ZĽAVY až 42% ... ZĽAVY až 42% ...
Zájazdy cestovnej kancelárie OROSTOURS s.r.o. sú poistené voči úpadku podľa zákona 170/2018 Z. z. v poisťovni Union a.s.

Z Ľ A V Y zaplatením zálohy iba 100 EUR/ osoba.

ULTRA zľava

až 42

%

do 15. 1. 2020

ZĽAVA do 15. 1. 2020

36 %	zo základnej ceny dospelej
osoby (nie však z príplatkov)
3 %	pre stálych klientov
3 %	pri objednaní a zaplatení
100 % ceny zájazdu do 15.4.
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ZĽAVA do 15. 2. 2020

32 %	zo základnej ceny dospelej
osoby (nie však z príplatkov)
3 %	pre stálych klientov
3 %	pri objednaní a zaplatení
100 % ceny zájazdu do 15.4.
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ZĽAVA do 15. 3. 2020

29 %	zo základnej ceny dospelej
osoby (nie však z príplatkov)
3 %	pre stálych klientov
3 %	pri objednaní a zaplatení
100 % ceny zájazdu do 15.4.

XL ZĽAVA

až 32

%

do 15. 4. 2020

ZĽAVA do 15. 4. 2020

26 %	zo základnej ceny dospelej
osoby (nie však z príplatkov)
3 %	pre stálych klientov
3 %	pri objednaní a zaplatení
100 % ceny zájazdu do 15.4.

20 EUR / zmluva cez internet

samostatná LETENKA BULHARSKO od 299 €

(+ aktuálny palivový príplatok) V CENE: Spiatočná letenka, všetky taxy.

ZĽAVY PRE DETI (podľa cenníka) :
1. dieťa od 2 do 12 rokov: ZDARMA ubytovanie alebo ubytovanie a stravovanie do 15.4.2020;
zvýhodnená cena letenky v sezóne A8, B8 88 EUR, v sezóne C8, D8 188 EUR, v sezóne
E11, F12, K12 99 EUR a v sezóne G11, H12 188 EUR.
Ak cestuje 1. dieťa 2-12 rokov zdarma v sprievode 2 dospelých osôb, zaplatí iba zvýhodnenú cenu letenky (v sezóne
A8, B8 88 EUR, v sezóne C8, D8 188 EUR, v sezóne E11, F12, K12 99 EUR a v sezóne G11, H12 188 EUR) +
povinné príplatky, prípadne cestovné poistenie. Dospelé spolucestujúce osoby majú nárok na zľavu za skorý nákup aj
keď dieťa cestuje za zvýhodnenú cenu letenky.
Ak dieťa platí rovnakú cenu ako dospelá osoba, má nárok na rovnaké percento zľavy.
Zľavy je možné kombinovať do 15.4.2020 (skorý nákup, vernostná zľava a úhrada plnej ceny zájazdu).
Zľavy je možné uplatniť na zájazdy cestovnej kancelárie OROSTOURS s.r.o. do 15.4.2020 z cenníka platného od 6. 12. 2019.
Žiadnu z uvedených zliav nie je možné uplatniť dodatočne, pri MIMORIADNYCH PONUKÁCH a pri LAST MINUTE ...
Ak si klient nezakúpi k zájazdu CK OROSTOURS ponúkané cestovné poistenie poníži sa zľava o 2% z aktuálnej zľavy zájazdu.

All inclusive vo vybraných hoteloch pre 1. dieťa do 12 rokov ZDARMA ... * strana 26

EGYPT - 8, 11, 12, 15 dní
CK OROSTOURS Vám ponúka 8, 11, 12, 15 dňové zájazdy do Egypta s odletom z Košíc, Bratislavy, Viedne a
Budapešti. Nakoľko sme v Egypte doma, vieme Vám perfektne poradiť, ktoré letovisko je pre Vás najvhodnejšie a
taktiež Vám vieme doporučiť, ktorý hotel je pre Vás najideálnejší. Skoro o každom hoteli vieme všetko tzn. aká je
poloha hotela, aké sú služby, aká je kvalita služieb a stravovania, čo môžete očakávať v hoteli. Určite Vás zaujíma
aký je vstup z pláže do Červeného mora (či pri vstupe do mora je piesok, kamienky, korály...).

CK OROSTOURS Vám taktiež zabezpečí zájazdy,
ktoré sú v ponuke všetkých touroperátorov na Slovensku .

letecky na 8, 11, 12 dní
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Fak ult atí vne výlety
Slnečné
Pobrežie

Ravda

Pomorie

Primorsko

Kiten

1. poldenný výlet do Burgasu
(prehliadka, možnosť nákupov)

10 EUR

8 EUR

8 EUR

8 EUR

8 EUR

2. poldenný výlet do Sozopolu

12 EUR

10 EUR

10 EUR

8 EUR

8 EUR

3. c
 elodenný výlet do Sozopolu
(prehliadka) + Perla (kúpanie)
+ letovisko Djuny (program,
večera, nestinársky tanec...)

15 EUR

13 EUR

13 EUR

10 EUR

10 EUR

4. celodenný výlet do Varny
(návšteva delfinária, voľno)

15 EUR

15 EUR

15 EUR

20 EUR

20 EUR

5. jednodenný výlet do Istanbulu
(nákupy)

cca 55 EUR

cca 55 EUR

cca 53 EUR

cca 50 EUR

cca 50 EUR

6. dvojdenný výlet do Istanbulu
(návšteva mešity, Veľkého
bazáru - nákupy)

cca 80 EUR

cca 80 EUR

cca 80 EUR

cca 80 EUR

cca 80 EUR

7. výlet do prírodnej rezervácie
Arkutino-Ropotamo

10 EUR

10 EUR

10 EUR

5 EUR

5 EUR

Z letoviska

8. AQUAPARK - celodenný
Ravda, Slnečné Pobrežie

vstup: 26 Leva / dosp. osoba, dieťa do výšky 120 cm 16 Leva, do 90 cm
zdarma

9. AQUAPARK - celodenný
Primorsko

vstup: 26 Leva / dosp. osoba, dieťa do výšky 120 cm 16 Leva, do 90 cm
zdarma

Ďalšie výlety:
• celodenný výlet do Varny – delfinárium + panoráma Slnečného Pobrežia + Nesebar prehliadka (cca 20 EUR)
• z Primorska: plavba loďkou do Kitenu (cca 5 EUR), piknik na Perle – kúpanie + obed (cca 12 EUR), folklórny
večer – program + nestinársky tanec (cca 11 EUR), rybárčenie – 2 h (cca 5 EUR), požičanie horských
bicyklov 1/2 dňa (cca 3 EUR), 1 deň (cca 5 EUR)
Doporučujeme zakúpenie výletov do 2. dňa pobytu v cestovnej kancelárii Triumf Travel. Ceny výletov sú orientačné.

„Slovák v Bulharsku ako Američan na Slovensku“

primorsko, KITen, pomorie, Ravda, sl. pobrežie

BULHARSKO

3

hotel Briz



Kiten

Od Burgasu je Kiten vzdialený 55 km. Letovisko má 2 veľké pláže. Pri severnej pláži je krásny záliv Atliman, známy svojími
piesočnatými dunami. Dlhá piesočnatá južná pláž je miestom, kde si prídu na svoje mladí aj skôr narodení. Z južnej pláže je možno
dovidieť do Lozenca a Careva. Na pláži nájdu širokú ponuku aj milovníci vodných športov a potápači. Príjemné večery môžete
stráviť v niektorej z miestnych reštaurácií, cukrární a taverien.
POLOHA:
4-podlažný hotel sa nachádza v centre letoviska neďaleko
autobusovej stanice. Vzdialenosť od pláže Atliman cca 200  m.
V  blízkosti hotela je veľa obchodíkov a reštaurácií, kaviarní, taverien.
UBYTOVANIE:
Moderne a príjemne zariadené priestranné 2-posteľové izby
s možnosťou 1 prístelky (klimatizácia za poplatok na mieste).
Každa izba má kúpeľňu s WC, chladničku, rýchlovarnú
kanvicu, TV/SAT a balkón. Wi-Fi zdarma.
PLÁŽ:
Letovisko ponúka 2 široké, dlhé piesočnaté pláže – južnú
a  severnú s pozvoľným vstupom do mora. Vstup z pláže
do mora je vhodný pre deti aj pre neplavcov. Na severnú
pláž - krásny záliv ATLIMAN je cca 200 m. Južná pláž je od
hotela vzdialená cca 400 m. Južná pláž   v   Kitene je ideálnym
miestom pre milovníkov potápania. Slnečníky a ležadlá na
pláži sú za poplatok. Ponuka vodných športov na pláži zahŕňa
požičovňu vodných bicyklov, skútrov, windsurfing, banán...
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STRAVOVANIE:
Raňajky – švédske stoly za príplatok. Možnosť zakúpenia
kvalitných a lacných večerí v hoteli Briz (na mieste).
Stravovanie je možné aj v  okolitých reštauráciách, kaviarňach
a  nespočetnom množstve stánkov v blízkosti pláže.
DOPRAVA:
Letecky: Košice - Burgas - Košice, Poprad - Burgas - Poprad,
Sliač - Burgas - Sliač, Bratislava - Burgas - Bratislava.
NÁŠ NÁZOR:
Hotel je vhodný pre všetkých klientov, hlavne pre mladých, ktorí
vyhľadávajú pestrý spoločenský život. V centre letoviska Kiten je
široký výber kaviarní, barov a diskoték.
Oficiálna kategória * *
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Kiten



hotel Onyx

Od Burgasu je Kiten vzdialený 55 km. Letovisko má 2 veľké pláže. Pri severnej pláži je krásny záliv Atliman, známy svojími
piesočnatými dunami. Dlhá piesočnatá južná pláž je miestom, kde si prídu na svoje mladí aj skôr narodení. Z južnej pláže je možno
dovidieť do Lozenca a Careva. Na pláži nájdu širokú ponuku aj milovníci vodných športov a potápači. Príjemné večery môžete
stráviť v niektorej z miestnych reštaurácií, cukrární a taverien.
POLOHA:
Obľúbený hotel pozostávajúci z 2 budov je situovaný
pár krokov od hlavnej promenády, 50 m od totálneho
centra a  100  m od trhoviska. V centre nájdete množstvo
obchodíkov, reštaurácií, kaviarní, kde si môžete posedieť
a  spríjemniť pobyt za veľmi prijateľné ceny. Hotel a aj letovisko
Kiten je vhodné pre rodiny s deťmi a aj pre všetkých klientov,
ktorí vyhľadávajú spoločenský život.
VYBAVENIE:
Klimatizovaný hotel má recepciu, 2 výťahy, príjemnú
reštauráciu s terasou (klienti CK OROSTOURS 20% zľava).
Wi-Fi zdarma, FITNESS zdarma, 2 bazény - slnečníky
a ležadlá zdarma. Za poplatok je možné využiť masáže, biliard,
stolný tenis, vírivku a saunu.
UBYTOVANIE:
Klimatizované, moderne zariadené a priestranné 2-posteľové
izby s možnosťou 1 - 2 prísteliek majú kúpeľňu s WC, TV/SAT,
chladničku a  balkón. Na vyžiadanie štúdio za príplatok.

PLÁŽ:
Veľmi pekná južná pláž je od hotela vzdialená cca 200 m. Na
severnú pláž – krásny záliv ATLIMAN je cca 10 minút pešou
chôdzou. Slnečníky a ležadlá na pláži sú za poplatok.
STRAVOVANIE:
Raňajky formou švédskych stolov. Možnosť doobjednať v CK
OROSTOURS večere - švédske stoly.
DOPRAVA:
Letecky: Košice - Burgas - Košice, Poprad - Burgas - Poprad,
Sliač - Burgas - Sliač, Bratislava - Burgas - Bratislava.
NÁŠ NÁZOR:
Jeden z najkvalitnejších hotelov z našej ponuky v Bulharsku.
Maximálna spokojnosť klientov, ktorí sa vracajú každý rok do
tohto hotela. Priamo v  centre letoviska Kiten je veľký výber
kaviarní, barov a diskoték.
Oficiálna kategória * * *

maximálna
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POLOHA:
Veľmi pekný hotel s bazénom (slnečníky, ležadlá
zdarma) je situovaný v Primorsku cca 350 m od
nádhernej, severnej piesočnatej pláže s množstvom
športových vyžití - vodné bicykle, plážový volejbal,
skútre, vodné lyže, banán, parasailing, motorové
rogalo... cca 400 m od hotela sa nachádzajú kvalitné
tenisové kurty a atraktívny AQUAPARK.
UBYTOVANIE:
Komfortné klimatizované 2-posteľové izby s možnosťou
1 - 2 prísteliek. Každá izba má vlastné sociálne
zariadenie, minibar alebo chladničku, TV/SAT,
rýchlovarnú kanvicu a  balkón. Wi-Fi zdarma. Niektoré
izby majú výhľad na more.
PLÁŽ:
Široké, niekoľko kilometrov dlhé piesočnaté
pláže - južná a severná s pozvoľným vstupom do
mora vhodným pre deti aj pre neplavcov. Na konci
severnej pláže sa nachádza nudistická pláž. Ležadlá
a  slnečníky na pláži sú za poplatok.

hotel Sole



Primorsko

STRAVOVANIE:
Raňajky formou švédskych stolov, servírované večere za príplatok.
Stravovanie možné v okolitých lacných reštauráciách, kaviarňach a
nespočetnom množstve stánkov pri hoteli a v blízkosti pláže. Neďaleko
hotela sa nachádza reštaurácia „Bratislava“ a pekáreň - bagetéria.
DOPRAVA:
Letecky: Košice - Burgas - Košice, Poprad - Burgas - Poprad,
Sliač - Burgas - Sliač, Bratislava - Burgas - Bratislava.
NÁŠ NÁZOR:
Veľmi pekný a obľúbený hotel, situovaný neďaleko severnej pláže
v Primorsku. Je vhodný aj pre náročných klientov, ktorí uvítajú
kvalitný servis a najmä pohodlné a moderné ubytovanie.
Oficiálna kategória * * *

KVALITA za
u
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už od 173 €
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Primorsko



hotel Dara

Najobľúbenejšie bulharské turistické stredisko, ktoré leží 51 km južne od Burgasu sa radí medzi najnavštevovanejšie letoviská
Čierneho mora. V Primorsku môžete oddychovať, športovať, nakupovať, zabávať sa, plaviť sa jachtou, absolvovať potápačský
kurz... Piesočnaté pláže sú vhodné pre deti aj pre neplavcov. Vybrať si môžete z dvoch pláží - severnej a južnej, nájdete
tam všetko čo patrí k turizmu. Severná pláž, pri ktorej sa nachádza aj rezidencia „Perla“ je vhodná na kúpanie, opaľovanie,
surfovanie... Na južnej pokojnejšej pláži nájdete aj slávnu diskotéku Delfín a neďaleko je aj pekný, atraktívny AQUAPARK.
Primorsko je známym a najžiadanejším centrom slovenských dovolenkárov, najmä pre výhodné podmienky pre turizmus a pre
zábavychtivých turistov. V Primorsku pribudlo množstvo reštaurácií, kaviarní a rôzne druhy rýchleho a lacného občerstvenia.
POLOHA:
Hotel má ideálnu polohu, nachádza sa 70 m od hotela
Ambassador a hotela Opal, cca 270 m od severnej
piesočnatej pláže, cca 500 m od južnej pláže a 200 m
od centra letoviska. Hotel má vlastnú recepciu, internet,
bar a reštauráciu s terasou. V areáli hotela sa nachádza
bazén s jacuzzi pre dospelých a bazénik pre deti. Slnečníky
a ležadlá pri bazéne sú zdarma.
UBYTOVANIE:
2-posteľové, klimatizované izby s možnosťou 1 - 2 prísteliek.
Každá izba má vlastné sociálne zariadenie, sušič vlasov,
minibar, TV/SAT, rýchlovarnú kanvicu a balkón. V ponuke
máme aj ubytovanie v rodinných izbách (spojené - oddelené 2
izby) a v štúdiách (pre 3,4,5 osôb). Wi-Fi zdarma v reštaurácii.
PLÁŽ:
Široké, niekoľko kilometrov dlhé piesočnaté pláže - severná
a južná s pozvoľným vstupom do mora vhodným pre deti aj pre

neplavcov. Ležadlá, slnečníky, rôzne druhy vodných športov
a  iné atrakcie na pláži za poplatok.
STRAVOVANIE:
Bohaté raňajky formou švédskych stolov. Možnosť doobjednať
v CK OROSTOURS obedy, večere. Stravovanie je možné aj
v okolitých lacných reštauráciách, kaviarňach.
DOPRAVA:
Letecky: Košice - Burgas - Košice, Poprad - Burgas - Poprad,
Sliač - Burgas - Sliač, Bratislava - Burgas - Bratislava.
NÁŠ NÁZOR:
Veľmi pekný hotelový komplex, vhodný pre všetky vekové
kategórie a taktiež pre rodiny s deťmi.
Oficiálna kategória * * *
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penzión Georgievy



Primorsko

Najobľúbenejšie bulharské turistické stredisko, ktoré leží 51 km južne od Burgasu sa radí medzi najnavštevovanejšie letoviská
Čierneho mora. V Primorsku môžete oddychovať, športovať, nakupovať, zabávať sa, plaviť sa jachtou, absolvovať potápačský
kurz... Piesočnaté pláže sú vhodné pre deti aj pre neplavcov. Vybrať si môžete z dvoch pláží - severnej a južnej, nájdete
tam všetko čo patrí k turizmu. Severná pláž, pri ktorej sa nachádza aj rezidencia „Perla“ je vhodná na kúpanie, opaľovanie,
surfovanie... Na južnej pokojnejšej pláži nájdete aj slávnu diskotéku Delfín a neďaleko je aj pekný, atraktívny AQUAPARK.
Primorsko je známym a najžiadanejším centrom slovenských dovolenkárov, najmä pre výhodné podmienky pre turizmus a pre
zábavychtivých turistov. V Primorsku pribudlo množstvo reštaurácií, kaviarní a rôzne druhy rýchleho a lacného občerstvenia.

POLOHA:
Penzión Georgievy sa nachádza v tichej časti Primorska,
vedľa hotela Opal a Ambassador. Vzdialený od severnej
pláže je cca 200 m. Do centra letoviska je cca 300 m.
V  penzióne sa nachádza malý supermarket.
UBYTOVANIE:
Veľmi pekné klimatizované 2-posteľové izby s možnosťou
1 - 2 prísteliek. Každá izba má vlastné sociálne zariadenie,
TV/SAT, minibar alebo chladničku, rýchlovarnú kanvicu
a  balkón. Wi-Fi zdarma.
PLÁŽ:
Široké, niekoľko kilometrov dlhé, piesočnaté pláže južná a  severná s pozvoľným vstupom do mora. Na konci
severnej pláže sa nachádza nudistická pláž. Ležadlá
a  slnečníky na pláži sú za poplatok.
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STRAVOVANIE:
Raňajky - švédske stoly alebo polpenzia za príplatok
vo vedľajšom hoteli Opal, vzdialenom cca 15 m alebo
individuálne stravovanie v okolitých reštauráciách, kaviarňach
a nespočetnom množstve stánkov v blízkosti pláže.
DOPRAVA:
Letecky: Košice - Burgas - Košice, Poprad - Burgas Poprad, Sliač - Burgas - Sliač, Bratislava - Burgas - Bratislava.
NÁŠ NÁZOR:
Pekne zariadený penzión s  príjemnými majiteľmi, s výbornou
polohou vo veľmi žiadanom letovisku Primorsko. Penzión je
vhodný aj pre rodiny s deťmi.
Oficiálna kategória * * *

overená kvalita

už od 173 €

Primorsko



hotel Opal

Najobľúbenejšie bulharské turistické stredisko, ktoré leží 51 km južne od Burgasu sa radí medzi najnavštevovanejšie letoviská
Čierneho mora. V Primorsku môžete oddychovať, športovať, nakupovať, zabávať sa, plaviť sa jachtou, absolvovať potápačský
kurz... Piesočnaté pláže sú vhodné pre deti aj pre neplavcov. Vybrať si môžete z dvoch pláží - severnej a južnej, nájdete
tam všetko čo patrí k turizmu. Severná pláž, pri ktorej sa nachádza aj rezidencia „Perla“ je vhodná na kúpanie, opaľovanie,
surfovanie... Na južnej pokojnejšej pláži nájdete aj slávnu diskotéku Delfín a neďaleko je aj pekný, atraktívny AQUAPARK.
Primorsko je známym a najžiadanejším centrom slovenských dovolenkárov, najmä pre výhodné podmienky pre turizmus a pre
zábavychtivých turistov. V Primorsku pribudlo množstvo reštaurácií, kaviarní a rôzne druhy rýchleho a lacného občerstvenia.
POLOHA:
Veľmi pekný 4-poschodový hotel Opal sa nachádza vedľa
hotela Ambassador. Je situovaný neďaleko hlavnej promenády
v pokojnej časti Primorska cca 200 m od severnej piesočnatej
pláže, kde nájdete množstvo športového vyžitia. V blízkosti
hotela sa nachádza množstvo obchodíkov a reštaurácií.
Hotel má vstupnú halu s recepciou, štýlovú reštauráciu,
medzinárodnú kuchyňu, pizzeriu, bazén - ležadlá, slnečníky
zdarma. Na recepcii trezor (za poplatok).
UBYTOVANIE:
Klimatizované, priestranné a príjemne zariadené 2-posteľové
izby s  možnosťou 1 - 2 prísteliek. Každá izba má vlastné
sociálne zariadenie, minibar alebo chladničku, TV/SAT
a  balkón. Wi-Fi zdarma.
PLÁŽ:
Široké, niekoľko kilometrov dlhé, piesočnaté pláže - južná

a  severná s pozvoľným vstupom do mora vhodným pre deti aj
pre neplavcov. Na konci severnej pláže sa nachádza nudistická
pláž. Ležadlá a slnečníky na pláži za sú poplatok.
STRAVOVANIE:
Raňajky formou švédskych stolov. Možnosť doobjednať v CK
OROSTOURS večere (šalát, hlavné jedlo - výber z 3 jedál, dezert).
DOPRAVA:
Letecky: Košice - Burgas - Košice, Poprad - Burgas - Poprad,
Sliač - Burgas - Sliač, Bratislava - Burgas - Bratislava.
NÁŠ NÁZOR:
Žiadaný hotel je umiestnený v tichšej zóne letoviska a ponúka
najlepšie podmienky pre nezabudnuteľnú dovolenku. Je vhodný
pre všetky vekové kategórie.
Oficiálna kategória * * *

,
bazén, bar
cia
a klimatizá

už od 173 €

9

penzión Anes



Primorsko

Najobľúbenejšie bulharské turistické stredisko, ktoré leží 51 km južne od Burgasu sa radí medzi najnavštevovanejšie letoviská
Čierneho mora. V Primorsku môžete oddychovať, športovať, nakupovať, zabávať sa, plaviť sa jachtou, absolvovať potápačský
kurz... Piesočnaté pláže sú vhodné pre deti aj pre neplavcov. Vybrať si môžete z dvoch pláží - severnej a južnej, nájdete
tam všetko čo patrí k turizmu. Severná pláž, pri ktorej sa nachádza aj rezidencia „Perla“ je vhodná na kúpanie, opaľovanie,
surfovanie... Na južnej pokojnejšej pláži nájdete aj slávnu diskotéku Delfín a neďaleko je aj pekný, atraktívny AQUAPARK.
Primorsko je známym a najžiadanejším centrom slovenských dovolenkárov, najmä pre výhodné podmienky pre turizmus a pre
zábavychtivých turistov. V Primorsku pribudlo množstvo reštaurácií, kaviarní a rôzne druhy rýchleho a lacného občerstvenia.
POLOHA:
Moderný penzión Anes sa nachádza v pokojnej časti
Primorska,  v  uličke neďaleko hotela Kalypso. Vzdialenosť od
nádhernej severnej pláže je cca 80 m. Pláž ponúka množstvo
športového vyžitia - vodné bicykle, plážový volejbal, skútre...
UBYTOVANIE:
Príjemne zariadené priestranné, klimatizované 2-posteľové
izby s možnosťou 1  prístelky. Každá izba má vlastné sociálne
zariadenie, TV/SAT, minibar alebo chladničku, rýchlovarnú
kanvicu a  balkón. Súčasťou penziónu je zdarma fitness, vestibul
s recepciou, kde je pripojenie Wi-Fi zdarma.
PLÁŽ:
Široké, niekoľko kilometrov dlhé, piesočnaté pláže - južná
a  severná s pozvoľným vstupom do mora vhodným pre deti aj
pre neplavcov. Na konci severnej pláže sa nachádza nudistická
pláž. Ležadlá a  slnečníky na pláži sú za poplatok.
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STRAVOVANIE:
Je možné v okolitých reštauráciách, kaviarňach a nespočetnom
množstve stánkov v blízkosti pláže.
DOPRAVA:
Letecky: Košice - Burgas - Košice, Poprad - Burgas - Poprad,
Sliač - Burgas - Sliač, Bratislava - Burgas - Bratislava.
NÁŠ NÁZOR:
Príjemný penzión sa nachádza v pokojnej časti letoviska.
Príjemné prostredie je zárukou spokojnej dovolenky.
Oficiálna kategória * *

HA

SUPER POLO

už od 173 €

Primorsko



hotel Sv. Ivan

Najobľúbenejšie bulharské turistické stredisko, ktoré leží 51 km južne od Burgasu sa radí medzi najnavštevovanejšie letoviská
Čierneho mora. V Primorsku môžete oddychovať, športovať, nakupovať, zabávať sa, plaviť sa jachtou, absolvovať potápačský
kurz... Piesočnaté pláže sú vhodné pre deti aj pre neplavcov. Vybrať si môžete z dvoch pláží - severnej a južnej, nájdete
tam všetko čo patrí k turizmu. Severná pláž, pri ktorej sa nachádza aj rezidencia „Perla“ je vhodná na kúpanie, opaľovanie,
surfovanie... Na južnej pokojnejšej pláži nájdete aj slávnu diskotéku Delfín a neďaleko je aj pekný, atraktívny AQUAPARK.
Primorsko je známym a najžiadanejším centrom slovenských dovolenkárov, najmä pre výhodné podmienky pre turizmus a pre
zábavychtivých turistov. V Primorsku pribudlo množstvo reštaurácií, kaviarní a rôzne druhy rýchleho a lacného občerstvenia.
POLOHA:
150 m od nádhernej, severnej piesočnatej pláže s množstvom
športových vyžití - vodné bicykle, plážový volejbal, skútre,
vodné lyže, banán, parasailing, motorové rogalo... V blízkosti
hotela sa nachádzajú tenisové kurty, AQUAPARK a reštaurácie,
kaviarne. Na streche vyhliadková terasa s ležadlami na
opaľovanie, kuchyňský kútik s kompletným vybavením.
Bazén - ležadlá, slnečníky zdarma, pre dieťa detský kočík zdarma.
UBYTOVANIE:
Veľmi pekné klimatizované 2, 3-posteľové izby s možnosťou
prístelky. Každá izba má vlastné sociálne zariadenie, TV/
SAT, minibar alebo chladničku, rýchlovarnú kanvicu a balkón.
Niektoré izby majú výhľad na more. Wi-Fi zdarma.
PLÁŽ:
Široké, niekoľko kilometrov dlhé, piesočnaté pláže - južná
a severná s pozvoľným vstupom do mora vhodným pre deti

aj pre neplavcov. Na konci severnej pláže sa nachádza
nudistická pláž. Ležadlá a slnečníky na pláži za sú poplatok.
STRAVOVANIE:
Raňajky - švédske stoly v hoteli Sole alebo v hoteli Opal. Na
vyhliadkovej terase je klientom k dispozícii kompletne vybavený
kuchynský kútik na prípravu jedla.
DOPRAVA:
Letecky: Košice - Burgas - Košice, Poprad - Burgas - Poprad,
Sliač - Burgas - Sliač, Bratislava - Burgas - Bratislava.
NÁŠ NÁZOR:
Najžiadanejšie ubytovanie v Primorsku. Veľmi pekný hotel,
je situovaný pri severnej pláži v Primorsku, vhodný aj pre
náročných klientov.
Oficiálna kategória * * *

overené,
er
všetko sup

už od 142 €
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hotel Kalypso



Primorsko

Najobľúbenejšie bulharské turistické stredisko, ktoré leží 51 km južne od Burgasu sa radí medzi najnavštevovanejšie letoviská
Čierneho mora. V Primorsku môžete oddychovať, športovať, nakupovať, zabávať sa, plaviť sa jachtou, absolvovať potápačský
kurz... Piesočnaté pláže sú vhodné pre deti aj pre neplavcov. Vybrať si môžete z dvoch pláží - severnej a južnej, nájdete
tam všetko čo patrí k turizmu. Severná pláž, pri ktorej sa nachádza aj rezidencia „Perla“ je vhodná na kúpanie, opaľovanie,
surfovanie... Na južnej pokojnejšej pláži nájdete aj slávnu diskotéku Delfín a neďaleko je aj pekný, atraktívny AQUAPARK.
Primorsko je známym a najžiadanejším centrom slovenských dovolenkárov, najmä pre výhodné podmienky pre turizmus a pre
zábavychtivých turistov. V Primorsku pribudlo množstvo reštaurácií, kaviarní a rôzne druhy rýchleho a lacného občerstvenia.
POLOHA:
Hotel je situovaný v Primorsku vedľa hotela Belitsa (možnosť
využitia bazénu za poplatok), neďaleko hotela Ambassador
a  hotela Sv. Ivan, cca 100 m od nádhernej, severnej
piesočnatej pláže s množstvom športového vyžitia - vodné
bicykle, plážový volejbal, skútre, vodné lyže, banán, parasailing,
motorové rogalo... V hoteli sa nachádza reštaurácia, kaviareň
a vinotéka. Neďaleko hotela sa nachádzajú tenisové kurty,
AQUAPARK, reštaurácie, kaviarne...
UBYTOVANIE:
Pekné 2-posteľové izby s možnosťou 1 prístelky. Každá izba má
vlastné sociálne zariadenie, TV/SAT, minibar alebo chladničku,
rýchlovarnú kanvicu a balkón. Niektoré izby majú klimatizáciu
(za poplatok na mieste). Wi-Fi zdarma.
PLÁŽ:
Široké, niekoľko kilometrov dlhé, piesočnaté pláže -

južná a severná s pozvoľným vstupom do mora vhodným
pre deti aj pre neplavcov. Na konci severnej pláže sa
nachádza nudistická pláž. Ležadlá a slnečníky na pláži sú
za poplatok.
STRAVOVANIE:
Stravovanie je možné v hoteli alebo v  okolitých lacných
reštauráciách, kaviarňach a nespočetnom množstve stánkov
pri hoteli a  v  blízkosti pláže.
DOPRAVA:
Letecky: Košice - Burgas - Košice, Poprad - Burgas - Poprad,
Sliač - Burgas - Sliač, Bratislava - Burgas - Bratislava.
NÁŠ NÁZOR:
Hotel je situovaný pri severnej pláži v Primorsku, vhodný aj pre
náročných klientov.
Oficiálna kategória * * *

HA

SUPER POLO

už od 173 €
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Primorsko



hotel Ambassador

Najobľúbenejšie bulharské turistické stredisko, ktoré leží 51 km južne od Burgasu sa radí medzi najnavštevovanejšie letoviská
Čierneho mora. V Primorsku môžete oddychovať, športovať, nakupovať, zabávať sa, plaviť sa jachtou, absolvovať potápačský
kurz... Piesočnaté pláže sú vhodné pre deti aj pre neplavcov. Vybrať si môžete z dvoch pláží - severnej a južnej, nájdete
tam všetko čo patrí k turizmu. Severná pláž, pri ktorej sa nachádza aj rezidencia „Perla“ je vhodná na kúpanie, opaľovanie,
surfovanie... Na južnej pokojnejšej pláži nájdete aj slávnu diskotéku Delfín a neďaleko je aj pekný, atraktívny AQUAPARK.
Primorsko je známym a najžiadanejším centrom slovenských dovolenkárov, najmä pre výhodné podmienky pre turizmus a pre
zábavychtivých turistov. V Primorsku pribudlo množstvo reštaurácií, kaviarní a rôzne druhy rýchleho a lacného občerstvenia.
POLOHA:
Veľmi pekný hotel s vynikajúcou polohou s novým bazénom
je situovaný v Primorsku cca 200 m od nádhernej, severnej
piesočnatej pláže s množstvom športových vyžití - vodné
bicykle, plážový volejbal, skútre, vodné lyže, banán, parasailing,
motorové rogalo... V okolí hotela Ambassador je veľa
obchodíkov, barov a reštaurácií, všetko za primerané ceny.
UBYTOVANIE:
Veľmi pekné klimatizované 2-posteľové izby s možnosťou 1,
2, 3 prísteliek. Každá izba má vlastné sociálne zariadenie, TV/
SAT, minibar alebo chladničku, rýchlovarnú kanvicu a balkón.
Zdarma nový bazén - ležadlá, slnečníky zdarma. V každej izbe
zdarma trezor a Wi-Fi.
PLÁŽ:
Široké, niekoľko kilometrov dlhé, piesočnaté pláže - južná
a  severná s  pozvoľným vstupom do mora vhodným pre deti

aj pre neplavcov. Na konci severnej pláže sa nachádza
nudistická pláž. Ležadlá a slnečníky na pláži za sú poplatok.
STRAVOVANIE:
Za príplatok raňajky - švédske stoly alebo polpenzia vo
vedľajšom hoteli, vzdialenom cca 5 m.
DOPRAVA:
Letecky: Košice - Burgas - Košice, Poprad - Burgas - Poprad,
Sliač - Burgas - Sliač, Bratislava - Burgas - Bratislava.
NÁŠ NÁZOR:
Nádherný, zaujímavo riešený hotel je situovaný pri severnej
pláži. Je vhodný aj pre náročných klientov, ktorí uvítajú najmä
pohodlné a moderné ubytovanie a vysokú kvalitu služieb.
Oficiálna kategória * * *

zén,
trezor, ba
ia
klimatizác

už od 148 €
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hotel Marlin Beach



Slnečné Pobrežie

Moderné letovisko sa nachádza cca 35 km od Burgasu, neďaleko starej historickej časti mesta Nesebar. Slnečné Pobrežie je
situované v zálive v tvare polkruhu, je najväčšie a najznámejšie turistické centrum v južnom Bulharsku. Piesočnatá pláž s pozvoľným
vstupom do mora je dlhá takmer 8 km a široká až 80 m. Svojim návštevníkom na pláži ponúka širokú paletu vodných športov. Pre
milovníkov nočného života ponúka nočné bary, kaviarne, diskotéky, v ktorých zabáva pokračuje až do neskorých večerných a skorých
ranných hodín. Pre deti v letovisku je k dispozícii zábavný a vodný aquapark s atrakciami. Transfer z letiska cca 40 minút.
POLOHA:
Hotelový komplex Marlin Beach sa nachádza priamo pri
nádhernej piesočnatej pláži, od ktorej ho oddeľuje len
pekná pešia pobrežna promenáda lemovaná obchodíkmi,
reštauráciami a  barmi. Hotel Marlin Beach je situovaný
v  severnej časti letoviska Slnečné Pobrežie.
UBYTOVANIE:
Moderné klimatizované 2-posteľové izby s možnosťou 1 prístelky.
Každá izba má vlastné sociálne zariadenie, sušič vlasov, TV/SAT,
chladničku alebo minibar (za poplatok) a balkón.
PLÁŽ:
Dlhá piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora. Pláž je
pokrytá zlatistým pieskom. Ležadlá a slnečníky na pláži sú za
poplatok.
STRAVOVANIE:
ALL INCLUSIVE – zahŕňa raňajky, obedy, večere a ďalšie

ľahké občerstvenie, teplé nápoje, rôzne druhy sladkostí
a  zmrzlina (16:00 - 17:00 hod.), nealkoholické a alkoholické
nápoje miestnej výroby v dennom bare pri recepcii (10:00
- 22:00 hod.) Bar na pláži a bar pri bazéne nie je súčasťou
all inclusive programu. Upresnený program all inclusive
dostanete po príchode do hotela.
DOPRAVA:
Letecky: Košice - Burgas - Košice, Poprad - Burgas - Poprad,
Sliač - Burgas - Sliač, Bratislava - Burgas - Bratislava.
NÁŠ NÁZOR:
Hotel má vynikajúcu polohu pri pláži a poskytuje klientom
kvalitný servis. Svojimi službami je vhodný pre všetky vekové
kategórie a uspokojí aj náročných klientov.
Oficiálna kategória * * * *

atraktívne
pri pláži

už od 386 €
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Slnečné Pobrežie



hotel St. Anthony

Moderné letovisko sa nachádza cca 35 km od Burgasu, neďaleko starej historickej časti mesta Nesebar. Slnečné Pobrežie je
situované v zálive v tvare polkruhu, je najväčšie a najznámejšie turistické centrum v južnom Bulharsku. Piesočnatá pláž s pozvoľným
vstupom do mora je dlhá takmer 8 km a široká až 80 m. Svojim návštevníkom na pláži ponúka širokú paletu vodných športov. Pre
milovníkov nočného života ponúka nočné bary, kaviarne, diskotéky, v ktorých zabáva pokračuje až do neskorých večerných a skorých
ranných hodín. Pre deti v letovisku je k dispozícii zábavný a vodný aquapark s atrakciami. Transfer z letiska cca 40 minút.
POLOHA:
Hotel sa nachádza v severnej časti letoviska Slnečné Pobrežie,
v  oblasti s elegantnými vilkami a rodinnými hotelmi, neďaleko
nového sanatória. Hotel je situovaný v atraktívnom a  tichom
prostredí v blízkosti pláže cca 250 m. K vybaveniu hotela
patrí recepcia (Wi-Fi pripojenie zdarma), hlavný bar, pool bar
a vonkajší bazén s oddelenou časťou pre deti. Pri bazéne
slnečníky a ležadlá zdarma. Veľmi pekná reštaurácia ponúka
široký výber jedál kvalitnej a lacnej bulharskej kuchyne.
UBYTOVANIE:
Veľmi pekné klimatizované 2, 3-posteľové izby s možnosťou
1 - 2 prísteliek. Každá izba má vlastné sociálne zariadenie,
TV/SAT, chladničku, balkón alebo terasu s výhľadom na more
alebo borovicové háje (výhľad na more za poplatok).
PLÁŽ:
Dlhá piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora. Pláž je

pokrytá zlatistým pieskom. Ležadlá a slnečníky na pláži sú za
poplatok. Ponuka vodných športov na pláži zahŕňa požičovňu
vodných bicyklov, skútrov, windsurfing, banán...
STRAVOVANIE:
Raňajky formou švédskych stolov. Stravovanie je možné
aj v okolitých reštauráciách (Sunny Holiday), kaviarňach a
nespočetnom množstve stánkov pri hoteli a v blízkosti pláže.
DOPRAVA:
Letecky: Košice - Burgas - Košice, Poprad - Burgas - Poprad,
Sliač - Burgas - Sliač, Bratislava - Burgas - Bratislava.
NÁŠ NÁZOR:
Rodinný hotel s dobrou polohou a kvalitnými službami, ktorého
majiteľkou je MISS babička Bulharska. Hotel je vhodný pre
všetkých klientov a  hlavne pre rodiny s deťmi.
Oficiálna kategória * * *

overená kvalita
eží
na Sl. pobr

už od 159 €
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hotel Bellevue



Slnečné Pobrežie

Moderné letovisko sa nachádza cca 35 km od Burgasu, neďaleko starej historickej časti mesta Nesebar. Slnečné Pobrežie je
situované v zálive v tvare polkruhu, je najväčšie a najznámejšie turistické centrum v južnom Bulharsku. Piesočnatá pláž s pozvoľným
vstupom do mora je dlhá takmer 8 km a široká až 80 m. Svojim návštevníkom na pláži ponúka širokú paletu vodných športov. Pre
milovníkov nočného života ponúka nočné bary, kaviarne, diskotéky, v ktorých zabáva pokračuje až do neskorých večerných a skorých
ranných hodín. Pre deti v letovisku je k dispozícii zábavný a vodný aquapark s atrakciami. Transfer z letiska cca 40 minút.
POLOHA:
Hotel sa nachádza v severnej časti letoviska, od pláže ho oddeľuje
len pekná pešia promenáda. V hoteli s centrálnou klimatizáciou je
277 izieb, vstupná hala s recepciou a trezorovými skrinkami (za
poplatok). V hlavnom bare je možné bezplatné Wi-Fi pripojenie.
V hoteli sa nachádza hlavná reštaurácia, a‘la carte reštaurácia
Bendita s bulharskou a medzinárodnou kuchyňou, kaderníctvo,
biliard, minimarket, posilňovňa, stolný tenis, masáž, internetová
kaviareň s elektronickými hrami. K dispozícii je vonkajší bazén
s  pool barom a detský bazén. Pre deti je k dispozícii detské ihrisko
a rôzne aktivity. Ležadlá a slnečníky pri bazéne a na pláži sú zdarma.
UBYTOVANIE:
Moderne zariadené 2-posteľové izby s klimatizáciou, s možnosťou
1 prístelky. Každá izba má vlastné sociálne zariadenie, sušič na
vlasy, TV/SAT, chladničku alebo minibar (za poplatok), telefón,
balkón s výhľadom na more, detská postieľka na vyžiadanie.
PLÁŽ:
Piesočnatá, široká zlatistá pláž s pozvoľným vstupom do mora.

Ležadlá, slnečníky na pláži a občerstvenie pre klientov hotela zdarma.
STRAVOVANIE:
ALL INCLUSIVE – zahŕňa raňajky, obedy, večere (počas jedla
sa podáva voda, nealkoholické nápoje, džúsy, čaj, káva, pivo
a  víno). Plážový bar ponúka ľahké občerstvenie (hot-dog, pizza),
nealkoholické a alkoholické nápoje, čaj a kávu od 11:00-12:00
a  15:00-16:00. V hlavnom bare od 08:00-24:00 alkoholické
a  nealkoholické nápoje miestnej produkcie, od 15:00-16:00
koláče, ovocie a zmrzlina. Upresnený program all inclusive
dostanete po príchode do hotela.
DOPRAVA:
Letecky: Košice - Burgas - Košice, Poprad - Burgas - Poprad,
Sliač - Burgas - Sliač, Bratislava - Burgas - Bratislava.
NÁŠ NÁZOR:
Medzinárodný hotel s dobrou polohou a  kvalitnými službami. Hotel
je vhodný aj pre náročných klientov.
Oficiálna kategória * * * *

pre
kvalita aj h
náročnýc

už od 521 €
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Slnečné Pobrežie

hotel Liani



Moderné letovisko sa nachádza cca 35 km od Burgasu, neďaleko starej historickej časti mesta Nesebar. Slnečné Pobrežie je
situované v zálive v tvare polkruhu, je najväčšie a najznámejšie turistické centrum v južnom Bulharsku. Piesočnatá pláž s pozvoľným
vstupom do mora je dlhá takmer 8 km a široká až 80 m. Svojim návštevníkom na pláži ponúka širokú paletu vodných športov. Pre
milovníkov nočného života ponúka nočné bary, kaviarne, diskotéky, v ktorých zabáva pokračuje až do neskorých večerných a skorých
ranných hodín. Pre deti v letovisku je k dispozícii zábavný a vodný aquapark s atrakciami. Transfer z letiska cca 40 minút.
POLOHA:
Moderný hotel s peknou záhradou sa nachádza v  centrálnej
časti letoviska. Vzdialenosť od pláže cca 400  m, od centra
100  m. Neďaleko hotela sa nachádza pošta a  centrum s rôznymi
obchodíkmi, tržnicou, reštauračnými zariadeniami a bufetmi. Hotel
má super polohu aj pre deti - nachádza sa v blízkosti AQUAPARKu.
UBYTOVANIE:
Klimatizované 2-posteľové izby s možnosťou 1 prístelky. Každá
izba má vlastné sociálne zariadenie, TV/SAT, minibar alebo
chladničku, balkón alebo terasu. Wi-Fi zdarma.
PLÁŽ:
Dlhá piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora. Pláž je
pokrytá zlatistým pieskom. Ležadlá a slnečníky na pláži sú za
poplatok. Ponuka vodných športov na pláži zahŕňa požičovňu
vodných bicyklov, skútrov, windsurfing, banán a iné atrakcie...

STRAVOVANIE:
ALL INCLUSIVE – zahŕňa bohaté raňajky, obedy, večere
a  ďalšie ľahké občerstvenie, kávu, nealkoholické a alkoholické
nápoje miestnej výroby. Upresnený program all inclusive
dostanete po príchode do hotela.
DOPRAVA:
Letecky: Košice - Burgas - Košice, Poprad - Burgas - Poprad,
Sliač - Burgas - Sliač, Bratislava - Burgas - Bratislava.
NÁŠ NÁZOR:
Hotel s kvalitnými službami, vhodný pre všetky vekové kategórie
a aj pre rodiny s deťmi. Je ideálnym miestom dovolenky pre
klientov, ktorí vyhľadávajú pestrý spoločenský život. Maximálna
spokojnosť klientov v minulých rokoch.
Oficiálna kategória * * *

da...

bazén, záhra

už od 386 €
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hotel Colosseum



Slnečné Pobrežie

Moderné letovisko sa nachádza cca 35 km od Burgasu, neďaleko starej historickej časti mesta Nesebar. Slnečné Pobrežie je
situované v zálive v tvare polkruhu, je najväčšie a najznámejšie turistické centrum v južnom Bulharsku. Piesočnatá pláž s pozvoľným
vstupom do mora je dlhá takmer 8 km a široká až 80 m. Svojim návštevníkom na pláži ponúka širokú paletu vodných športov. Pre
milovníkov nočného života ponúka nočné bary, kaviarne, diskotéky, v ktorých zabáva pokračuje až do neskorých večerných a skorých
ranných hodín. Pre deti v letovisku je k dispozícii zábavný a vodný aquapark s atrakciami. Transfer z letiska cca 40 minút.
POLOHA:
Hotel Colosseum sa nachádza na začiatku centra strediska
Slnečné Pobrežie. Hotel je situovaný cca 50 - 70 m od
pláže, na ktorej nájdete množstvo športového vyžitia.
K  vybaveniu hotela patrí vstupná hala s recepciou, reštaurácie,
konferenčná hala, denný bar, kasíno, za poplatok sauna,
posilňovňa  a  vonkajší bazén. Pri bazéne sú ležadlá a slnečníky
zdarma. Hotel ponúka zdarma Wi-Fi vo verejných priestoroch.
Trezor na recepcii za poplatok.
UBYTOVANIE:
Klimatizované 2-posteľové izby s možnosťou 1 - 2 prísteliek.
Každá izba má vlastné sociálne zariadenie, TV/SAT, minibar
alebo chladničku, sušič na vlasy, telefón a balkón.
PLÁŽ:
Dlhá piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora. Pláž je
pokrytá zlatistým pieskom. Ležadlá a slnečníky na pláži sú za

poplatok. Ponuka vodných športov na pláži zahŕňa požičovňu
vodných bicyklov, skútrov, windsurfing, banán a iné atrakcie...
STRAVOVANIE:
ALL INCLUSIVE – zahŕňa raňajky, obedy, večere a ďalšie
ľahké občerstvenie, kávu, nealkoholické a alkoholické nápoje
miestnej výroby do 22:00 hod. Upresnený program all
inclusive dostanete po príchode do hotela.
DOPRAVA:
Letecky: Košice - Burgas - Košice, Poprad - Burgas - Poprad,
Sliač - Burgas - Sliač, Bratislava - Burgas - Bratislava.
NÁŠ NÁZOR:
Hotel má vynikajúcu polohu, kvalitný servis služieb, je vhodný
pre všetky vekové kategórie a  uspokojí aj náročných klientov.
Oficiálna kategória * * * *

osvedčené e
pláž
neďaleko

už od 496 €
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Pomorie



hotel Zeus

Výletné kúpeľné mesto Pomorie patrí k najstarším mestám v Bulharsku. Rozprestiera sa na 2 km dlhom polostrove medzi
Burgasom a  Nesebarom. Okrem krásnych zlatistých pláží sa v Pomorí nachádzajú aj pláže s liečivým pieskom. Raritou je aj
sivý piesok na jednej z  mestských pláží. Klientov však láka aj soľné jazero, preslávené svojími liečebnými účinkami - z  centra
premáva každú hodinu lacný minibus. Príjemné prostredie a atmosféra mestečka je zárukou spokojnej dovolenky najmä pre
rodiny s deťmi a mladých. Transfer z letiska cca 20 minút.
POLOHA:
Rodinný hotel s veľmi dobrými službami sa nachádza v tichej
uličke 100 m od centra letoviska. Vzdialenosť od južnej pláže cca
200 m, od severnej cca 250 m. K vybaveniu hotela patrí vstupná
hala s recepciou, výťah, Wi-Fi v hoteli je zdarma, reštaurácia,
lobby bar, trezor na recepcii (za poplatok), bar, konferenčná
miestnosť. V centre letoviska nájdete množstvo obchodíkov,
reštaurácií, kaviarní kde si môžete posedieť a spríjemniť pobyt za
veľmi prijateľné ceny. Hotel je vhodný pre rodiny s deťmi a aj pre
všetkých klientov, ktorí vyhľadávajú spoločenský život.
UBYTOVANIE:
V príjemne klimatizovaných 2-posteľových izbách s možnosťou
1 - 2 prísteliek. Každá izba má vlastné sociálne zariadenie, sušič
na vlasy, TV/SAT, telefón, minibar alebo chladničku a balkón.
PLÁŽ:
Dlhé piesočnaté pláže s pozvoľným vstupom do mora. Pláže sú

pokryté zlatistým pieskom a sivým liečivým pieskom. Ležadlá a
slnečníky na pláži sú za poplatok. Ponuka vodných športov na
pláži zahŕňa požičovňu vodných bicyklov, skútrov, windsurfing...
STRAVOVANIE:
Raňajky formou bohatých švédskych stolov. Možnosť
doobjednať večere, ktoré sú formou švédskych stolov (pri večeri
v cene alko, nealko a víno).
DOPRAVA:
Letecky: Košice - Burgas - Košice, Poprad - Burgas - Poprad,
Sliač - Burgas - Sliač, Bratislava - Burgas - Bratislava.
NÁŠ NÁZOR:
Hotel zaradený do celosvetového ROTARY CLUB-u, s kvalitnými
službami je vhodný pre klientov, ktorí majú radi kvalitu a príjemnú
atmosféru.
Oficiálna kategória * * *

ka

pomorie lá

už od 258 €
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K V A L I TA

hotel Paros



už od 258 €

Pomorie

Výletné kúpeľné mesto Pomorie patrí k najstarším mestám v Bulharsku. Rozprestiera sa na 2 km dlhom polostrove medzi
Burgasom a  Nesebarom. Okrem krásnych zlatistých pláží sa v Pomorí nachádzajú aj pláže s liečivým pieskom. Raritou je aj
sivý piesok na jednej z  mestských pláží. Klientov však láka aj soľné jazero, preslávené svojími liečebnými účinkami - z  centra
premáva každú hodinu lacný minibus. Príjemné prostredie a atmosféra mestečka je zárukou spokojnej dovolenky najmä pre
rodiny s deťmi a mladých. Transfer z letiska cca 20 minút.
POLOHA:
Hotel Paros sa nachádza pri mori, od centra je vzdialený cca
150 m. Vzdialenosť od piesočnatej pláže cca 300 metrov.
Do totálneho centra sa dostanete príjemnou prechádzkou.
V  blízkosti hotela sa nachádza štýlová grécka reštaurácia
Olymp, ktorá klientom ponúka výbornú grécku kuchyňu.
UBYTOVANIE:
Klimatizované, moderne zariadené 2-posteľové izby s  možnosťou
1 - 2 prísteliek, majú kúpeľňu s WC, minibar alebo chladničku,
TV/SAT, balkón alebo terasu. Všetky izby sú s  výhľadom na
more. Wi-Fi zdarma.
PLÁŽ:
Dlhé piesočnaté pláže s pozvoľným vstupom do mora. Pláže sú
pokryté zlatistým pieskom, prípadne sivým liečivým pieskom,
ktorý obsahuje železo a magnézium. Ležadlá a  slnečníky na
pláži sú za poplatok.
STRAVOVANIE:
Raňajky formou švédskych stolov. Možnosť doobjednať večere.
DOPRAVA:
Letecky: Košice - Burgas - Košice, Poprad - Burgas - Poprad,

hotel Manz II.



POLOHA:
Hotel Manz II sa nachádza v starom Pomorí. Vzdialenosť od
piesočnatej pláže je cca 250 m, centrum letoviska cca 100 m.
Hotel má recepciu a vlastnú reštauráciu, v ktorej sa podávajú
raňajky. Reštaurácia ponúka klientom veľký výber bulharských
jedál, ale aj špeciality európskej kuchyne. V blízkosti hotela
sa nachádzajú zábavné atrakcie pre deti, trhy so suvenírmi.
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Sliač - Burgas - Sliač, Bratislava - Burgas - Bratislava.
NÁŠ NÁZOR:
Hotel ponúkame pre všetky vekové kategórie, je vhodný hlavne
pre klientov, ktorí majú radi pestrý dovolenkový život.
Oficiálna kategória * * *

Pomorie
UBYTOVANIE:
Klimatizované 2-posteľové izby s možnosťou 1 - 2 prísteliek,
majú kúpeľňu s WC, minibar alebo chladničku, TV/SAT, balkón
alebo terasu. Wi-Fi zdarma. Trezor na recepcii (za poplatok).
PLÁŽ:
Dlhé piesočnaté pláže s pozvoľným vstupom do mora. Pláže sú
pokryté zlatistým pieskom, prípadne sivým liečivým pieskom,
ktorý obsahuje železo a magnézium. Ležadlá a  slnečníky na
pláži sú za poplatok.
STRAVOVANIE:
Raňajky formou švédskych stolov. Možnosť doobjednať večere.
DOPRAVA:
Letecky: Košice - Burgas - Košice, Poprad - Burgas - Poprad,
Sliač - Burgas - Sliač, Bratislava - Burgas - Bratislava.
NÁŠ NÁZOR:
Pekný hotel, vhodný pre všetky vekové kategórie a aj pre rodiny
s deťmi. Overená kvalita v našej ponuke.
Oficiálna kategória * * *

Pomorie



štúdio Žaneta

Výletné kúpeľné mesto Pomorie patrí k najstarším mestám v Bulharsku. Rozprestiera sa na 2 km dlhom polostrove medzi
Burgasom a  Nesebarom. Okrem krásnych zlatistých pláží sa v Pomorí nachádzajú aj pláže s liečivým pieskom. Raritou je aj
sivý piesok na jednej z  mestských pláží. Klientov však láka aj soľné jazero, preslávené svojími liečebnými účinkami - z  centra
premáva každú hodinu lacný minibus. Príjemné prostredie a atmosféra mestečka je zárukou spokojnej dovolenky najmä pre
rodiny s deťmi a mladých. Transfer z letiska cca 20 minút.

POLOHA:
Veľmi pekné klimatizované štúdio sa nachádza v rodinnom
dome v stredisku Pomorie,  v  blízkosti centra letoviska, 50
m od centrály CK OROSTOURS (Triumf travel). Vzdialenosť
od pláže cca 200  m. Z  centra premáva každú hodinu lacný
minibus k soľnému jazeru, v  ktorom sa nachádza liečivé
limanové bahno.
UBYTOVANIE:
Klimatizované 2-izbové štúdio pre 2-4 osoby sa nachádza
v   centre Pomoria, má balkón, chladničku, T V/SAT,
kompletne vybavený kuchynský kút a kúpeľňu s WC.
PLÁŽ:
Dlhé piesočnaté pláže s pozvoľným vstupom do mora.
Pláže sú pokryté zlatistým pieskom, prípadne sivým liečivým
pieskom, ktorý obsahuje železo a  magnézium. Ležadlá

a slnečníky na pláži sú za poplatok. Ponuka vodných
športov na pláži zahŕňa požičovňu vodných bicyklov, skútrov,
windsurfing...
STRAVOVANIE:
Je možné v štúdiu a v okolitých reštauráciách, tavernách
i  nespočetnom množstve stánkov v centre a v blízkosti pláže.
DOPRAVA:
Letecky: Košice - Burgas - Košice, Poprad - Burgas - Poprad,
Sliač - Burgas - Sliač, Bratislava - Burgas - Bratislava.
NÁŠ NÁZOR:
Maximálna spokojnosť klientov v minulých sezónach.
Oficiálna kategória * *

kvalita
y
pre 2-4 osob

už od 135 €
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apartmány Pomorie



Pomorie

Výletné kúpeľné mesto Pomorie patrí k najstarším mestám v Bulharsku. Rozprestiera sa na 2 km dlhom polostrove medzi
Burgasom a  Nesebarom. Okrem krásnych zlatistých pláží sa v Pomorí nachádzajú aj pláže s liečivým pieskom. Raritou je aj
sivý piesok na jednej z  mestských pláží. Klientov však láka aj soľné jazero, preslávené svojími liečebnými účinkami - z  centra
premáva každú hodinu lacný minibus. Príjemné prostredie a atmosféra mestečka je zárukou spokojnej dovolenky najmä pre
rodiny s deťmi a mladých. Transfer z letiska cca 20 minút.
POLOHA:
Apartmány sa nachádzajú aj v súkromných domoch.
Apartmánové domy majú výbornú polohu a sú vzdialené od
pláže cca 50 - 250 m.
UBYTOVANIE:
Apartmán typ A (2+2)
Samostatná spálňa s 2 lôžkami, obývacia časť s kuchyňou alebo
kuchynským kútom. V obývacej časti sa nachádza rozťahovacie
lôžko alebo gauč pre 2 osoby (hlavne pre deti), kuchynský kút
s kompletným vybavením pre 4 osoby. Súčasťou apartmánu je
kúpeľňa s WC, chladnička, TV/SAT, klimatizácia (za príplatok)
a balkón. Maximálne obsadenie: 2 dospelí + 2 deti; 3 dospelí +
1 dieťa; 1 dospelý + 3 deti. Apartmán musí byť obsadený 4-mi
plne platiacimi osobami.
Apartmán typ B (4+2)
Dve samostatné spálne s 2 lôžkami, obývacia časť s kuchyňou
alebo kuchynským kútom. V obývacej časti sa nachádza
rozťahovacie lôžko alebo gauč pre 2 osoby (hlavne pre deti),
kuchynský kút s kompletným vybavením pre 6 osôb. Súčasťou

apartmánu je kúpeľňa s WC, chladnička, TV/SAT, klimatizácia
(za príplatok) a balkón. Maximálne obsadenie: 4 dospelí + 2
deti; 3 dospelí + 3 deti; 2 dospelí + 4 deti. Apartmán Typ B
(4+2) musí byť obsadený 6-mi plne platiacimi osobami.
PLÁŽ:
Dlhé piesočnaté pláže s pozvoľným vstupom do mora. Ležadlá
a  slnečníky na pláži sú za poplatok.
STRAVOVANIE:
Je možné v okolitých reštauráciách, kaviarňach a nespočetnom
množstve stánkov v blízkosti pláže.
DOPRAVA:
Letecky: Košice - Burgas - Košice, Poprad - Burgas - Poprad,
Sliač - Burgas - Sliač, Bratislava - Burgas - Bratislava.
NÁŠ NÁZOR:
Apartmánové domy sú vhodné pre mladých a aj pre rodiny
s  deťmi. Maximálna spokojnosť klientov v minulých rokoch.
Oficiálna kategória * */ * * *
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už od 148 €
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ch
pre mladý

už od 173 €

Primorsko, Ravda, Pomorie



penzióny

POLOHA:
Penzióny sa nachádzajú cca 100 - 400 m od mora.
UBYTOVANIE:
Penzióny - súkromné domy majú 2-posteľové izby s možnosťou
1 - 2 prísteliek. Každá izba má vlastné sociálne zariadenie,
TV/SAT, minibar alebo chladničku, rýchlovarnú kanvicu a balkón
alebo terasu.
PLÁŽ:
Dlhé piesočnaté pláže s pozvoľným vstupom do mora. Ležadlá
a  slnečníky na pláži sú za poplatok.
STRAVOVANIE:
Je možné v okolitých reštauráciách, kaviarňach a nespočetnom
množstve stánkov v blízkosti pláže.
DOPRAVA:
Letecky: Košice - Burgas - Košice, Poprad - Burgas - Poprad, Sliač
- Burgas - Sliač, Bratislava - Burgas - Bratislava.
NÁŠ NÁZOR:
Penzióny sú vhodné pre mladých, pre rodiny s deťmi a aj pre
klientov, ktorí vyhľadávajú pestrý spoločenský život.
Oficiálna kategória * *

Ravda/ Nesebar



POLOHA:
3-podlažný rodinný penzión sa nachádza v stredisku Ravda.
Vzdialenosť od pláže cca 200 m. Na dvore je barbecue s možnosťou
vlastného grilovania. Večer si môžete príjemne posedieť na terase
alebo v bare...
UBYTOVANIE:
Izby sú 2-posteľové s vlastným sociálnym zariadením, s novým
nábytkom s možnosťou 1 - 2 prísteliek a balkónom s posedením,
klimatizáciou (za príplatok). Na každej izbe je TV/SAT, minibar alebo
chladnička, rýchlovarná kanvica. Wi-Fi zdarma.
PLÁŽ:
Niekoľko piesočnatých pláží. Ležadlá a slnečníky na pláži sú za
poplatok.
STRAVOVANIE:
Je možné v okolitých reštauráciách, kaviarňach a nespočetnom
množstve stánkov.
DOPRAVA:
Letecky: Košice - Burgas - Košice, Poprad - Burgas - Poprad, Sliač
- Burgas - Sliač, Bratislava - Burgas - Bratislava.
NÁŠ NÁZOR:
Veľmi pekný penzión, ktorý máme v našej ponuke už niekoľko
sezón. Neďaleko sa nachádza atraktívny AQUAPARK v Ravde.
Oficiálna kategória * *

penzión Alberto

neďaleko
nesebaru

už od 173 €
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Mesiac

VŠEOBECNÉ INFORMáCIE
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VI

VII

VIII

IX

Priemerná teplota vzduchu

27 °C

29 °C

30 °C

27 °C

Priemerná teplota vody

22 °C

23 °C

24 °C

22 °C

Bulharsko je krajina starobylej
kultúry, pohostinnosti a srdečnosti.
Nachádza sa na balkánskom
polostrove v juho-východnej časti
Európy. Priemerná nadmorská
výška Bulharska je 470 m.
Prevládajú roviny a pahorkatiny.
Najdlhšie bulharské pohorie je
Stará Planina, ktorá prechádza
stredom krajiny. Iba málokto
vie, že Bulharsko má vyše 500
minerálnych prameňov rôzneho
zloženia a ložiská liečivého bahna.
Ľudské telo prijíma z bahna jód aj
fosfor. Liečenie pôsobí blahodárne
na celú nervovú sústavu, cievy...
Bahno prispieva k zrastaniu
zlomenín, lieči skoro všetky kožné
choroby, gynekologické choroby
atď. Bahno nielen lieči, ale aj
omladzuje a skrášľuje.
Klimatické podmienky
Mierna klíma, príjemné teploty,
čistá voda lákajú turistov zo
všetkých krajín celého sveta.
Priemerná denná teplota v lete
sa pohybuje medzi 25 - 30 °C
a  teplota vody medzi 24 – 27° C.

je aj výmena peňazí  v   niektorých
zmenárňach. V  Bulharsku nie
je problém  v hoteloch alebo
obchodoch využívať platobné
karty, ale nie je vhodné sa na to
spoliehať. Odporúčame mať pri
sebe hotovosť na menšie výdaje,
výlety, prípadne na nákup liekov.

Základné informácie:
Názov: Bulharská republika
Rozloha: 111 000 km2
Počet obyvateľov: 8 468 000
Hlavné mesto: Sofia
Najvyššie miesto: Musala (2 925m)
Čas: + 1 hod.
Elektrické napätie: 240 V
Dĺžka pobrežia: cca 290 km

Lekárska pomoc
Pri ceste do Bulharska nie je
p o v i n n é ž i a d n e o č ko v a n i e .
V  prípade lekár skej pomoci
sa obráťte na recepciu hotela,
domácich v penziónoch, prípadne
nášho zástupcu, ktorý zabezpečí
prevoz do zdravotníckeho
zariadenia. Nezabudnite si zobrať
so sebou zmluvu o obstaraní
zájazdu - poistku, cestovný pas
alebo občiansky preukaz.

Cestovné doklady
Do Bulharska sa cestuje aj na
platný občiansky preukaz. Ak
cestujete s  pasom SR, musí
byť platný ešte 3   mesiace po
vycestovaní z Bulharska. Každé
dieťa musí mať vlastný cestovný
doklad.
Mena
Bulharskou menou je 1 leva (1 leva
= 100 stotiniek)
1 EUR = cca 1,95 BGL
1 USD = cca 1,85 BGL
So zamenením valút v Bulharsku
nie je problém. K výmene peňazí
je vhodnejšie využívať banky
alebo pošty. Počas sezóny sú
banky otvorené v pracovné dni
a aj cez víkend medzi 9:00 17:00 hod. Nikdy si nemeňte
peniaze na ulici, problematická

Letecká doprava
Všetky lety ponúkané cestovnou
kanceláriou OROSTOURS sú
zabezpečované renomovanými
leteckými spoločnosťami. Na
základe predpisov a dohovorov
bežných v  medzinárodnej leteckej
preprave si CK OROSTOURS
vyhradzuje možnosť zmeny
miesta odletu, trasy letu, možnosť
medzipristátia, leteckej spoločnosti,
typu lietadla a  letového plánu.
Presné platné časy odletu a príletu
sú uvedené vo Vašich cestovných
dokladoch. Pr vý a  posledný
deň nie je zakalkulovaný v   cene
zájazdu, je určený k preprave
a n i e k v a š e j d o v o l e n k e .
Nie je možné zaručiť odlety
dopoludnia a spiatočné lety večer.

Zmeny letových časov sa môžu
uskutočniť aj niekoľko hodín pred
plánovaným odletom a meškania
sú v  posledných časoch bežné. Je
to spôsobené nielen počasím, ale
aj technickými problémami, zvlášť
preplnením vzdušných koridorov.
C K O R O S TO U R S a l ete c k é
spoločnosti sa usilujú o najväčšiu
možnú mieru vylúčenia týchto
rušivých vplyvov a prosia, v prípade
zmien odletových časov, prípadne
oneskorenia, o Vaše pochopenie.
O prípadných zmenách budú
klienti obratom informovaní. Za
poškodenie alebo stratu batožiny
pri leteckej preprave preberá plnú
zodpovednosť letecká spoločnosť.
Pokiaľ k tomu dôjde, musí byť
táto skutočnosť nahlásená ihneď
po prílete na príslušnom mieste
na letisku ešte pred colnou
kontrolou a musí byť spísaný
protokol (P.I.R.), ktorý je nutný
pre ďalšie jednanie s poisťovňou
alebo leteckou spoločnosťou.
Náklady spojené s vybavovaním
reklamácií hradí klient. Preprava
neskladných batožín, bicyklov,
surfov, snowboardov a pod. (za
poplatok) musí byť nahlásená  v CK
OROSTOURS najmenej 7 dní pred
zájazdom. Je zakázané v lietadle
dovážať a vyvážať tlakové fľaše
na potápanie. Preprava zvierat je
možná v batožinovom priestore
v špeciálnych kontajneroch (za
zvláštny poplatok). Živé zvieratá sa
zásadne prepravujú len po súhlase
leteckej spoločnosti  a  vždy za
poplatok.

a uterákov podliehajú zákonom
hostiteľskej krajiny. U  dodatočne
vypísaných zvláštnych ponúk
a  zájazdov na poslednú chvíľu
(Last minute) garantujeme iba
triedu hotela, nemusí sa vždy
jednať o hotel z katalógu. Názov
hotela sa klient dozvie po prílete
do cieľovej oblasti. Prosíme, aby
ste vzali na vedomie, že vo väčšine
hotelov nie je povolené donášať
na izbu vlastné potraviny a  nápoje.
Väčšina hotelových izieb má
minibar alebo chladničku. V záujme
predchádzania možných problémov
odporúčame po príchode do hotela
skontrolovať jeho obsah a prípadné
rozdiely okamžite nahlásiť na
recepcii hotela. V niektorých
ubytovacích zariadeniach nie
je    v kúpeľniach mydlo. V hoteloch
so solárnym ohrevom môže
chvíľami tiecť len vlažná voda.
Niekedy tiež môže dôjsť na kratšiu
dobu k výpadku elektrickej energie
tým i klimatizácie. Väčšina pláží
je verejne prístupná i miestnemu
obyvateľstvu, ktoré býva hlučnejšie.
Ležadlá a slnečníky sa dajú
prenajať za poplatok, prípadne
zdarma - viď katalóg. Údaje
o vzdialenosti od hotela sú v popise
hlavného katalógu len orientačné.
V  mimosezónnom období sa
môže stať, že hotel obmedzí
poskytované služby, prípadne
svoje zariadenie otvorí až neskôr
alebo skôr zatvorí. Môže dôjsť k
obmedzeniu ponuky pre voľný čas
a zábavu. V mieste pobytu je pre
Vás pripravená bohatá ponuka
fakultatívnych výletov. Tieto služby

zaisťujeme v spolupráci  s miestnou
agentúrou, ktorá zájazdy poriada.
Pozor na pouličných predavačov
výletov! Doporučujeme Vám, aby
ste si výlety zakúpili priamo u    nášho
zástupcu a nie u pouličných alebo
plážových predajcov - ide väčšinou
o necertifikované agentúry, pretože
sa vám môže stať, že na výlet
nepôjdete a  prídete aj o peniaze.
Stravovanie
Bulharská kuchyňa je rozmanitá,
je obohatená o množstvo zeleniny
a  syra. Zelenina je prílohou hlavného
jedla, nahrádza zemiaky alebo ryžu.
Bulhari pijú hlavne červené víno
alebo pálenku - rakiju. Do väčšiny
pokrmov pridávajú biely balkánsky
syr - sirene. Tento druh syra sa vyrába
z kravského, kozieho alebo ovčieho
mlieka. Ďalším bulharským špecifikom
je takzvané kiselo mljako - bulharský
jogurt, ktorý obsahuje baktériu
Lactobacillus bulgaricus, ktorú
nenájdete nikde inde na svete. Je
to baktéria, ktorá dáva bulharskému
jogurtu jedinečnú chuť a konzistenciu.
Diplomatické zastúpenie:
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky
v Sofii
Blv. Janko Sakazov 9, 1504, Sofia,
Bulharsko
tel.: +359 29429211,
mobil: +359 888510455
Veľvyslanectvo Bulharskej republiky
v  Bratislave
Kuzmányho 1, 811 06 Bratislava,
Slovenská republika
tel.: +421 254415308,
fax.: +421 254412404

VŠEOBECNÉ INFORMáCIE

Hotely a ubytovanie
Všetky ubytovacie zariadenia
sme starostlivo vyberali s našimi
zahraničnými partnermi. Popis
a  klasifikácia hotelov sú uvedené
p o d ľa k r i t é r i í s t a n o v e n ý c h
príslušným rezortom dotyčnej krajiny
(hodnotenie klientov a cestovnej
kancelárie guličkami je uvedené
pri popise ubytovacieho zariadenia
na základe minuloročných
skúseností). Kvalita hotelov sa
priblížila medzinárodnej úrovni.
Izby väčšinou nebývajú dostatočne
izolované. Život sa odohráva
zvlášť v  lete, aj na ulici, často až
do neskorých nočných hodín. Pre
automobily a motocykle neplatia
žiadne prísne predpisy. Prideľovanie
izieb hosťom je vždy záležitosťou
vedenia hotela. CK OROSTOURS
na to nemá vplyv. Ako trojlôžková
izba sa klasifikuje izba dvojlôžková  s
prístelkou. Výnimočne možno
doplniť dve prístelky, čím sa obytný
priestor zmenší. Jednoposteľové
izby sú po prvé malé, po druhé
zle situované a podstatne drahšie
kvôli príplatku. Pri odchode z hotela
izby musia byť uvoľnené najneskôr
do 10:00 hod. (niekedy aj do
9:00  hod.) alebo podľa pokynov
zástupcu CKO. O neskoršom
uvoľnení izby sa môžete individuálne
dohodnúť na recepcii (väčšinou za
poplatok). Možnosť nasťahovania
v deň príchodu je najskôr o 14:00
hodine. Včasný príchod alebo
odchod neoprávňuje k ďalšiemu
používaniu izby. Všetky turistické
služby, výmena posteľnej bielizne
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VŠEOBECNÉ A ZÁRUČNÉ PODMIENKY PRE ÚČASŤ NA ZÁJAZDOCH
Na zmluvný vzťah medzi cestujúcim - účastníkom zájazdu a cestovnou kanceláriou OROSTOURS s.r.o. (ďalej len CKO alebo OROSTOURS)
sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákonov:
zák. 170/ 2018 Z.z. – Zákon o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom
ruchu a doplnenía zákonov; zák. 250/ 2007 Z.z.– Zákon o ochrane spotrebiteľa; zák. 40/ 1964 Z.z. – Občiansky zákonník v úplnom
znení, všeobecné a záručné podmienky + všeobecné informácie z katalógu CKO a reklamačný poriadok.
ODSTÚPENIE OD ZMLUVY: Cestujúci/ účastník zájazdu je oprávnený zrušiť svoju zmluvu o zájazde s CKO kedykoľvek pred odchodom
na zájazd. Pri zrušení zmluvy o zájazde je cestujúci povinný osobne alebo písomne (doporučeným listom) odovzdať zmluvu o zájazde
u predajcu, u ktorého si zájazd objednal. Pri odoslaní písomného odstúpenia od zmluvy je pre stanovenie odstupného poplatku
rozhodujúci dátum prijatia, pri osobnom odovzdaní dátum a pečiatka. Lehota začína plynúť v 1. pracovný deň po doručení odstúpenia od
zmluvy. Pri zrušení objednávky zájazdu organizáciou alebo jednotlivcom, účtuje CKO za každú prihlásenú osobu tieto odstupné poplatky:
56 a viac dní pred odchodom - 66 EUR základný odstupný poplatok
31 - 55 dní pred odchodom - 30 % z ceny zájazdu
15 - 30 dní pred odchodom - 70 % z ceny zájazdu
8 - 14 dní pred odchodom - 90 % z ceny zájazdu
0 - 7 dní pred odchodom - 100 % z ceny zájazdu
CKO účtuje odstupný poplatok, ak dôjde k neúčasti na zájazde v dôsledku:
- nesprávnych a neplatných osobných údajov v zmluve o zájazde
- nepredložením cestovných dokladov v termíne určenom CKO pri zájazdoch do štátov s vízovou povinnosťou
- neúčasti na zájazde, pretože účastník na zájazd neodcestoval alebo v stanovený deň a hodinu sa na miesto odchodu nedostavil
- vrátenie účastníka z hraníc pre nedodržanie pasových, colných, devízových alebo iných predpisov.
- Účastník zájazdu, ktorý počas zájazdu poruší zákonné predpisy príslušného štátu, nerešpektuje program zájazdu, odmieta sa riadiť
pokynmi zástupcu CKO, môže byť vylúčený zo zájazdu, pričom stráca akýkoľvek nárok na náhradu za neposkytnuté služby.
- Účastník zájazdu sa zaväzuje, že uhradí prípadnú škodu, ktorú spôsobil v dopravnom prostriedku, ubytovacom alebo inom zariadení, kde
čerpal služby alebo spôsobil škodu inej osobe počas trvania zájazdu, ktorý organizuje CKO.
- CKO je oprávnená zájazd zrušiť najneskôr 20 dní pred začiatkom zájazdu, ak na zájazd nie je záväzne prihlásených 75 % z  celkového
počtu účastníkov pri leteckom alebo inom zájazde.
- Pokyny na zájazd si musí cestujúci prevziať osobne najneskôr 7 dní pred začiatkom zájazdu, ak to nie je dohodnuté inak.
- Najneskôr 7 dní pred začiatkom zájazdu môže účastník zájazdu za seba nahlásiť písomne inú osobu za rovnakú cenu bez poplatku,
v prípade, ak CKO nevznikne škoda - náklady za zmenu mena pri zabezpečovaní letenky, prípadne ubytovania.
- Za správnosť osobných údajov uvedených v zmluve o zájazde zodpovedá v plnom rozsahu objednávateľ zájazdu. Prevzatie zmluvy
o zájazde a ďalších potrebných dokladov odsúhlasí CKO potvrdením zmluvy o zájazde a  prevzatím predpísanej zálohy ceny zájazdu.
Zostatok ceny zájazdu musí byť zaplatený najneskôr 30 dní pred začatím zájazdu, ak to nie je určené inak.
- Každý účastník je osobne zodpovedný za dodržanie pasových, colných a zdravotných predpisov krajiny, do ktorej cestuje. Všetky
náklady, ktoré vzniknú nedodržaním týchto predpisov znáša účastník zájazdu. Pri zájazdoch do Egypta a Bulharska nie je potrebné
žiadne očkovanie. Cestujúci/ účastník zájazdu je povinný zobrať so sebou na zájazd platný cestovný doklad a zmluvu o zájazde, ktorá je
zároveň aj ubytovacím poukazom. V prípade, ak účastník zájazdu nebude vpustený z akýchkoľvek subjektívnych a objektívnych dôvodov
príslušnými orgánmi danej krajiny na jej územie, nároky voči cestovnej kancelárii sú z tohoto dôvodu vylúčené.
- Každý účastník zájazdu musí mať vlastný cestovný pas platný minimálne 6 mesiacov po zájazde, po príchode do SR alebo podľa
predpisov príslušného štátu. Deti, ktoré cestujú samostatne bez rodičov, musia mať vlastný cestovný doklad. Do Bulharska sa môže
cestovať aj na platný slovenský občiansky preukaz.
- Cestujúci/ účastník zájazdu berie na vedomie, že pri rezervácii, objednaní jednolôžkovej izby musí byť pripočítaný príplatok za osobu
samu na izbe, pokiaľ sa neprihlási na ubytovanie ďalší cestujúci. Jednolôžkové izby sú vždy s príplatkom, sú väčšinou veľmi malé a často
nemajú balkón. Vo väčšine ubytovacích zariadení sa za troj - štvorlôžkovú izbu považuje dvojlôžková izba s prístelkami. Prístelky môžu
byť pohovka, rozkladací gauč alebo lehátko, ktoré môže byť aj menších rozmerov. Pri ubytovaní, hlavne v Bulharsku, 3. dospelá osoba
a dieťa nemajú väčšinou zľavu, ak to nie je stanovené inak. Penzióny - súkromné domy v Bulharsku, sú súkromné izby s vlastným soc.
zariadením. Podľa medzinárodných zvyklostí je nutné ubytovanie opustiť v deň odchodu, odletu do 10:00 hod. (v niektorých prípadoch
dokonca do 9:00 hod.) alebo podľa pokynov zástupcu CKO. Možnosť ubytovania je v deň príchodu najskôr po 14:00 hod. Neskorý
odlet neoprávňuje účastnikov zájazdu k ďalšiemu používaniu izieb. Všetky turistické služby, výmena posteľnej bielizne a uterákov
podliehajú zákonom hostiteľskej krajiny. Vzdialenosti ubytovania od pláže sú orientačné.
- Stravovanie pri malom obsadení hotela môže byť zmenené zo švédskych-bufetových stolov na servirované menu.
- Prvý a posledný deň nie je zakalkulovaný v cene zájazdu, je určený k preprave a nie k samotnej dovolenke, pričom lety môžu
niekedy zasiahnuť aj do nasledujúceho dňa. Zmeny odletu na zájazd, príletu zo zájazdu môžu nastať aj po oznámení leteckej
spoločnosti i niekoľko hodín pred odletom. Aj v prípade obsadenia izby v skorých ranných a doobedňajších hodinách druhého dňa
zájazdu sa táto noc počíta ako poskytnuté ubytovanie.
- CKO je oprávnená v mimoriadnych prípadoch, pri vyššej moci, resp. prípadoch uvedených v týchto všeobecných podmienkach
zmeniť trasu letu, leteckú spoločnosť a typ lietadla, zmeniť miesto odletu/ príletu, zmenu letoviska, zmeniť cenu zájazdu, upraviť dĺžku
zájazdu, odstúpiť od zmluvy o zájazde, zrušiť zájazd podľa zák. 170/ 2018 Z.z.. Zmeny súvisiace s leteckou dopravou môžu nastať
v neobmedzenej časovej lehote pred odletom, keďže môžu byť ovplyvnené napr. počasím, technickými problémami, preplnením
vzdušných koridorov atď. Pri zmene miesta odchodu, príchodu oproti pôvodne stanovenému, zaplatí CKO náklady za náhradnú dopravu
maximálne do výšky cestovného rýchlikom 2. triedy alebo zabezpečí inú dopravu.
*- Pre všetky nedokončené vety s bodkami ... (deti, osoba sama, zľavy atď.) sa počíta cena podľa cenníka platného CKO na internete.
- Cestovné poistenie nie je v cene zájazdu. Zmluva o cestovnom poistení je výhradne medzi poisťovňou a klientom.
- Cestovná kancelária je oprávnená v súlade so zákonom 170/ 2018 § 19/ 2a zvýšiť jednostranným úkonom cenu zájazdu v prípade, že
dôjde k zvýšeniu dopravných nákladov vrátane cien pohonných látok alebo k zvýšeniu platieb spojených so zabezpečovanou dopravou.
Ceny leteckej dopravy sú kalkulované pri cene leteckého paliva, ktoré sa odvíja od ceny ropy, ktorá je obchodovaná podľa FOB Rotterdam.
- Ak CKO je nútená pred začatím zájazdu zmeniť cenové podmienky zmluvy o zájazde o viac ako 8%, navrhne cestujúcemu zmenu zmluvy
o zájazde. Cestujúci má právo sa rozhodnúť, či so zmenou súhlasí alebo či od zmluvy o zájazde odstúpi bez odstúpnych poplatkov.
Svoje rozhodnutie musí cestujúci oznámiť CKO v lehote uvedenej v oznámení o zmene, v  opačnom prípade bude zmena považovaná za
akceptovanú zo strany cestujúceho.
- Všetky ceny sú vykalkulované podľa devízového kurzu EUR/ USD ku dňu 30. 11. 2019.
- Zmluva o zájazde platí pre všetky osoby uvedené v zmluve. Za zmluvné záväzky všetkých prihlásených osôb ručí objednávateľ.
Objednávateľom zájazdu môže byť cestujúci alebo iná splnomocnená osoba.
- Podpisom zmluvy o zájazde cestujúci/ účastník potvrdzuje prevzatie pokynov pre účasť na zájazde a prevzatie všeobecných a záručných
podmienok pre účasť na zájazde cestovnej kancelárie OROSTOURS s.r.o., ktoré sú zároveň REKLAMAČNÝM PORIADKOM, súhlasí s nimi
a v plnom rozsahu ich prijíma a to aj v zastúpení všetkých účastníkov zájazdu, ktoré ho k ich prihláseniu účasti a súhlasu splnomocnili.
- Cestujúci/ účastník súhlasí, aby osobné údaje, ktoré uvádza, boli spracovávané cestovnou kanceláriou OROSTOURS s.r.o. podľa
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe týchto údajov a s platným znením Zákona č. 18/2018 Z. z..
- Reklamáciu môže účastník zájazdu uplatniť počas zájazdu u zástupcu CKO alebo do dvoch rokov po ukončení zájazdu v CKO.

SPOĽAHNITE SA
NA NAJLEPŠIE CESTOVNÉ
POISTENIE UNIONU
Poistite si svoj zájazd už pri jeho zakúpení v cestovnej kancelárii
a získate výhodný balík poistení od Union poisťovne:
poistenie liečebných nákladov v zahraničí
poistenie batožiny
úrazové poistenie
poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu
poistenie storna zájazdu
poistenie predčasného návratu a nečerpaných služieb
nonstop telefonické asistenčné služby spoločnosti Eurocross
Assistance Czech Republic na čísle +420 2 9633 9644
Union, váš anjel strážny
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PREŠOV

KOŠICE - centrála
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