časťou (ležadlá a slnečníky zdarma), bar pri bazéne, pekná
udržiavaná záhrada, detské ihrisko, parkovisko, fitnescen-

trum, sauna, biliard, minigolf, stolný tenis, masáže, jacuzzi,
solárium a kaderníctvo. Wi-Fi za doplatok.
Izby: príjemne zariadené moderné dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky, resp. dvoch prísteliek (na vyžiadanie - maximálne obsadenie 3 dospelí alebo 2 dospelí a 2
deti do 13 rokov) majú vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa
so sprchou, WC), balkón so sedením, televízor, individuálnu
klimatizáciu, minichladničku, sušič na vlasy a telefón.

Stravovanie: all inclusive zahŕňa raňajky, obedy a večere formou bufetu, nealkoholické a alkoholické nápoje miestnej výroby (11.00 - 23.00), kávu, čaj, zmrzlinu, koláčiky a špeciality
na grile vo vyhradených hodinách.
Pláž: piesočnatá, postupne zvažujúca sa do mora, ležadlá
a slnečníky (za poplatok), vodné skútre, vodné bicykle,
windsurfing, jazda na banáne, masáže, lukostreľba, vodné
lyže, tenisové kurty, lety na padákoch, jazda na koňoch
a kolky (za poplatok).
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YAVOR PALACE
BULHARSKO – SLNEČNÉ POBREŽIE

od

231€

VIAC INFO K CENÁM
NA WEBE,
ALEBO U PREDAJCU

13
ALL
INCLUSIVE

NÁŠ
TIP

DOBRÁ
POLOHA

DETI DO 13 ROKOV
ZDARMA

KLIMATIZÁCIA
V CENE

DOBRÁ
CENA

OBĽÚBENÝ
HOTEL

WI-FI

Hotel Yavor Palace je obľúbený hotel, ktorý sa nachádza v centre strediska Slnečné pobrežie s výbornou polohou v blízkosti pláže a nákupných možností, množstva obchodov, reštaurácií, barov. Je predurčený na strávenie príjemnej dovolenky a vhodný pre všetky vekové kategórie, pre mladých a pre rodiny s deťmi.
Poloha: hotel sa nachádza v centrálnej časti Slnečného pobrežia v blízkosti nákupných možností, od pláže je vzdialený
približne 180 m. Na Slnečnom pobreží premáva minivláčik,
ktorý môžete využiť na prepravu po celom stredisku.

Izby: klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou dvoch
prísteliek, všetky majú vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa s WC, sušič na vlasy), malú chladničku, SAT TV, telefón
a balkón.

Hotel: vstupná hala s recepciou a lobby barom. Recepcia
ponúka aj zmenárenské služby a možnosť prenajatia trezora
(za poplatok). Budova hotela je vybavená výťahom, klimatizovanou reštauráciou, koktail barom, vonkajším bazénom
s oddelenou časťou pre deti (ležadlá a slnečníky pri bazéne
zdarma) a obchodíkom so suvenírmi. V hoteli je možnosť
využitia ďalších služieb za poplatok, ako sú Wi-Fi, sauna,
masáže, perličkový kúpeľ, fitnescentrum.

Stravovanie: all inclusive formou bohatých bufetových
stolov - raňajky 7.30 - 10.00 hod., obedy 12.30 - 14.30 hod.
a večere 18.30 - 21.00 hod., počas dňa ľahké občerstvenie
v čase 16.00 – 17.30 hod., snack, sladké koláče, káva, čaj
a neobmedzená konzumácia nealkoholických a alkoholických nápojov miestnej produkcie v čase 11.00 - 22.00 hod.
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Pláž: piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora je
vhodná aj pre deti, na pláži máte možnosť prenajať si slnečníky a ležadlá (za poplatok), alebo na neplatenej časti
rozložiť si vlastné slnečníky. Na pláži je v ponuke množstvo
vodných športov ako vodné bicykle, vodné lyže, parasailing,
jazda na banáne a množstvo iných atrakcií a zábavy pre deti
či dospelých.

BALATON
BULHARSKO – SLNEČNÉ POBREŽIE

od

117 €

VIAC INFO K CENÁM
NA WEBE,
ALEBO U PREDAJCU

NÁŠ
TIP

DOBRÁ
POLOHA

ALL INCLUSIVE
ZA DOPLATOK

OBĽÚBENÝ
HOTEL

DETI
ZDARMA

KLIMATIZÁCIA
V CENE

WI-FI
ZDARMA

NÁKUPNÉ
MOŽNOSTI

Príjemný hotel s dobrou polohou pozostáva z troch blokov a je obklopený udržiavanou záhradou, ktorá spríjemní pobyt menej i stredne náročným klientom ako
aj rodinám s deťmi. Na svoje si prídu i mladí dovolenkári, ktorí vyhľadávajú nákupy a zábavu. Dovolenkári majú možnosť navštíviť blízky Nesebar autobusom
alebo vláčikom. Oficiálna kategória hotela je 2*.
Poloha: v južnejšej časti Slnečného pobrežia, v blízkosti hotela Bajkal, asi 170 m od pláže s jemným pieskom, v blízkosti početných zábavných a nákupných možností.
Hotel: vstupná hala s posedením, recepcia, zmenáreň, trezor v recepcii (za poplatok), parkovisko, obchod, internet
v recepcii (za poplatok), Wi-Fi zdarma, reštaurácia, vonkajšia terasa so sedením, lobby bar, bar pri bazéne, výťah
v hlavnej budove, rozľahlý vonkajší bazén s oddelenou
detskou časťou a slnečnou terasou, záhrada, slnečníky a ležadlá pri bazéne (zdarma), malé detské ihrisko, masáže (za
poplatok).

Izby: zrekonštruované, klimatizované a vkusne zariadené
menšie dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky sú
zariadené účelným nábytkom. Každá izba má TV, telefón,
minichladničku, vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa
so sprchou a WC) a balkón.

Pláž: piesočnatá, rozsiahla, s pozvoľným vstupom do mora,
ležadlá a slnečníky (za poplatok), bary, reštaurácie s posedením a výhľadom na more, vodné skútre a bicykle, windsurfing, jazda na banáne, masáže, minigolf, vodné lyže, lety
na padákoch, jazda na koňoch (za poplatok).

Stravovanie: raňajky sú podávané formou bufetu, možnosť
doobjednať večere formou bufetu alebo all inclusive (za
doplatok). All inclusive zahŕňa: raňajky, obedy, večere formou bufetových stolov, popoludní sladké pečivo, káva, čaj.
Alkoholické a nealkoholické nápoje miestnej výroby podávané v reštaurácii hotela v čase 10.00 - 23.00 hod.
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GRENADA
BULHARSKO – SLNEČNÉ POBREŽIE

od

245 €

VIAC INFO K CENÁM
NA WEBE,
ALEBO U PREDAJCU

13
DETI DO 13 ROKOV
ZDARMA

ALL
INCLUSIVE

KLIMATIZÁCIA
V CENE

ANIMÁCIE

DOBRÁ
CENA

PIESOČNATÁ
PLÁŽ

OBĽÚBENÝ
HOTEL

WI-FI

Hotel Grenada je situovaný v južnej časti Slnečného pobrežia. Od letiska v Burgase je vzdialený 39 km a od historického mestečka Nesebar približne 5 km.
Svojimi výbornými službami, priateľskou atmosférou, animáciami pre deti a širokou piesočnatou plážou s pozvoľným vstupom do mora je vhodný pre všetky
vekové kategórie ako aj pre rodiny s deťmi.
Poloha: v južnej časti Slnečného pobrežia, približne
150 metrov od mora a dlhej širokej piesočnatej pláže.
Na Slnečnom pobreží premáva minivláčik, ktorý môžete
využiť na prepravu po celom stredisku.
Hotel: vstupná hala s recepciou, reštaurácia, konferenčná
hala, lobby bar, kaviareň, salón krásy, kaderníctvo, Wi-Fi (za
poplatok), billiard, bazén s oddelenou časťou pre deti, ležadlá a slnečníky pri bazéne zdarma, bar pri bazéne, detský
klub, animácie. Trezor v recepcii je za poplatok.
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Izby: priestranné dvojlôžkové klimatizované izby sú s možnosťou jednej prístelky. Rodinné izby - dvojlôžková izba
s možnosťou dvoch prísteliek - max. 3 dospelí a 1. dieťa
do 13 rokov, alebo 2 dospelí a dve deti do 13 rokov. Všetky
izby majú balkón, minichladničku, TV SAT, telefón, sušič
na vlasy, kúpeľňu s WC.
Stravovanie: all inclusive – raňajky, obedy, večere formou
bufetových stolov v hlavnej reštaurácii. Ľahké občerstvenie
počas dňa, zákusky, sendviče, pizza sú servírované v lobby
bare. Počas dňa neobmedzená konzumácia alkoholických
a čapovaných nealkoholických nápojov miestnej produkcie.

Pláž: piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora je
vhodná aj pre deti, na pláži máte možnosť prenajať si slnečníky a ležadlá (za poplatok), alebo na neplatenej časti
rozložiť si vlastné slnečníky. Na pláži je v ponuke množstvo
vodných športov ako vodné bicykle, vodné skútre, windsurfing, vodné lyže, lety na padákoch, jazda na banáne, jazda
na koňoch a kolky – všetko služby za poplatok a množstvo
iných atrakcií a zábavy pre deti či dospelých.

MENA PALACE
BULHARSKO – SLNEČNÉ POBREŽIE

od

265 €

VIAC INFO K CENÁM
NA WEBE,
ALEBO U PREDAJCU

2x
VÝBORNÁ
POLOHA

ALL
INCLUSIVE

KLIMATIZÁCIA
V CENE

KVALITNÉ
UBYTOVANIE

PRE RODINY
S DEŤMI

NÁŠ
TIP

2 DETI DO
15 ROKOV ZDARMA

Kvalitný hotel, situovaný v blízkosti centra letoviska aj pláže, poskytuje svojim klientom širokú paletu nákupných, športových a kultúrnych možností.
Odporúčame náročnejším klientom všetkých vekových kategórií. Hotel Mena Palace leží neďaleko hotela Bajkal, alebo hotela Yavor Palace.
Poloha: v južnej časti letoviska Slnečné pobrežie, 150 m
od plážovej promenády, ktorá je zároveň vstupom na šíru
piesočnatú pláž, cca 5 minút od centra, v blízkosti nákupných možností a zábavných podnikov.
Hotel: priestranná vstupná klimatizovaná hala s recepciou
a sedením, zmenáreň, niekoľko barov, výťahy, trezor na recepcii (za poplatok), vnútorná klimatizovaná reštaurácia
s terasou, vonkajší bazén s oddelenou detskou časťou a terasou na slnenie, ležadlá a slnečníky pri bazéne sú zdarma,
internetová miestnosť, Wi-Fi pripojenie na recepcii zdarma, prenájom automobilov, herňa s elektronickými hrami
pre deti, malé detské ihrisko, sauna (za poplatok), masáže

a posilňovňa vo vnútri hotela za poplatok, vonkajšia posilňovňa zdarma. Detská postieľka je na vyžiadanie za poplatok – platba na mieste. Deti môžu zdarma využívať menšiu
šmykľavku, vnútorný bazén a miniklub. Hotel organizuje
denné animačné a športové aktivity pre deti aj dospelých
a 3-krát do týždňa večerný program pre dospelých.
Izby: dvojlôžkové izby s možnosťou 1 prístelky, alebo dvojlôžkové štúdio s 2 prístelkami (na vyžiadanie) sú zariadené
v modernom štýle. Všetky izby sú centrálne klimatizované
s možnosťou individuálneho ovládania, majú SAT TV, telefón, minichladničku, vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa
so sprchou a WC), sušič na vlasy a balkón s posedením.

Stravovanie: all inclusive – raňajky (7.30 - 10.00 hod.),
neskoré raňajky (10.30 - 11.30 hod.), obed (12.30 - 14.00
hod.), popoludňajšie občerstvenie (14.00 - 17.00 hod.), večera (18.30 - 21.00 hod.), nealkoholické a alkoholické nápoje miestnej výroby, káva, čaj, pivo a víno počas dňa (10.00
- 23.00 hod.), zmrzlina (11.30 - 21.00 hod.). Hotel ponúka
aj detské menu.
Pláž: krásna piesočnatá pláž, postupne zvažujúca sa do
mora, ležadlá a slnečníky sú za poplatok.
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KAMENEC
BULHARSKO – NESEBAR

od

231€

VIAC INFO K CENÁM
NA WEBE,
ALEBO U PREDAJCU

OBĽÚBENÝ
HOTEL

NÁŠ
TIP

VÝBORNÁ
POLOHA

ALL
INCLUSIVE

WI-FI
ZDARMA

DETI
ZDARMA

OBĽÚBENÉ
STREDISKO

PRE RODINY
S DEŤMI

Hotel sa nachádza v známom a vyhľadávanom letovisku Nesebar. Je situovaný v novej časti Nesebaru, len pár minút od krásnej piesočnatej pláže a v dosahu
historického centra. Nesebar láka turistov do starobylého mestečka na romantickom polostrove, ktoré je známe svojou atmosférou úzkych skalnatých uličiek,
kamenných domov a malebného nádvoria. Miestne kostoly patria medzi najlepšie zachované pamiatky na balkánskom polostrove. V historickej časti Nesebaru
sa nachádza aj množstvo obchodíkov, reštaurácií, nákupných možností. Tak isto neďaleko hotela Kamenec Nesebar sa nachádza promenáda plná množstva
obchodíkov, reštaurácií a barov. Hotel je vhodný pre všetky vekové kategórie.

Poloha: 150 m od pláže a cca 10 minút chôdze od historického centra Nesebaru.
Hotel: hotel sa skladá z dvoch budov, má k dispozícii vstupnú halu s recepciou, centrálne klimatizované priestory,
reštauráciu, výťah, letnú terasu, lobby bar, bazén, slnečníky
a ležadlá pri bazéne zdarma, parkovisko. Wi-Fi vo verejných
priestoroch hotela je zdarma.
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Izby: dvojlôžkové izby s balkónom s možnosťou jednej prístelky, alebo 2 prísteliek pre deti do 12 rokov (budova č. 2),
štvorlôžkové štúdiá sú na vyžiadanie, k dispozícii SAT TV, minichladnička, vlastné sociálne zariadenie, WC, sušič na vlasy.
Stravovanie: all inclusive, raňajky, obedy a večere formou
bufetových stolov. V rámci all inclusive sú v cene alkoholické a nealkoholické nápoje miestnej výroby v čase 10.00
- 22.00 hod.

Pláž: široká piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora.
Slnečníky a ležadlá na pláži sú za poplatok. Na pláži sa nachádza aj neplatená časť pláže, kde si môžete rozložiť vlastné slnečníky. Na pláži je bohatá ponuka vodných športov
ako vodný bicykel, vodné kolesá, jazda na banáne, člnky
(všetko za poplatok) ako aj výletné plavby. Priamo na pláži sa nachádza množstvo rýchlych občerstvení, reštaurácií
a barov.

ZEUS
BULHARSKO – POMORIE

od

114 €

VIAC INFO K CENÁM
NA WEBE,
ALEBO U PREDAJCU

OBĽÚBENÝ
HOTEL

VÝBORNÁ
POLOHA

WI-FI
ZDARMA

NÁŠ
TIP

KLIMATIZÁCIA
V CENE

DOBRÁ
CENA

DETI
ZDARMA

Menší rodinný hotel Zeus leží v blízkosti starej časti Pomoria. Hotel je zrekonštruovaný v elegantnom štýle a je vhodný pre všetky vekové kategórie ako aj pre rodiny s deťmi. Je známy svojou pohostinnosťou a má veľa stálych klientov, ktorí sa do tohto hotela radi vracajú. V blízkom okolí hotela je množstvo obchodíkov,
reštaurácií a barov a krátkou prechádzkou sa dostanete do centra Pomoria, kde sa nachádza vo večerných hodinách množstvo atrakcií pre dospelých aj deti,
množstvo obchodíkov, kde lacno nakúpite, či si posedíte v štýlových reštauráciách a pochutnáte si na rôznych kulinárskych bulharských špecialitách. Hotel
Zeus je predurčený pre strávenie aktívnej dovolenky a je vhodný pre všetky vekové kategórie.
Poloha: hotel je situovaný len pár krokov od centra
Pomoria a cca 300 metrov od centrálnej pláže. V okolí hotela sa nachádza množstvo reštaurácií a barov.
Hotel: má k dispozícii vstupnú halu s recepciou, centrálny
trezor v recepcii (za poplatok), výťah, centrálne klimatizované
priestory, reštauráciu, Wi-Fi vo verejných priestoroch zdarma.

minibar, vlastné sociálne zariadenie, WC, sušič na vlasy, balkón. Detské postieľky sú na vyžiadanie zdarma.
Stravovanie: raňajky formou bufetových stolov. Možnosť
doobjednať večere a obedy za príplatok, za zvýhodnenú
cenu. V blízkosti hotela Zeus nájdete množstvo reštaurácií
so širokou ponukou jedál bulharskej kuchyne, talianskej kuchyne, či reštaurácií ponúkajúcich rybie špeciality.

Pláž: široká piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora
vhodná aj pre deti, je obklopená plážovou promenádou,
kde sa nachádzajú rôzne možnosti stravovania a nákupov.
Slnečníky a ležadlá na pláži sú za poplatok. Na pláži je bohatá ponuka vodných športov ako vodný bicykel, vodné
kolesá, jazda na banáne, člnky, motorové rogalo (všetko
za poplatok).

Izby: klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou až
dvoch prísteliek (rozkladacie dvojlôžko), k dispozícii SAT TV,
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APARTMÁNY POMORIE
BULHARSKO – POMORIE

príklad ubytovania

od

príklad ubytovania

príklad ubytovania

89 €

VIAC INFO K CENÁM
NA WEBE,
ALEBO U PREDAJCU

NÁŠ
TIP

KVALITNÉ
UBYTOVANIE

DOBRÁ
CENA

VÝBORNÁ
POLOHA

NÁKUPNÉ
MOŽNOSTI

AKTÍVNA
DOVOLENKA

OBĽÚBENÉ
STREDISKO

Nové súkromné apartmány nachádzajúce sa v novostavbách rozširujúcej sa starej časti Pomoria. Apartmány sú určené na autokarovú a individuálnu dopravu
a sú vhodné pre klientov, ktorí uprednostňujú ubytovanie na súkromí. Toto stredisko je známe ako vinárske centrum, centrum ťažby soli a kúpeľné stredisko
na liečbu chorôb pohybového ústrojenstva čiernym bahnom. Historické centrum Pomoria je známe nádherným námestím s promenádou, ktoré sa vo večerných hodinách mení na rušnú promenádu lemovanú množstvom obchodíkov, reštaurácií, barov, diskoték a taktiež atrakcií pre deti, či občasným predstavením
pouličných umelcov, ktoré vám spestrí chvíle odpočinku a pohody. Živé a rušné stredisko je čoraz viac vyhľadávaným letoviskom pre všetky vekové kategórie,
mladých, rodiny s deťmi či starších, ktorí ocenia pohostinnosť domácich a súkromie.
Poloha: apartmánové domy sa nachádzajú 50 - 200 m
od pláže v novej štvrti starej časti Pomoria.
Ubytovanie: štúdio A 2+1, vhodné pre 2-3 osoby, má
1dvojlôžkovú spálňu s možnosťou 1 prístelky, TV, kuchynský kút zariadený základným riadom, chladničku, varič,
vlastné sociálne zariadenie (sprcha, WC), balkón alebo
terasu. Apartmán B 2+2, sa skladá z dvojlôžkovej spálne
a obývacej miestnosti s rozkladacím gaučom. Jeho súčasťou
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je kuchynský kút zariadený základným riadom, chladnička,
varič, vlastné sociálne zariadenie (sprcha, WC), TV, balkón
alebo terasa. Apartmány, štúdiá a izby na súkromí sú k dispozícii len na individuálnu alebo autokarovú dopravu. Izby
na súkromí sú 2-3 lôžkové s balkónom alebo terasou, každá
izba má samostatné sociálne zariadenie (sprcha, WC), 2 až
3 izby majú spoločne k dispozícii chladničku, rýchlovarnú
kanvicu alebo varič (iba na varenie kávy, čaju). Nie sú vybavené príborom ani riadom.

Stravovanie: individuálne.
Pláž: rozľahlá piesočnatá pláž letoviska Pomorie, slnečníky
a ležadlá sú za poplatok, reštaurácie, stánky a bary s občerstvením, vodné športy, plážový volejbal, požičovňa vodných
bicyklov, skútrov, windsurfing, jazda na banáne.

QUEEN NELLY
BULHARSKO – PRIMORSKO

od

251€

VIAC INFO K CENÁM
NA WEBE,
ALEBO U PREDAJCU

OBĽÚBENÝ
HOTEL

NÁŠ
TIP

KLIMATIZÁCIA
V CENE

VÝBORNÁ
POLOHA

PIESOČNATÁ
PLÁŽ

KVALITNÉ
UBYTOVANIE

WI-FI
ZDARMA

ALL
INCLUSIVE

PRE RODINY
S DEŤMI

Architektonicky zaujímavo riešený hotel vás očarí nielen svojím vzhľadom, ale aj pekným ubytovaním a rozľahlým bazénom, pri ktorom si všetci radi vychutnajú
jeho pohodovú dovolenkovú atmosféru. Svojimi dobrými službami, bezbariérovým prístupom a vhodnou polohou v blízkosti pláže uspokojí klientov všetkých
vekových kategórií ako aj rodiny s deťmi.
Poloha: leží 200 m od severnej pláže a 300 m od južnej
pláže, v tichšej časti letoviska, no neďaleko centra. V pešej
dostupnosti je aj miestny akvapark.
Hotel: vstupná hala s recepciou, výťah, trezor v recepcii (za
poplatok), zmenáreň, parkovanie pri hoteli, hlavná vnútorná klimatizovaná reštaurácia, vonkajšia reštaurácia s terasou, bar pri bazéne, rozľahlý vonkajší bazén s oddelenou
detskou časťou, ležadlá a slnečníky pri bazéne zdarma,
menšie detské preliezačky, fitnescentrum a biliard (za poplatok), stolný tenis (zdarma), počítačová miestnosť (zdarma), Wi-Fi pripojenie na recepcii a pri bazéne zdarma.

Izby: vkusne zariadené dvojlôžkové izby s možnosťou jednej až dvoch prísteliek, ich súčasťou je klimatizácia, SAT
TV, sušič na vlasy, telefón, minichladnička, vlastné sociálne
zariadenie (WC, sprcha/vaňa), sušiak na bielizeň, balkón
s posedením.
Stravovanie: all inclusive - raňajky, obedy a večere formou
bufetových stolov, poobedný snack - pizza, sendviče, toasty,
drobné pečivo, ovocie. V bare v čase 10.00 - 22.00 hod.
teplé, studené alkoholické a nealkoholické nápoje miestnej
produkcie.

Pláž: rozľahlá piesočnatá pláž (severná pláž) s pozvoľným
vstupom do mora, slnečníky a ležadlá na pláži (za poplatok),
plážový volejbal, plážové ihrisko, požičovne bicyklov, vodné
lyže a bicykle, surfy, jazdy na vodnom banáne, potápanie,
motorové rogalo, windsurfing, vodné skútre, trampolína
pre deti (za poplatok), množstvo stánkov, reštaurácií a barov na pláži.
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OPAL
BULHARSKO – PRIMORSKO

od

114 €

VIAC INFO K CENÁM
NA WEBE,
ALEBO U PREDAJCU

150
VÝBORNÁ
POLOHA

DOBRÁ
CENA

PIESOČNATÁ
PLÁŽ

OBĽÚBENÝ
HOTEL

DETI
ZDARMA

WI-FI
ZDARMA

KLIMATIZÁCIA
V CENE

PLÁŽ
150 METROV

Príjemný a útulný hotel s komornou atmosférou, ktorý sa nachádza v blízkosti severnej pláže Primorska je obľúbeným hotelom, do ktorého sa klienti radi vracajú. K turisticky zaujímavým atrakciám patrí vodný park Akva Planet Primorsko, umiestnený blízko centra na južnej pláži, kde sú rôzne vodné atrakcie. Primorsko
je preslávené krásnymi plážami, krištálovo čistou vodou a výbornými službami na pláži. Hotel svojou polohou neďaleko množstva obchodíkov a reštaurácií
a dobrými službami môžeme odporučiť klientom všetkých vekových kategórií a je vhodný pre stredne náročných klientov.
Poloha: hotel sa nachádza 150 m od severnej pláže. V blízkosti sa nachádza hlavná promenáda novej, pokojnej časti
Primorska. Vzdialenosť od centra je 150 m. Od južnej pláže
je hotel vzdialený asi 500 m. Akvapark a autobusová stanica
sú v dostupnosti 500 m.

Izby: priestranné klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou prístelky. Všetky izby majú vlastné sociálne zariadenie (sprcha alebo vaňa, WC), SAT TV, Wi-Fi pripojenie,
minichladničku, balkón. Pri autokarovej a individuálnej
doprave izby bez balkóna, resp. s francúzskym balkónom.

Hotel: v hoteli sa nachádza vstupná hala s recepciou, lobby
bar, reštaurácia s terasou, bazén, spoločenská miestnosť.
Malé hotelové parkovisko je pre hostí zdarma.

Stravovanie: kontinentálne raňajky podávané formou
bufetu. Možnosť doobjednania večerí.

114 | BULHARSKO

Pláž: rozľahlá krásna piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora (severná pláž), alebo vzdialenejšia rušnejšia
južná pláž, taktiež s pozvoľným vstupom do mora. Na konci
severnej pláže sa nachádza aj nudistická pláž. Na plážach
sú slnečníky a ležadlá (za poplatok), alebo voľný priestor
na neplatenej časti pláže, kde si môžete rozložiť vlastný
slnečník. K dispozícii množstvo vodných športov a rôznych
atrakcií za poplatok, ako aj veľa stánkov, reštaurácií a barov
s občerstvením.

od

MEDILAND

SOLE

BULHARSKO – PRIMORSKO

BULHARSKO – PRIMORSKO

117 €

VIAC INFO K CENÁM
NA WEBE,
ALEBO U PREDAJCU

od
KVALITNÉ
UBYTOVANIE

NÁŠ
TIP

VÝBORNÁ
POLOHA

KLIMATIZÁCIA
V CENE

117 €

VIAC INFO K CENÁM
NA WEBE,
ALEBO U PREDAJCU

NÁŠ
TIP

DOBRÁ
POLOHA

WI-FI
ZDARMA

KLIMATIZÁCIA
V CENE

Mediland je moderný rodinný penzión, vhodný pre všetky vekové kategórie,
ktorý si vás získa príjemnou rodinnou atmosférou, kvalitným ubytovaním
a pekným výhľadom.

Veľmi pekný penzión s bazénom v blízkosti severnej pláže, s kvalitným servisom a pohodlným moderným ubytovaním, je vhodný pre všetky vekové
kategórie.

Poloha: v novej časti strediska Primorsko sa nachádza rodinný penzión Mediland. Je postavený v areáli malých penziónov, približne 270 m od pláže a zároveň neďaleko centra
Primorska (asi 400 m). Susedí s hotelom Queen Nelly (50 m), ktorého bazén a reštauráciu
majú klienti penziónu Mediland k dispozícii (ležadlá a slnečníky pri bazéne zdarma).
Izby: dvojlôžkové izby s možnosťou 1 prístelky, alebo s dvomi prístelkami (rozkladacie
kreslá) pre 2 dospelých a 2 deti do 12 rokov. Izby sú klimatizované, zariadené novým nábytkom, vybavené chladničkou, TV, DVD prehrávačom, trezorom, vlastným sociálnym
zariadením, balkónom.
Stravovanie: raňajky formou bufetových stolov v hoteli Queen Nelly. Za doplatok možnosť objednať aj večere (formou bufetu) v hoteli Queen Nelly.
Pláž: piesočnatá s pozvoľným vstupom do mora, ležadlá a slnečníky (za poplatok),
na pláži je široká ponuka vodných športov.

Poloha: penzión sa nachádza 350 m od nádhernej severnej pláže Primorska. Akvapark sa
nachádza asi 400 metrov od penziónu.
Penzión: pekný poschodový penzión s výťahom, recepciou, reštauráciou, barom a bazénom. Wi-Fi v priestoroch recepcie k dispozícii zdarma.
Izby: dvojlôžkové klimatizované izby s možnosťou dvoch prísteliek, sú vybavené minichladničkou. Všetky izby majú balkón, TV a vlastné sociálne zariadenie (sprcha, WC).
Stravovanie: raňajky podávané bufetovou formou. Za doplatok možnosť objednať aj
večere.
Pláž: široká piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora, plážový servis ( za poplatok).
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SIENNA PALACE
BULHARSKO – PRIMORSKO
NOVINKA

od

352 €

VIAC INFO K CENÁM
NA WEBE,
ALEBO U PREDAJCU

BAZÉN

NÁŠ
TIP

KLIMATIZÁCIA
V CENE

WI-FI
ZDARMA

KVALITNÝ
HOTEL

OBĽÚBENÁ
PLÁŽ

PRE RODINY
S DEŤMI

VÝBORNÁ
POLOHA

OBĽÚBENÉ
STREDISKO

Krásny novopostavený hotel v stredisku Primorsko, predurčený pre klientov, ktorí majú záujem stráviť dovolenku v luxusnom hoteli s raňajkami. Hotel spĺňa
všetky predpoklady dovolenky strávenej v krásnom a príjemnom prostredí, s možnosťou oddychu v pokojnom a štýlovom hoteli. Hotelové služby ocenia všetky
vekové kategórie, ako aj rodiny s deťmi.
Poloha: hotel sa nachádza na ulici „Iglika“, neďaleko hotela Queen Nelly, na pláž sa dostanete pešo za približne
3 minúty. Severná pláž je vzdialená asi 200 m, južná asi
250 m. Neďaleko od hotela sú nákupné možnosti, bary
a reštaurácie.
Hotel: v hoteli sa nachádza vstupná hala s recepciou, výťah, hlavná reštaurácia so záhradou, lobby bar, vonkajší
bazén, ležadlá a slnečníky pri bazéne zdarma, kryté detské
ihrisko, trezor, SPA centrum, kaderníctvo, fitnescentrum,
podzemné parkovisko. Wi-Fi v spoločných priestoroch zdarma. Detská postieľka je na vyžiadanie a zdarma.
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Izby: krásne a elegantne zariadené klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky. Na izbe je k dispozícii TV, mini chladnička, telefón, vlastné sociálne zariadenie (sprcha, WC), sušič na vlasy. Všetky izby majú balkón.
Dvojlôžkové izby majú rozlohu asi 30 m². Hotel disponuje
aj rodinnými izbami Deluxe. Izby sú vhodné pre 4 osoby
s možnosťou jednej prístelky. Rodinná izba má rozlohu asi
60 m² a skladá sa z dvoch izieb, ktoré sú spojené dverami.
Detská postieľka pre deti do 2 rokov je zdarma, je potrebné
ju objednať už pri rezervácii.

Stravovanie: raňajky formou bufetu. Možnosť polpenzie
za doplatok. V lobby bare je široká ponuka rôznych alkoholických a nealkoholických nápojov, ktoré sú za poplatok.
Pláž: široká piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora
je vhodná aj pre deti, na pláži možnosť prenajať si slnečníky a ležadlá (za poplatok), množstvo vodných športov ako
vodné bicykle, vodné lyže, parasailing, jazda na banáne
a množstvo iných atrakcií a zábavy pre deti či dospelých.

BELITSA
BULHARSKO – PRIMORSKO

od

231€

VIAC INFO K CENÁM
NA WEBE,
ALEBO U PREDAJCU

ALL
INCLUSIVE

NÁŠ
TIP

KLIMATIZÁCIA
V CENE

OBĽÚBENÝ
HOTEL

KVALITNÉ
SLUŽBY

PRE RODINY
S DEŤMI

PIESOČNATÁ
PLÁŽ

TENIS

WI-FI

V stredisku Primorsko, neďaleko hotela Queen Nelly, sa nachádza obľúbený hotel s výbornými službami, hotel Belitsa. Hotel leží vo veľkej záhrade, v tichšej
časti, ale zároveň má výbornú polohu, lebo je vzdialený len 150 od zóny, kde je množstvo obchodíkov, reštaurácií, barov. V letovisku sa nachádza aj aquapark.
V požičovniach si môžete prenajať auto, alebo bicykle. Hotel Belitsa je vhodný pre klientov rôznych vekových kategórií, ako aj pre rodiny s deťmi.
Poloha: hotel je od severnej pláže vzdialený asi 250 m,
od južnej pláže asi 350 m, od centra Primorska asi 350 metrov a od Burgasu 50 km.

Izby: pekné klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou 2
prísteliek. TV, minichladnička, vlastné sociálne zariadenie
(WC, sprcha), balkón.

Hotel: má vstupnú halu s recepciou, trezor na recepcii (za
poplatok 2 EUR/deň), zmenáreň, reštauráciu, výťah, denný
bar, bazén s oddelenou časťou pre deti, detské ihrisko, bar
pri bazéne, slnečníky a ležadlá, sálu na stolný tenis, konferenčnú sálu, viacúčelové ihrisko. Za poplatok: Wi-Fi pripojenie, detská postieľka (2,50 EUR/deň), masáže, biliard, tenisový kurt (5 EUR/hod.), strážené parkovisko (obmedzený
počet, cena 4 EUR/deň).

Stravovanie: all inclusive – raňajky, obedy a večere formou
bufetu. Počas dňa studené aj teplé nealkoholické a alkoholické nápoje miestnej produkcie. V rámci all inclusive sú
v cene alkoholické a nealkoholické nápoje miestnej výroby
v čase 10.00 - 22.00 hod.

rušnejšia vzdialenejšia južná pláž, tak isto s pozvoľným vstupom do mora a od hotela je vzdialená cca 350 metrov.
Na konci severnej pláže sa nachádza aj nudistická pláž.
Na plážach sú slnečníky a ležadlá (za poplatok), alebo voľný priestor na neplatenej časti pláže, kde si môžete rozložiť
vlastný slnečník. Na plážach k dispozícii množstvo vodných
športov a rôznych atrakcií za poplatok, ako vodné bicykle,
vodné lyže, parasailing, jazda na banáne a množstvo iných
atrakcií pre deti či dospelých, ako aj veľa stánkov, reštaurácií a barov s občerstvením.

Pláž: rozľahlá krásna piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom
do mora (severná pláž) vzdialená asi 250 metrov, alebo
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ONYX
BULHARSKO – KITEN

od

124 €

VIAC INFO K CENÁM
NA WEBE,
ALEBO U PREDAJCU

OBĽÚBENÝ
HOTEL

NÁŠ
TIP

DOBRÁ
CENA

VÝBORNÁ
POLOHA

DETI
ZDARMA

WI-FI
ZDARMA

KLIMATIZÁCIA
V CENE

OBĽÚBENÉ
STREDISKO

Hotel Onyx, s dobrou polohou v dostupnej vzdialenosti od oboch pláží v Kitene, svojimi službami uspokojí stredne náročných klientov všetkých vekových kategórií ako aj rodiny s deťmi. Tento obľúbený hotel leží asi 5 km od Primorska a 60 km od Burgasu, v stredisku Kiten, ktoré je známe svojimi krásnymi plážami
a krištálovo čistou vodou. Okolie hotela skrášľuje malý park s fontánou.
Poloha: hotel sa nachádza medzi dvomi plážami – pláž
Morski a pláž Atliman. Od južnej pláže Morski leží asi
200 metrov a od prekrásnej pláž Atliman asi 500 metrov,
takže sa tam dostanete po krátkej, asi 10-minútovej príjemnej prechádzke. V blízkosti hotela sa tiahne promenáda
vedúca cez celé letovisko. V centre sa nachádzajú viaceré
reštaurácie, obchodíky a kaviarne.

vírivku, saunu, biliard a stolný tenis. V priestoroch recepcie
je možné pripojenie Wi-Fi zdarma.

Hotel: v hoteli sa nachádza recepcia, lobby, príjemná
reštaurácia s terasou, fitnescentrum, bazén, k dispozícii sú
ležadlá a slnečníky pri bazéne zdarma. V recepcii je možné prenajať si trezor (za poplatok). Hotel ponúka masáže,

Stravovanie: raňajky formou bufetových stolov, možnosť
doobjednať večere (za doplatok). Večere sú servírované,
pozostávajú z predjedla, hlavného jedla a dezertu (bez
nápojov).
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Izby: priestranné klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou prístelky. Izby sú vybavené minichladničkou, telefónom
a TV. Každá izba má vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa
s WC) a balkón. V hoteli je možnosť zapožičania si žehličky.

Pláž: široké piesočnaté pláže Morski a Atliman s pozvoľným
vstupom do mora s možnosťou využívania spoplatnených
vodných športov (vodné bicykle, skútre, windsurfing, banán). Slnečníky a ležadlá sú na pláži za poplatok.

KAMENEC
BULHARSKO – KITEN

od

251 €

VIAC INFO K CENÁM
NA WEBE,
ALEBO U PREDAJCU

OBĽÚBENÝ
HOTEL

KVALITNÝ
HOTEL

PRI
PLÁŽI

DETI
ZDARMA

KLIMATIZÁCIA
V CENE

ALL
INCLUSIVE

NÁŠ
TIP

WI-FI
ZDARMA

Obľúbený hotel je obklopený množstvom zelene a nachádza sa na krásnej severnej pláži letoviska Kiten, od letiska v Burgase je vzdialený asi 60 km. Svojou
vynikajúcou polohou asi 200 metrov od rušného strediska, plnom obchodíkov a reštaurácií, a výbornými službami spĺňa všetky predpoklady plnohodnotnej
dovolenky pre všetky vekové kategórie.
Poloha: hotel je od pláže vzdialený 30 metrov a asi 200 m
od rušného strediska, 60 km od letiska v Burgase.
Hotel: recepcia, centrálne klimatizované spoločenské
priestory, výťah, reštaurácia s vonkajšou terasou, lobby
bar, café bar, koktail bar, bazén, detský bazén s menšou
šmykľavkou pre deti, detský kútik, detská diskotéka, sauna
a masáže (za poplatok), fitnescentrum, trezory v recepcii
(za poplatok), požičovňa automobilov, Wi-Fi zdarma, asistenčná lekárska služba.

Izby: dvojlôžkové izby s možnosťou dvoch prísteliek (rozkladacie lôžko), k dispozícii SAT TV, klimatizácia, minichladnička, sušič na vlasy, vlastné sociálne zariadenie, balkón.
Stravovanie: all inclusive formou bufetových stolov. Počas
dňa je ponúkané ľahké občerstvenie podľa rozpisu hotela.
Nápoje zahrnuté v all inclusive sa podávajú v reštaurácii
v rámci raňajok, obedov a večerí a potom aj v pool bare
v čase 10.00 - 22.00 hod., zahŕňajú domáce alkoholické nápoje, pivo, víno, vodu, brendy, gin, whisky, rum, čapované
nealkoholické nápoje, čaj, kávu, minerálnu vodu. Nápoje
podávané v lobby bare sú za poplatok.

Pláž: krásna široká piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom
do mora. Slnečníky a ležadlá na pláži sú za poplatok.
Na pláži je bohatá ponuka vodných športov ako vodný bicykel, vodné kolesá, jazda na banáne a iné (všetko
za poplatok). Nájdete tu aj množstvo stánkov s rýchlym
občerstvením.
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