
Využite výhodné zľavy objednaním zájazdu do 31.3.2015, zaplatením zálohy iba 100 EUR/ osoba.

Zájazdy cestovnej kancelárie OROSTOURS s.r.o. sú poistené voči úpadku podľa zákona 281/2001 v poisťovni Union a.s.

Zľavy pre skôr narodených ... klienti, ktorí v roku 2015 dovŕšia 60 rokov a viac, majú možnosť                             
                                                           získať zľavu až 10 % z katalógovej ceny, max. 43 EUR/ osoba ...
Zľavy pre novomanželov ...      pár, ktorý uzavrel manželstvo od 1. 1. 2014 do doby konania 

zájazdu, má možnosť získať zľavu až 66 EUR/ pár ...
All inclusive vo všetkých hoteloch v Egypte pre 2 deti ZDARMA ...       strana 54 
Osoba sama bez príplatku ... v hoteli Empire Triton ...     strana 54  

Zľavy a bonusy je možné uplatniť na zájazdy CK OROSTOURS z cenníka platného od 19.1.2015.

Pri zájazdoch do Bulharska, ak cestuje 1. dieťa zdarma v sprievode 2 dospelých osôb do 31.3.2015, zaplatí iba zvýhodnenú cenu 
letenky, povinné príplatky, komplexné cestovné poistenie. Dospelé spolucestujúce osoby majú nárok na zľavu za skorý nákup.
Pri zájazdoch do Egypta, ak cestuje 1. dieťa úplne zdarma v sprievode 2 dospelých osôb do 31.3.2015, zaplatí iba povinné príplatky, 
komplexné cestovné poistenie. Dospelé spolucestujúce osoby nemajú nárok na zľavu za skorý nákup.
Ak dieťa platí rovnakú cenu ako dospelá osoba, má nárok na rovnaké percento zľavy.
Zľavy je možné kombinovať do 31.3.2015 (skorý nákup, vernostná zľava a úhrada plnej ceny zájazdu).
Zľavy a bonus je možné uplatniť na zájazdy cestovnej kancelárie OROSTOURS s.r.o. z cenníka platného od 19. 1. 2015.
Zľavy pre skôr narodených a novomanželov nie je možné kombinovať so zľavou za skorý nákup a pri LAST MINUTE ...
Žiadnu z uvedených zliav ani bonusy nie je možné uplatniť dodatočne, pri MIMORIADNYCH PONUKÁCH a pri LAST MINUTE ...

BONUSy pre PRVÝCH KliENTOV ...
do 28.2.2015 : 1. BONUS výlet CITY TOUR HURGHADA + 2. BONUS – výlet na ostrov GIFTUN
do 31.3.2015   : 1. BONUS výlet CITY TOUR HURGHADA

3

ZľAVA až 20 EUR na zmluvu cez internet

  **
  *

NAJLEPŠIE CENY NA SLOVENSKU ...

ZĽAVY AŽ 35 % .. .

30 %  ZľAVA do 28. 2.
 25 %  zo základnej ceny dospelej osoby 

(nie však z príplatkov)
 3 %  pre stálych klientov
 2 %  pri objednaní a zaplatení 

100 % ceny zájazdu

25 %  ZľAVA do 31. 3.
 20 %  zo základnej ceny dospelej osoby 

(nie však z príplatkov)
 3 %  pre stálych klientov
 2 %  pri objednaní a zaplatení 

100 % ceny zájazdu

FiRST MOMENT

až 25 %
do 31. 3. 2015

UlTRA FiRST MOMENT

až 30 %
do 28. 2. 2015

35 %  ZľAVA do 31. 1.
 30 %  zo základnej ceny dospelej osoby 

(nie však z príplatkov)
 3 %  pre stálych klientov
 2 %  pri objednaní a zaplatení 

100 % ceny zájazdu

EXTRA FiRST MOMENT

až 35 %
do 31. 1. 2015

EGYPT – ZľAVY pre deti (podľa cenníka) :
1. dieťa   od 2 do 15/14/13 rokov: ÚPlNE ZDARMA letenka + ubytovanie + stravovanie do 

31. 3. 2015; od 1.4.2015 199 EUR.
2. dieťa   od 2 do 6 rokov: 199 EUR - ZDARMA ubytovanie + stravovanie do 31. 3. 2015; od 

1.4.2015 299 EUR.
BUlHARSKO – ZľAVY pre deti (podľa cenníka) :
1. dieťa   od 2 do 12 rokov: ZDARMA ubytovanie alebo ubytovanie a stravovanie do 31.3.2015; 

zvýhodnená cena letenky v sezóne A8, B8 59 EUR, v sezóne C8, D8 79 EUR, v sezóne 
A12, B11 89 EUR, v sezóne C12, D11, E12 139 EUR.



Egypt leží medzi Stredozemným 
a Červeným morom na hranici Afriky 
a Ázie. Podľa staro dávnej povery 
je Egypt darom Nílu. Jeho úrodné 
naplaveniny umožnili vznik jednej 
z najstarších civilizácií sveta. Nílske 
údolie, ktoré je široké len 8-16 km 
delí územie Egypta na dve časti. Na 
hornom toku Nílu vzniklo výstavbou 
111 m vysokej Asuánskej priehrady 
rozsiahle Násirovo jazero, ktoré 
zaplavilo údolie v dĺžke 300 km. 
Súbežne s Nílom a Červeným morom 
sa tiahne dlhé pohorie. Najsevernejší 
výbežok Červeného mora tvorí 
Suezský záliv, spojený s Port Saidom 
pri Stredozemnom mori 195 km 
dlhým Suezským prieplavom. Stavba 
Suezského prieplavu v rokoch 1859-
1869, spájajúceho Stredozemné 
more s Indickým oceánom, výrazne 
umocn i la  s t r a teg ickú  po lohu 
Egypta. Východne od prieplavu leží 
trojuholníkový Sinajský polostrov 
vyplnený prevažne kameni tou 
vápencovou plošinou. Tá sa na juhu 
dvíha do žulových pohorí s najvyššími 
vrcholmi Egypta Džebel Katherina 
a Džebel Sinaj. V Egypte nie sú 
žiadne lesy. Palmové háje a porasty 
duny thébskej sa vyskytujú v oázach 
a pozdĺž Nílu. Väčšinu Egypta zaberajú 
monotónne púštne pustatiny.
P r e v a ž n á  č a s ť  E g y p t a  m á 
vnútrozemské suché a horúce 
púštne podnebie. Letá sú bez zrážok 
s teplotami dosahujúcimi 50 °C. 
V zime klesá teplota v púšti v noci 
niekedy aj pod bod mrazu. V priemere 
prší len 7 dní v roku a to v zimnom 
období na severe. Na jar vietor 
chamsín vanúci vytrvalo zo Sahary 
prináša teplo, prach, pieskové búrky. 
Len severné pobrežie má miernejšie 
stredomorské podnebie.
Štátne usporiadanie
Štátnym zr iadením Egypta je 
republika. Oficiálny názov je Egyptská 
arabská republika.
História krajiny
Egypt sa môže pýši ť  jednou 
z najstarších civilizácií na svete. 
Dnes je to prozápadne orientovaná 
arabská republika s charakteris tickou 
spoločnosťou a vlast nou kultúrou. 
Približne medzi rokom 3000 a 525 
p.n.l. vládol v spojenom kráľovstve 
Horného a Dolného Egypta dlhý 
rad panovníkov -  faraónov. Toto 
na js lávnejš ie  obdobie kra j iny 
rozdeľujú historici na Starú ríšu, 
Strednú ríšu a Neskoré obdobie. 
V  roku 332 p.n.l. založil macedónsky 
panovník Alexander Veľký novú 
grécku dynastiu. Od roku 30 p.n.l. 
sa Egypt stal rímskou provinciou, 
ktorá bola riadená z hlavného mesta 
Východorímskej, neskôr Byzantskej 
ríše, Konštantinopolu. Roku 642 
n.l. vnútili krajine arabskí dobyvatelia 
arabčinu a islam. V roku 1250 založili 
ma meluci, predtým kráľova telesná 
stráž, novú kráľovskú dynastiu. 
V roku 1517 dostali krajinu pod 
kontrolu osmanskí Turci  a  Egypt 
zača l  pos tupne hospodár sky 
i  kultúrne upadať. Po krátkej 
francúzskej okupácii na prelome 

18. a 19. storočia prešla moc na 
osmanského miestokráľa z Albánska 
Mohammeda Aliho. Politika expanzie 
za  Mohammeda a jeho nástupcu 
zadĺžila Egypt v Británii, ktorá v   roku 
1882 prevzala kontrolu krajiny 
i  Suezského prieplavu. Egypt sa stal 
v roku 1914 britským protektorátom. 
V roku 1922 získal formálnu 
nezávislosť a stal sa konštitučnou 
monarchiou. Za 2. svetovej vojny 
boli v západnom Egypte pri El-Ala-
meine porazené fašistické vojská. 
Skutočnú nezávislosť získal Egypt 
v roku 1952. V rámci národno-
demo kra tickej revolúcie prevzal 
moc generál Mohammad Nagíb, 
ktorý bol v roku 1954 zvrhnutý 
plukovníkom Násirom V roku 1956, 
po znárodnení Suezského prieplavu, 
nasledovala nevydarená invázia 
Británie, Francúzska a Izraela. V roku 
1958 bola vytvorená Zjednotená 
arabská republi ka spojením Egypta, 
Sýrie a Jemenu. V roku 1961 sa 
federácia rozpadla. Za sovietskej 
finančnej a technickej podpory začal 
Egypt stavať Asuánsku priehradu. 
V šesťdňovej vojne s Izraelom 
v roku 1967 stratil Egypt Sinajský 
polostrov. Násirov nástupca Anvar 
Sadat oživil styky so západom, keď 
skoncoval  s  egyptskou závislosťou 
na Sovietskom zväze. V roku 1974 
bola obnovená prevádzka Suezského 
prieplavu a v roku 1979 bola 
podpísaná mierová dohoda o Sinaji 
medzi Egyptom a Izraelom. Toto 
zblíženie s Izraelom však viedlok 
egyptskej izolácii v arabskom svete 
i  k  odporu v samotnej krajine. 
Údaje o obyvateľstve
Obyvateľstvo nílskeho údolia je 
etnicky homogénne. Drobné menšiny 
tvoria Núbijci na juhu, nomádski 
hamitskí Bédžovia vo Východnej púšti 
a obyvatelia zmiešaného berberského 
a arabského pôvodu v Líbyjskej 
púšti a pozdĺž pobrežia Červeného 
mora.   Is lam je  dominantným 
náboženstvom, hlási sa k nemu viac 
než 90 % obyvateľov. Kresťanskú 
menšinu tvor ia  predovšetkým 
Koptovia, potomkovia kresťanov, 
ktorí sa v 5. storočí odštiepili od 
východnej ortodoxnej cirkvi. Údolie 
a hlavne delta Nílu predstavujú jednu 
z najviac zaľudnených oblastí na 
svete s priemernou hustotou väčšou 
než 1 500 obyvateľov na km2. 
Takmer tretinu obyvateľov sústreďuje 
aglomerácia Káhiry. Približne polovicu 
populácie tvoria rodiny felláhov 
(poľnohospodárskych robotníkov), 
žijúcich na vidieku.
Podmienky vstupu do Egypta
Pri vstupe do Egypta je pre občanov 
SR potrebný platný cestovný pas 
s platnosťou minimálne 6 mesiacov po 
návrate a pobytové turistické vízum. 
Podľa praxe postačuje platnosť pasu 
3 mesiace pri vstupe (potrebné mať 
voľnú polstranu v pase). Turistické 
vízum sa udeľuje na 1 mesiac.  Vízum 
Vám zabezpečí CK OROSTOURS.
Devízové podmienky a mena
Egyptskou menou je egyptská 
libra (LE), drobnou jednotkou sú 
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piastre (PT). 1 LE = 100 PT. Do 
Egypta je možné dovážať a vyvážať 
a k ú ko ľve k  vo ľ n e  z m e n i te ľ n ú 
menu. V hoteloch a v niektorých 
„kamenných“ obchodoch možno 
platiť bez problémov cestovnými 
šekmi a euro šekmi a tiež platobnými 
kartami, ale to neplatí na trhoch ani 
na výletných lodiach po Níle, kde sa 
platí výhradne hotovosťou. Doviesť 
alebo vyviesť je dovolené najviac 
1 000 egyptských libier. Peniaze 
možno meniť v hoteloch, zmenárňach 
alebo v banke bez poplatku. Banky 
sú otvorené od nedele do štvrtka od 
8:30 do 14:00 hod., pobočky bánk 
v hoteloch majú otváracie hodiny 
upravené.
Kurz v januári 2015:
za 1 USD dostanete cca 7,60 LE; 
za 1 EUR dostanete cca 8,60 LE.
Nákupy - zjednávanie
Nakupovať v Egypte môžete, rovnako 
ako vo väčšine krajín arabského sveta, 
buď v obchodoch, supermarketoch 
s pevne stanovenými cenami alebo 
na trhoch. K nim neodmysliteľne patrí 
povestné dohadovanie. Obchodíky so 
suvenírmi, pohľadnicami, potravinami 
sa otvárajú okolo 9 hodiny ráno 
a  otvorené sú do neskorších nočných 
hodín. Obľúbenými suvenírmi sú 
kvetinové vázy, dekoratívne kazety 
a sošky z alabastru, tradične dlhý voľný 
vrchný egyptský odev galábeja, zlato 
a striebro, kožené tašky a kabelky, 
tkané tapisérie a výrobky z dreva, 
ktoré v Egypte majú vysokú kvalitu. Pri 
nákupe zlata a papyrusov si dávajte 
pozor na falzifikáty. Lacné zlato 
neexistuje.
Jedlo a nápoje
V hoteloch je ponúkaná miestna 
a medzi národná kuchyňa. Kto chce 
ochutnať typické egyptské jedlá, 
má z čoho vyberať. Výborný je 
kebab, šťavnaté rezy jahňacieho 
a  baranieho mäsa, kofta, korenená 
sekaná alebo mletá jahňacina 
nabalená na plochý ražeň, čerstvé 
ryby z Červeného mora, ktoré sa 
obyčajne smažia na panvici alebo 
fritujú a dochucujú rascou. Obľúbená 
je varená studená červená repa, 
plátky zrelých paradajok a uhorky 
podávané s kvapkou citrónovej šťavy 
či octu. V zelených šalátoch môže 
byť tiež kyslý, takmer korenistý list 
nazývaný gardžir. Známou miestnou 
lahôdkou je omali, pečený dezert 
z ryže, mlieka, hrozienok a  kokosu. 
Za ochutnanie rozhodne stojí aj 
múčnik nazývaný baklava, pripravený 
z mnohovrstvového lístkového cesta, 
ktorý je plnený orieškami a medom. 
Jeho obmenou je atajíf, fritovaný 
múčnik so sladkou alebo syrovou 
plnkou, podávaný hlavne v priebehu 
ramadánu. Pitie alkoholu majú 
moslimovia zakázané. Obyčajne 
sa dajú kúpiť aj 100 % čerstvo 
vylisované ovocné šťavy. Určite 
ochutnajte špecialitu príjemnej 
chuti nazývanú Karkadeh, sýto 
červený výťažok z okvetných lístkov 
ibišku, podávaný mierne sladený. 
Samozrejme v Egypte je široká 
ponuka bielych a červených vín, 

MESIAC I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

DENNÉ TEPLOTY 24 25 28 30 35 37 38 39 37 34 30 28

TEPLOTA MORA 21 20 22 25 27 28 28 29 28 26 25 23
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Letecká doprava
Všetky lety ponúkané cestovnou 
kancelár iou 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. Prvý 
a  posledný deň nie je zakalkulovaný 
v cene zájazdu, je určený k preprave 
a nie k vašej dovolen ke. 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 nie len počasím, ale 
aj technickými problémami, zvlášť 
preplnením vzdušných koridorov. 
CK OR OS TOURS a  l e tecké 
spoločnosti sa usilujú o najväčšiu 
možnú mieru vylúčenia týchto 
rušivých vplyvov a prosia, v prípade 
zmien odletových časov, prípadne 
oneskorenia, o Vaše pochopenie. 
O pr ípadných 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. 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 lie tadle 
dovážať a vyvážať tlakové fľaše na 
potápanie. Preprava zvierat je možná 
v batožinovom priestore v  špeciálnych 
kontajneroch (za zvláštny poplatok). 
Živé zvie ratá sa zásadne prepravujú 
len po súhlase leteckej spoločnosti 
a vždy za poplatok. 
Hotely a ubytovanie
Všetky hotely sme starostlivo vyberali 
s našími zahraničnými partnermi. 
Popis a klasifikácia hotelov sú 
uvedené podľa kritérií stanovených 
príslušným rezortom dotyčnej krajiny 
(hodnotenie klientov a cestovnej 
kancelárie guličkami je uvedené pri 
popise ubytovacieho zariadenia na 
základe minuloročných skúseností). 
Kva l i t a  ho te lov  sa  p r i b l í ž i l a 
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 
ne platia 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 dopln i ť  dve pr ís te lky, 
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 

piva a liehovín vyrábaných z hrozna 
a ďatlí, ktoré sa dajú kúpiť v iba 
špecializovaných obchodoch. Čaj 
je u Egypťanov a turistov veľmi 
obľúbený a pre osvieženie sa podáva 
s lístkami mäty.
Foto - Video
Takmer vo všetkých starovekých 
hrobkách je fotografovanie zakázané. 
Fotografovanie bez blesku v múzeách 
je bez problémov, väčšinou za 
poplatok. Za filmovanie videokamerou 
sú dosť vysoké poplatky. V ostatných 
prípadoch budete musieť fotoaparát 
alebo kameru nechať pri pokladni a pri 
odchode Vám budú vrátené. Mosty, 
letiská, vojenské objekty a prístavy 
je prísne zakázané fotografovať. 
Miestni strážcovia sú bdelí a Vám 
hroz í  zabaven ie  fo toapará tu , 
kamery a  vysoká pokuta. Ak chcete 
fotografovať miest nych obyvateľov, 
požiadajte ich o sú hlas. Dovolenie 
si vyžiadajte i pred fotografovaním 
v mešitách a kostoloch.
Lekárska pomoc
V prípade nevyhnutnej lekárskej 
pomoci sa obráťte na recepciu hotela 
alebo zástupcu cestovnej kancelárie, 
ktorý zaistí prevoz do zdravotníckeho 
zariadenia. Nezabudnite si zobrať so 
sebou zmluvu o obstaraní zájazdu - 
poistku a cestovný pas.
Naše rady pre Vás
Prvé dni v Egypte sa nevystavujte 
slnku viac než 15 minút. Používajte 
opaľovacie krémy s vysokým 
ochranným faktorom a slnečné 
okuliare s UV filtrom. Nepodceňujte 
slnečné žiarenie, ktoré by Vám mohlo 
spôsobiť nepríjemnú komplikáciu 
počas dovolenky. Nemiešajte rôzne 
druhy pikantných a ťažko stráviteľných 
jedál.Nepite  vodu z  vodovodu 
a  hydrantov a ani si v nej neumývajte 
ovocie. Zoberte si so sebou lieky proti 
spáleniu a úpalu. Pri žalúdočných 
ťažkostiach nikdy neužívajte iné lieky, 
len egyptské lieky Antinal a Diax. 
Nepite chladené nápoje, pretože Vás 
čaká „Faraónova pomsta“.Pri návšteve 
Egypta aj v  najteplejších mesiacoch 
je vhodné ľahké bavlnené oblečenie, 
klobúk so širokým šiltom a slnečné 
okuliare. V zime môže byť v noci 
chladno, pribaľte si preto teplý sveter. 
Pre večery v púšti je nevyhnutné teplé 
oblečenie po celý rok. Ak plánujete 
cestu na horu Sinaj, obujte si pevné 
topánky a veľmi teplé oblečenie. 
Pamätajte, že niektoré prvotriedne 
hotelové jedálne  a  reštaurácie 
vyžadujú, aby páni mali na sebe 
sako a dlhé nohavice. Do mešity 
nie je povolený vstup v krátkych 
nohaviciach.Ženy by na sebe mali 
mať dlhšie šaty s rukávom, páni dlhé 
nohavice a košeľu. Ramená musia byť 
stále zahalené. Je zakázané z Egypta 
vyvážať koraly, lastúry, mušle, rôzne 
nerasty bez povolenia príslušných 
orgánov. K exotike južných krajín 
patrí i hmyz. Doporučujeme klientom 
pribaliť si do batožiny prostriedky proti 
hmyzu. Neodporúčame brať si na 
dovolenku šperky. Cestovné doklady, 
peniaze, šeky, platobné karty a všetky 
cenné predmety si uložte do trezoru 
na izbe alebo recepcii hotela, ktorý 
je väčšinou zadarmo. V arabských 
krajinách je zvykom venovať za 
poskytnuté služby sprepitné - 
„BAKŠIŠNÉ“. V Egypte je to jeden 
zo zdrojov príjmu, preto od Vás bude 
požadované veľmi často. 5
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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  ďa lš iemu použ í van iu  i zby. 
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. Niektoré hotelové izby majú 
minibar. 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, pretože sa vám 
môže stať, že na výlet nepôjdete 
a  prídete aj o peniaze, ide väčšinou 
o necertifikované agentúry.
Stravovanie
V hoteloch sa var í  väčšinou 
medzinárodné jedlo obohatené 
miestnymi prvkami. Prevažuje zelenina 
a rôzne šaláty. Spôsob stravovania 
je uvedený v popise každého hotela. 
Raňajky podávané formou bufetu 
alebo švédskych stolov znamenajú 
voľnú konzumáciu z ponuky, ktorá 
zodpovedá triede hotela a miestnym 
zvyklostiam. Väčšinou obsahujú 
pečivo, kávu, čaj, džús, rôzne 
sladké koláče, ovocie, zaváraniny, 
syr, salámu a to všetko opäť podľa 
triedy hotela. Večera je buď menu 
s obsluhou, výber je z niekoľkých 
menu šalátov formou bufetu alebo 
voľná konzumácia formou bufetu 
alebo švédskych stolov. Ponuka opäť 
zodpovedá triede hotela, pričom 
i v trojhviezdičkovom hoteli môžeme 
v mnohých prípadoch očakávať iba 
jedno teplé hlavné jedlo. Nápoje 
nikde nie sú zahrnuté v cene (ak nie 
je uvedené inak - napr. hotely „all 
inclusive“). Upozorňujeme klientov na 
možnosť zmeškania objednanej stravy 
z dôvodu neskorého príletu alebo 
skorého odletu. Prvá a posledná 
strava podávaná na palube lietadla sa 
zarátava ako služba v zájazde. 5



EGYPTSKÉ PENiAZE
POUND (lE): 
EGYPTSKÁ liBRA
- základná mena (ako u nás EURO)
-  platné nominálne hodnoty bankoviek: 
200 LE, 100 LE, 50 LE, 20 LE, 10 LE, 5 LE, 1 LE, 50 PT, 25 
PT

-  platné nominálne hodnoty mincí: 1 LE, 50 PT, 25 PT

NEMÝľTE Si liBRY S PiASTRAMi

PiASTRES (PT): 
1 lE = 100 PT
- drobné peniaze (ako u nás CENT)
-  platné nominálne hodnoty bankoviek: 
50 PT, 25 PT

-  platné nominálne hodnoty mincí: 
1 LE, 50 PT, 25 PT

POZOR PRi PlATENÍ 
A HlAVNE PRi VYDÁVANÍ

1 LE 50 PT

25 PT
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1 LE

5 LE

10 LE
(staršia, stále platná 

bankovka)

10 LE
(nová bankovka)

20 LE

50 LE

100 LE

200 LE

•  na bankovke si pozorne prečítajte nadpis 
„POUNDS“ alebo „PIASTRES“

•  čítajte tú stranu, ktorá je písaná v angličtine 
„CENTRAL BANK OF EGYPT“

• EURO a USD vymieňajte za egyptskú menu iba v bankách

•  na 100 % sa presvedčte, čo dávate z rúk a čo beriete do rúk

•  meňte iba malé sumy, zo Slovenska si zoberte so sebou malé 
nominálne hodnoty bankoviek

50 PT

25 PT



KÁHIRA ŠPECIÁL PROGRAM  B     1 deň
Celodenný výlet do hlavného mesta Egypta. 
Odchod v ranných hodinách (raňajky formou 
balíčka). Po  príchode do 
Káhiry prehliadka veľkého 
pohrebiska a najstaršej 
stupňovitej DŽOSEROVEJ 
pyramídy v  SAKKARE. 
Po obede (v cene výletu) 
pri Sfinge a VEĽKÝCH 
PYRAMÍDACH v  G ize , 
nasleduje návšteva Citadely, 
A l a b a s t r o v e j  m e š i t y 
Mohameda Alliho a starej 
K á h i r y  s  p r e h l i a d ko u 
kresťanskej Koptskej štvrti. 
Po  návš teve„  PALÁCA 
PARFÉMOV“ návrat do Hurghady v neskorých večerných 
hodinách, neskorá večera v hoteli.
Orientačná cena: 100 EUR 
Káhira     2 dni
Odchod v ranných hodinách. Po príchode do Káhiry 
návšteva Egyptského múzea, Veľkých pyramíd a Sfingy 
v Gize. Po obede, ktorý je v cene výletu, nasleduje 
prehliadka inštitútu „Papyrus“ a „PALÁCA PARFÉMOV“, 
ubytovanie v hoteli a večera. Vo večerných hodinách 
návšteva slávneho trhu Khan El Khalili. Na druhý deň 
navštívite Džoserovu pyramídu v Sakkare, prvé hlavné 
mesto Egypta Memphis, Citadelu, Alabastrovú mešitu, 
Koptskú štvrť. Vo večerných hodinách návrat do 
Hurghady, neskorá večera v hoteli.
Orientačná cena: 125 EUR
Safari Jeepom
Výlet jeepmi za beduínmi. Odchod z Hurghady je 
v poobedňajších hodinách. Nasleduje dobrodružná 
hodinová cesta púšťou, kde uvidíte na 100 % 
fatamorgánu. Na piesočnatých dunách si môžete aj 
„zalyžovať“. V horách na kraji púšte navštívite osadu, 
kde sa môžete zoznámiť so životom beduínov. Beduínky 
Vám určite ponúknu tradičné výrobky, korenie, šperky 
a možno Vám upečú aj placky. V cene je zahrnutá 
prechádzka na ťavách a tradičná večera - barbecue. 
Určite sa pôjdete pozrieť na romantický západ slnka. 
Večer beduíni hrajú na hudobných nástrojoch, spievajú 
a vyzývajú hostí do tanca. Cestou späť je zastávka 
v púšti a pozorovanie nočnej oblohy plnej hviezd.
Orientačná cena: 40 EUR
Safari buggy – štvorkolky 
(program v dedine ako Safari Jeepom)
Výlet na štvorkolesových motorkách. Odchod z hotela 
je v poobedňajších hodinách. Nasleduje dobrodružno 
– adrenalínová hodinová cesta púšťou do beduínskej 
dediny ... Večer cestou späť pri rozsvietených svetlách 
na motorkách prežijete nezabudnuteľný zážitok. 
Orientačná cena: 45 EUR
SUPER SAFARI 
Jeepy, fatamorgána, lyžovanie na dunách, ťavy, 
jazda štvorkolkami, terárium, večerné barbecue 
s občerstvením, romantický západ slnka, vodná fajka – 
„ŠIŠA“, nubian show, brušná tanečnica – belly dance, 
fakír – ohňová show, beduínska diskotéka, pozorovanie 
nočnej oblohy plnej hviezd...
Orientačná cena: 60 EUR
Submarine SEASCOPE – PRE VŠETKÝCH
Plavba poloponorkou SUBMARINE SEASCOPE 
s  presklenými stenami, pri ktorej môžete zblízka 
pozorovať fascinujúci podmorský svet s koralmi, 
prekrásnou faunou a flórou a hemžiacimi sa 
pestrofarebnými rybkami. 
Orientačná cena: 50 EUR

FAKUlTATÍVNE VÝlETY POČAS POBYTU V EGYPTE
V Hurghade je pre Vás pripravená bohatá ponuka 
fakultatívnych výletov. Tieto výlety poriada miestna 
agentúra, ktorá je zárukou kvality. Doporučujeme Vám, 
aby ste si výlety zakúpili priamo u nášho zástupcu. Pozor 
na pouličných a plážových predavačov výletov, pretože...
SUPER PROGRAM - CITY TOUR
Odchod z hotela 2. deň zájazdu popoludní cca o 14:00 
hod. Od hotela sa autobusom presuniete k známej 
reštaurácii FELFELA, kde nasleduje FOTO zastávka 
s výhľadom na nádherné Červené more. 
Ukážeme Vám lodný vojenský prístav i miesto, odkiaľ 
odplávajú lode do Sharm El Sheikhu. Navštívite aj 
„fantastický“ orientálny OVOCNO – ZELENINOVÝ TRH, 
ktorý málokto videl, aj keď už bol v Hurghade. Súčasťou 
programu je zástavka pri mešite a prehliadka kres-
ťanského kostola. Potom 
navštívite nové akvárium.  
Po akváriu nasleduje finále 
preh l iadky  Hurghady. 
Čaká na Vás návšteva 
špeciálneho laboratória 
ALOE VERA, kde na 
vlastné oči uvidíte výrobu 
prírodných olejov, ktoré 
posilňujú oslabený imunitný 
systém a používajú sa 
pr i  l i ečen í  mn ohých 
chronických i civilizačných 
ochorení (napr. bolesti 
hlavy, sennej nádchy, 
astmy, rôznych alergií, 
reumy, migrény, depresie, 
stresu, kožných chorôb, 
psoriázy, vysokého krvného tlaku, cukrovky, obezity...). 
Občerstvením a vyskúšaním olejov na vlastnej koži sa 
končí prehliadka ALOE VERA. Po návrate do Hurghady 
si posedíte na promenáde „Saint Tropez“, kde na Vás 
čaká ob čerstvenie a „bafkanie“ vodnej fajky „ŠIŠA“. 
Návrat do hotela cca o 19:00 hod.
Orientačná cena: 10 EUR.
Výlet za delfínmi na ostrov Giftun
Krásny piesočnatý ostrov leží asi hodinu plavby jachtou 
z Hurghady. Odchádza sa ráno z Hurghady. Pri troche 
šťastia sa naskytá pravdepodobnosť „stretnúť“ delfíny. 
Potom sa pokračuje na ostrov, kde loď zakotví a klienti 
trávia fantastické chvíle na panenskej pláži. Na ostrove 
Giftun kurz šnorchlovania – naučíme šnorchlovať 
každého. Farebný svet Červeného mora môžu 
šnorchlovaním pozorovať aj neplavci. Na ostrove sa 
nachádza kaviareň, ktorej majiteľom je slávny egyptský 
herec Hesham Selem. Po obede, ktorý je na lodi, je 
zastávka na otvorenom mori pri nádherných koraloch - 
možnosť kúpania, šnorchlovania, potápania. V cene je 
plavba jachtou, chutný obed, občerstvenie a požičanie 
potrieb na šnorchlovanie. Návrat cca 17:00 hod.
Orientačná cena: 40 EUR
Káhira – PROGRAM  A     1 deň
Celodenný zájazd do hlavného mesta Egypta. Odchod 
v ranných hodinách (raňajky formou balíčka). Po 
príchode do Káhiry návšteva Egyptského múzea, Veľkých 
pyramíd a Sfingy v Gize. Po obede, ktorý je v cene výletu, 
nasleduje prehliadka inštitútu „Papyrus“ a „PALÁCA 
PARFÉMOV“. Návrat do Hurghady v neskorých 
večerných hodinách, neskorá večera v hoteli.
Orientačná cena: 80 EUR
Luxor
Prekrásny a veľmi obľúbený celodenný výlet za 
pamiatkami egyptskej histórie. Odchod v ranných 
hodinách, cesta cez púšť do Nílskeho údolia. 
V Luxore navštívite západný breh Nílu (Údolie kráľov, 
Memnonové kolosy, chrám Ramzesa III. v Medinet 
Habu). Po obede, ktorý je v cene výletu, nasleduje 
prehliadka východného brehu v Luxore a chrámu 
v Karnaku. Návrat do Hurghady v neskorých večerných 
hodinách, neskorá večera v hoteli. 
Orientačná cena: 85 EUR

E
G

Y
P

T

77

EGYPTSKÉ PENiAZE



Empire Triton     Hurghada
POLOHA:
Veľmi pekný hotelový komplex sa nachádza priamo pri 
obchodnom centre Dahar, kde sa nachádza orientálny 
egyptský trh. Do hlavného centra Sakkala je to asi 5 minút 
jazdy lacným taxíkom alebo minibusom. Hotel Empire Triton 
je vzdialený od sesterského hotela Empire Triton Beach cca 
180 m, zdieľa s ním spoločné piesočnaté pláže. Transfer 
z letiska do hotela trvá cca 20 minút. 
PLÁŽ:
Piesočnaté pláže so slnečníkmi a ležadlami sú zdarma. Pri 
pláži sa tiež nachádza 5 bazénov (2 vyhrievané mimo sezóny 
a 2 malé pre deti), volejbalové ihrisko, detské ihrisko, centrum 
vodných športov... Na pláži a pri bazénoch je bohatý animačný 
program pre dospelých a deti počas celého dňa, plážový 
aerobic, vodný aerobic, orientálne tance...
UBYTOVANIE:
Moderne zariadené 2-3 lôžkové izby s príslušenstvom 
s  možnosťou až 1 - 2 prísteliek. Izby sú s vlastnou nastaviteľnou 
klimatizáciou, chladničkou, telefónom, TV/SAT, kúpeľňou 
s WC, balkónom s posedením a s výhľadom na more alebo 
bazény. Trezor na izbe alebo recepcii zdarma.
STRAVOVANIE:
ALL INCLUSIVE - zahŕňa raňajky, obedy, večere formou 
bohatých švédskych stolov. Od 10:00 do 23:00 hod. 
nealkoholické nápoje, pivo a alkoholické nápoje miestnej 
výroby (s výnimkou džúsov z čerstvého ovocia a vína) 
v hotelovom areáli aj na pláži. Od 12:00 do 15:00 hod. obed 
v reštaurácií Dolce Vita alebo v reštaurácii Olivos na pláži. Od 

12:00 do 17:00 hod. ľahké občerstvenie (sendviče, pizza, 
hranolky, nápoje, káva, čaj) pri pláži na Sunny Terrace. Každý 
deň veľká fľaša vody na izbu zdarma. Upresnený program all 
inclusive dostanete v hoteli pri ubytovaní. 
VYBAVENIE:
Hotel má každý deň veľmi dobré animačné programy na 
pláži a  večerné hudobné programy s tancom. Dvakrát do 
týždňa poriada hotel veľkú show „AFRICAN PARTY“ s veľmi 
pekným, bohatým, kultúrnym a spoločenským programom 
(poplatok 6 - 7  EUR). V hoteli sa nachádza recepcia, 
zmenáreň National Bank a bankomat, hlavná reštaurácia, rybia 
a orientálna reštaurácia, bar pri recepcii a pri bazéne, kaviarne, 
obchodíky so suvenírmi, butiky, detské ihrisko na pláži. 
V hoteli sa nachádzajú 2 spojené bazény so sladkou vodou 
na prízemí a  tretí bazén „DOLPHIN“ na terase 1. poschodia 
hotela. Ležadlá a slnečníky pri bazénoch sú zdarma. V hoteli 
pri recepcii sa nachádza malý supermarket. Klientom je 
k dispozícii nové kaderníctvo a úplne nové FITNESS CENTRUM 
s vybavením (posilňovňa, jacuzzi, sauna, turecké kúpele...).
NÁŠ NÁZOR:
Veľmi príjemný hotel s kvalitným stravovaním, službami 
a  servisom. Najžiadanejší hotel našich klientov v posledných 
rokoch. Hotel s belgickým manažmentom patrí do hotelovej 
siete THREE CORNERS.
Oficiálna kategória * * * www.threecorners.com
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Empire Triton     Hurghada
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POLOHA:
Luxusný päťhviezdičkový hotelový komplex pre náročných 
klientov, má výbornú polohu, priamo pri peknej piesočnatej 
pláži, nachádza sa vo vilovej časti letoviska Hurghada. Do 
centra El Dahar sa dostanete príjemnou prechádzkou alebo 
taxíkom maximálne za cca 5 LE. Do starého centra Sakkala je 
to asi 5 minút jazdy lacným taxíkom, za cca 1 EUR. Transfer 
z  letiska do hotela trvá cca 20 minút.
PLÁŽ:
Veľmi pekná široká piesočnatá pláž. Vstup do mora je 
postupný, vhodný pre deti, neplavcov, plavcov. Asi 80 m od 
brehu sa nachádza krásny koralový útes na šnorchlovanie aj 
pre potápačov. Pri pláži je volejbalové ihrisko, futbalové ihrisko, 
minigolf a detské ihrisko. Taktiež tu nájdete medzinárodné 
potápačské centrum a centrum vodných športov. Na pláži a pri 
bazéne sú slnečníky, ležadlá, matrace a osušky zdarma.
UBYTOVANIE:
Veľmi pekne zariadené priestranné 2–posteľové izby s vlastnou 
klimatizáciou a s možnosťou až 2 prísteliek. Každá izba má 
vlastné sociálne zariadenie, sušič na vlasy, TV/SAT, minibar 
(za poplatok) , telefón s priamou voľbou a balkón s výhľadom 
na more alebo na bazény. Na vyžiadanie, za príplatok je možné 
zabezpečiť rodinné izby alebo prepojené izby.
STRAVOVANIE:
ALL INCLUSIVE - zahŕňa bohaté raňajky, obedy, večere 
a  ďalšie ľahké občerstvenie formou švédskych stolov počas 

dňa, kávu, čaj, nealkoholické nápoje, pivo a alkoholické nápoje 
miestnej výroby od 10:00 do 24:00 hod. (s výnimkou džúsov 
z čerstvého ovocia), 16:00 - 17:00 zmrzlinu pre deti, 16:30 
- 17:30 čaj, káva a koláčiky. Upresnený program all inclusive 
dostanete v hoteli pri ubytovaní.
VYBAVENIE:
Hlavná budova so vstupnou halou a recepciou, zmenáreň 
(National Bank), bar s príjemným posedením a s veľkým LCD 
televízorom, obchodná arkáda so suvenírmi. K dispozícii sú 
2  bazény vrátane jedného s teplou vodou (mimo sezóny) a 1 detský 
bazén, volejbalové ihrisko, futbalové ihrisko. V hoteli je talianska 
reštaurácia, diskotéka, bar pri bazéne so živou hudbou a večerným 
programom, kozmetický salón, internetová kaviareň, miniclub 
s  detským ihriskom. Trezor na izbe zdarma. Za poplatok: internet, 
beauty centrum, čistenie a pranie odevov, squashové kurty, 
FITNESS CENTRUM, sauna, jacuzzi, turecké kúpele, masáže, 
biliard, minigolf, stolný tenis. Hotel poriada animačné programy pre 
deti aj dospelých. Oproti hotelu je lekáreň a menší supermarket.
NÁŠ NÁZOR:
Najlepší hotel z našej ponuky. Veľmi žiadaný hotel u klientov 
západnej Európy, je obsadzovaný renomovanými cestovnými 
kanceláriami. Klientela je v prevažnej miere francúzska, anglická, 
nemecká, belgická, holandská, nórska... Luxusný a pohodlný 
hotel, ktorý uspokojí aj náročnejších klientov, má fantastickú 
polohu, veľmi dobrý servis a pestré doplnkové služby.
Oficiálna kategória * * * * * www.seastar-beaurivage-hrg.com

Sea Star Beau Rivage     Hurghada
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Sea Star Beau Rivage     Hurghada

 Sea Star Beau Rivage 

11

EGYPT

letecky 12 dní 

už od 443 € 
+ príplatky 



Sea Gull Resort & Club     Hurghada
POLOHA:
Pekný a veľký hotelový komplex sa nachádza priamo pri pláži, 
je situovaný v totálnom centre Hurghady, kde sa nachádza 
množstvo obchodíkov, kaviarní a reštaurácií. Areál pozostáva 
z  troch častí Sea Gull Club, Sea Gull Beach Resort a Premium 
Sea Gull. Klienti môžu využívať všetky zariadenia a služby 
celého komplexu. Transfer z letiska trvá cca 15 minút.
PLÁŽ:
Dve novo upravené veľmi pekné piesočnaté pláže s pozvoľným 
vstupom do mora. Na zväčšenej pláži Sea Gull Club sa 
nachádza množstvo reštaurácií a nový all inclusive bufet, 
ktorý môžu využívať klienti celého resortu Sea Gull. Slnečníky, 
ležadlá, matrace a osušky na pláži a pri bazénoch zdarma.
UBYTOVANIE:
Hotel ponúka príjemne zariadené 2–posteľové izby s vlastnou 
klimatizáciou s možnosťou 2 prísteliek. Každá izba má vlastné 
sociálne zariadenie, sušič na vlasy, TV/SAT, minibar (za 
poplatok), telefón, balkón alebo terasu.
STRAVOVANIE:
ALL INCLUSIVE – zahŕňa raňajky, obedy, večere a ďalšie 
ľahké občerstvenie formou švédskych stolov počas dňa - kávu, 
čaj, nealkoholické nápoje, pivo a alkoholické nápoje miestnej 
výroby – od 10:00 do 24:00 hod. (s výnimkou džúsov 
z  čerstvého ovocia). Obedy all inclusive sú pri pláži a môžete 
si pochutnať z nových 5-tich exotických kuchýň (indickej, 

čínskej, talianskej, arabskej a 1x za týždeň v reštaurácii a’la 
carte). All inclusive občerstvenie NON STOP  24 hodín. 
VYBAVENIE:
V hotelovom komplexe je AQUAPARK - tobogány, 
šmýkačky pre všetky vekové kategórie, novo vybudovaný 
amfiteáter, kde si na svoje prídu deti a aj skôr narodení. Veľmi 
pekný hotelový komplex s reprezentačnou vstupnou halou 
s  recepciou, má niekoľko nových exotických reštaurácií 
a  barov, diskotéku, detské ihriská, konferenčnú miestnosť. 
Internet aj s možnosťou Wi-Fi vo verejných priestoroch 
hotela (za poplatok). V celom komplexe je niekoľko bazénov 
(1 vyhrievaný v zimných mesiacoch) a  bazény pre deti. Komplex 
ponúka zábavné programy, animácie počas dňa na pláži a pri 
bazénoch. V areáli hotela je novo zrekonštruovaná atraktívna 
ZOO, kde si na svoje prídu hlavne deti. Trezor na izbe zdarma. 
Za poplatok biliard, stolný tenis, tenisové kurty, masáže, 
potápanie, FITNESS CENTRUM. V tesnej blízkosti sa nachádza 
veľmi pekné obchodné centrum so „šiša“ kaviarňami.
NÁŠ NÁZOR:
Už niekoľko rokov veľmi obľúbený a vyhľadávaný hotel 
s  dobrými službami v centre letoviska s výbornou polohou 
priamo pri pláži. Hotel je vhodný pre všetky vekové katagórie, 
hlavne pre deti a tých, ktorí sa radi pohybujú v centre letoviska, 
majú radi  nákupy, prechádzky a vyhľadávajú nočný život.
Oficiálna kategória * * * * www.hurghadaseagull.com
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Sea Gull Resort & Club     Hurghada

Sea Gull Resort & Club  
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letecky 12 dní 

už od 435 € 
+ príplatky 



Empire Beach Resort     Hurghada

EGYPT
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POLOHA:
Hotel sa nachádza priamo pri piesočnatej pláži v tropickej 
záhrade plnej paliem, exotických rastlín a kvetín. Empire Beach 
je na okraji obchodného centra Dahar, kde sa dostanete 
pohodlnou 3 - 5 minútovou prechádzkou. Transfer z letiska trvá 
cca 15 minút.
PLÁŽ:
Hotel má vlastnú piesočnatú pláž. Vstup do mora je postupný, 
vhodný pre deti, neplavcov, plavcov. Asi cca 100 m od brehu 
sa nachádzajú krásne koralové útesy pre potápačov a  na 
šnorchlovanie. Pri pláži sa nachádza volejbalové ihrisko, 
TRIXIE CLUB pre deti. Detský klub TRIXIE a TRIXIE COOL pod 
dohľadom sa postará o zábavu vašich detí od 11.00 – 17.00 hod. 
Pri pláži je potápačské a surfovacie centrum so širokou ponukou 
programov pre začiatočníkov i profesionálov. Na pláži a pri bazéne 
sú slnečníky, ležadlá, matrace a osušky zdarma.
UBYTOVANIE:
2-posteľové pohodlné a vkusne zariadené izby sú s vlastnou 
nastaviteľnou klimatizáciou s možnosťou 1 - 2 prísteliek. Izby sú 
s vlastným sociálnym zariadením  -  kúpeľňou so sprchou, WC, 
minibarom (za poplatok), TV/SAT, telefónom, balkónom alebo terasou.
STRAVOVANIE:
ALL INCLUSIVE - zahŕňa raňajky, obedy, večere a ďalšie ľahké 
občerstvenie formou švédskych stolov počas dňa. Káva, čaj, 

nealkoholické nápoje, pivo a alkoholické nápoje miestnej výroby 
– od 10.00 do 23.00 hod. (s výnimkou džúsov z čerstvého 
ovocia). V hotelovom areáli pri pláži, pri bazénoch od 12.00 – 
do 15.00 hod. obed formou švédskych stoloch v reštaurácii 
OLIVOS. Od 12.00 do 17.00 hod. ľahké občerstvenie formou 
švédskych stolov priamo pri pláži na Sunny Terrace (sendviče, 
pizza, hranolky, nealkoholické nápoje, alkoholické nápoje 
miestnej výroby, káva, čaj).
VYBAVENIE:
Vstupná recepcia so zmenárňou, trezor na izbách a recepcii 
zdarma, hlavná reštaurácia OLIVOS s čiastočne zastrešenou 
vonkajšou terasou. Hotel 1 x do týždňa poriada veľkú show 
„AFRICAN PARTY“ na pláži alebo v OASIS BARE s veľmi pekným 
bohatým kultúrnym a spoločenským programom (poplatok 
cca 6  -  7 EUR). V areáli hotelového komplexu sa nachádza 
5  bazénov (2 pre malé deti), volejbalové ihrisko, detské ihrisko, 
centrum vodných športov... Na pláži a pri bazénoch je bohatý 
animačný program pre dospelých a deti počas celého dňa, 
plážový aerobic, vodný aerobic, orientálne tance...
NÁŠ NÁZOR:
Hotel s medzinárodnou klientelou, s dobrou polohou priamo pri 
pláži v exotickej záhrade. Hotel ponúka dobrý servis a služby 
ALL INCLUSIVE.
Oficiálna kategória * * * www.threecorners.com

letecky 12 dní 

už od 370 € 
+ príplatky 



Empire Beach Resort     Hurghada
POLOHA:
Nový hotel Royal Star sa nachádza v hotelovom komplexe 
Empire Beach, ktorého služby, pláže, bazény, animačné 
programy, športové zariadenia, detské minikluby môžu 
využívať klienti Royal Star. Hotel patrí do skupiny hotelov 
THREE CORNERS a nachádza sa neďaleko obchodného 
centra Dahar, kde sa nachádza orientálny egyptský trh. 
Vedľa hotela je šiša bar a reštaurácia AQUA IN s výhliadkovou 
terasou na more. Z reštaurácie je priamy vstup do AQUARIA. 
Transfer z letiska do hotela trvá cca 20 minút.
PLÁŽ:
Piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora. Do mora 
sa pohodlne dostanete aj z pláže hotela Empire Beach. Na 
obidvoch plážach sú k dispozícii slnečníky, ležadlá, osušky 
a  matrace zdarma.
UBYTOVANIE:
Veľmi pekné, nové, klimatizované 2-posteľové izby s možnosťou 
1 prístelky. Každá izba má vlastné sociálne zariadenie, sušič 
na vlasy, TV/SAT, telefón, trezor, minibar (za poplatok), 
rýchlovarnú kanvicu s čajovým setom a balkón alebo terasu.
STRAVOVANIE:
ALL INCLUSIVE – zahŕňa raňajky od 7:00 do 10:00 hod., 
obedy od 12:30 do 15:00 hod., večere od 19:00 do 

22:00  hod. a ďalšie ľahké občerstvenie formou švédskych 
stolov, počas dňa - káva, čaj, koláčiky, nealkoholické nápoje, 
pivo a alkoholické nápoje miestnej výroby od 10:00 do 24:00 
hod. Klienti majú k dispozícií zdarma automat na špeciálne 
kávy, čaj, kapučíno, horúcu čokoládu, atď. Upresnený program 
all inclusive dostanete v hoteli pri ubytovaní.
VYBAVENIE:
Klientom je k dispozícii vstupná hala s recepciou, hlavná 
reštaurácia, 3 bary, kaviareň s vodnou fajkou, lobby bar   s  Wi-Fi 
pripojením, vodné pólo, vodný aerobik, volejbal, stolný tenis, 
šípky. Súčasťou hotela je bazén so sladkou vodou (v  zime 
vyhrievaný). Pre klientov sú pripravené veľmi dobré animačné 
programy, nočná show (Moulin Rouge, Lord of the dance - 
za  poplatok) vo vedľajšom hoteli Empire Beach. Za poplatok: 
fitness centrum, sauna, masáže, salón krásy a parný kúpeľ.
NÁŠ NÁZOR:
Novinka v našej ponuke. Nový hotel s kvalitnými službami, 
zahraničnou klientelou, patrí do známej belgickej skupiny 
hotelov THREE CORNERS.
Oficiálna kategória * * * * www.threecorners.com
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Hurghada  Royal Star Beach Resort 

EGYPT

letecky 12 dní 

už od 419 € 
+ príplatky 



Caribbean World Soma Bay     Hurghada

EGYPT
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POLOHA:
Rozsiahly hotelový komplex obklopený krásnou záhradou je 
postavený v karibskom štýle a rozkladá sa na 140 000 metroch 
štvorcových pri krásnej piesočnatej pláži Soma Bay s krištáľovo 
čistou vodou a s pozvoľným vstupom do mora. Hotel sa 
nachádza 55 km južne od letiska v Hurghade, centrum mesta je 
vo vzdialenosti približne 60 km od hotela. 
PLÁŽ:
Piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora sa nachádza 
v  tesnej blízkosti hotela. Slnečníky, ležadlá, matrace a osušky na 
pláži zdarma. Hostia môžu využiť ponuky vodných športov a školu 
potápania (za poplatok).
UBYTOVANIE:
Hotelový komplex zložený z dvojposchodových bungalovov 
umiestnených v rozsiahlom areáli ponúka vkusne zariadené 
dvojlôžkové izby vybavené vlastnou klimatizáciou, telefónom, 
trezorom na izbe zdarma, TV/SAT, minibarom (za poplatok). 
Izby majú vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa so sprchou, 
sušič na vlasy, WC) a  patrí k nim balkón alebo terasa. Niektoré 
izby majú výhľad na more.
STRAVOVANIE:
ALL INCLUSIVE - je možné čerpať vo vybraných priestoroch 
hotela a zahŕňa raňajky, obedy a večere podávané formou 
bufetu, neskoré raňajky na pláži od 11:00 -12:00, a ľahké 

občerstvenie počas celého dňa, neobmedzené množstvo 
nealkoholických nápojov (postmixové nápoje, voda, káva, 
čaj) a miestne alkoholické nápoje (víno, pivo, likéry, alkohol) 
– od 10:00 do 24:00 hod. Upresnený program all inclusive 
dostanete v hoteli pri ubytovaní.
VYBAVENIE:
Klientom je k dispozícii vstupná hala s veľkou recepciou, hlavná 
reštaurácia, talianska reštaurácia, 3 bary, „šiša“ bar, internetová 
kaviareň, diskotéka, amfiteáter, detský klub a detské ihrisko, 
nákupná arkáda, konferenčná miestnosť, lekárska služba na 
zavolanie, práčovňa alebo limousine servis. K hotelu patria 
tri bazény pre dospelých a dva malé bazény pre deti. Jeden 
bazén je v zimnom období vyhrievaný. Hotel poriada denné 
a večerné animačné programy a ponúka celý rad možností 
aktívneho odpočinku. Lehátka a slnečníky pri bazéne a na pláži 
sú zdarma. K  hotelu patrí aj tzv. Paradise Spa, kde sa ponúkajú 
rôzne druhy masáží, parné kúpele, jacuzzi a rôzne procedúry 
(za poplatok).
NÁŠ NÁZOR:
Luxusný a pohodlný hotel s krásnou záhradou, s veľmi dobrým 
servisom a pestrými doplnkovými službami, ktorý uspokojí aj 
najnáročnejších klientov.
Oficiálna kategória * * * * * www.caribbeanworldresorts.com

letecky 12 dní 

už od 482 € 
+ príplatky 



Caribbean World Soma Bay     Hurghada
POLOHA:
Hotel Jaz Makadina sa nachádza v zálive Makadi Bay, pri 
zlatistej pláži, má ideálnu polohu, ponúka veľmi dobrý vstup do 
mora a pár metrov od brehu sa nachádzajú pekné korály. Je 
ideálnym miestom na strávenie pokojnej, ale zároveň vzrušujúcej 
dovolenky. V blízkosti hotela sa nachádza golfové ihrisko a veľký 
AQUAPARK. Transfer na letisko trvá cca 45 minút.
PLÁŽ:
Hotel má vlastnú pláž s pozvoľným vstupom do mora - vhodné 
pre deti a neplavcov. V blízkosti hotela sa nachádza koralový 
útes, ktorý je vhodný na šnorchlovanie pre neplavcov a  zároveň 
aj pre potápačov. Taktiež na pláži nájdete potápačské centrum 
a centrum vodných športov. Slnečníky, ležadlá, osušky 
a  matrace na pláži a pri bazénoch zdarma. 
UBYTOVANIE:
2-posteľové izby s možnosťou 1 - 2 prísteliek. Každá izba má 
vlastné sociálne zariadenie, individuálne nastaviteľnú klimatizáciu, 
sušič na vlasy, TV/SAT, telefón, minibar (za poplatok) , trezor, 
súpravu na prípravu kávy a čaju, balkón alebo terasa.
STRAVOVANIE:
ALL INCLUSIVE – zahŕňa raňajky, obedy, večere a ďalšie 
ľahké občerstvenie formou švédskych stolov, počas dňa - káva, 

čaj, koláčiky, zmrzlina, nealkoholické nápoje, pivo a alkoholické 
nápoje miestnej výroby (od 10:00 do 24:00 hod.). Upresnený 
program all inclusive dostanete v hoteli pri ubytovaní.
VYBAVENIE:
Klientom je k dispozícii vstupná hala s recepciou a zmenárňou, 
3  hlavné reštaurácie, 7 a’la carte reštaurácie (ázijská, talianska, 
egyptská, grill, indická, stredomorská, medzinárodná...), 
5  bary. Súčasťou hotela sú 2 bazény s oddelenými časťami pre 
deti. Pre deti a dospelých je k dispozícii AQUAPARK s viac ako 
45 šmykľavkami. K hotelu patrí obchodná arkáda, konferenčná 
miestnosť, Wi-Fi vo verejných priestoroch zdarma, ihrisko, 
mini klub. V cene sú animačné programy, večerné programy, 
plážový volejbal, vodná gymnastika, vodné pólo, aerobik 
a  stolný tenis. Za poplatok: Spa centrum, fitness, sauna, 
masáže, potápačské centrum a vodné športy na pláži. Hotel 
ponúka za poplatok jazdu na ťave a jazdu na koni.
NÁŠ NÁZOR:
Novinka v našej ponuke. Veľmi obľúbený a žiadaný hotel 
s  výbornou polohou, vhodný pre rodiny s deťmi a pre klientov, 
ktorí obľubujú pokojnú dovolenku.

Oficiálna kategória * * * * * www.jaz.travel
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letecky 12 dní 

už od 595 € 
+ príplatky 



Steigenberger Al Dau Beach     Hurghada

EGYPT
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POLOHA:
Luxusný hotel sa nachádza v južnej časti Hurghady. Klienti 
ocenia polohu hotela priamo pri krásnej piesočnatej pláži. 
Centrum Hurghady je vo vzdialenosti približne cca 10 minút 
jazdy lacným taxíkom. Transfer z letiska do hotela trvá cca 20 
minút.

PLÁŽ:
Hotel má dlhú piesočnatú pláž s pozvoľným vstupom do mora  - 
vhodné pre deti a neplavcov. Slnečníky, ležadlá, matrace 
a  osušky na pláži a pri bazénoch zdarma.

UBYTOVANIE:
Luxusné, klimatizované 2-posteľové izby s možnosťou 1 - 2 
prísteliek. Každá izba má vlastné sociálne zariadenie, sušič na 
vlasy, TV/SAT, minibar, telefón, trezor (zdarma), Wi-Fi pripojenie 
(za poplatok). Väčšina izieb má balkón alebo terasu.

STRAVOVANIE:
ALL INCLUSIVE - zahŕňa raňajky, obedy, večere a ďalšie ľahké 
občerstvenie formou švédskych stolov + počas dňa kávu, čaj, 
koláčiky. Nealkoholické nápoje, pivo a alkoholické nápoje 

miestnej výroby sú k dispozícii 24 hodín. Upresnený program 
all inclusive dostanete v hoteli pri ubytovaní.

VYBAVENIE:
Rozľahlý hotelový komplex má vstupnú halu s recepciou, 
zmenáreň, hlavnú reštauráciu, a’la carte reštaurácie, lobby bar, 
bar pri bazéne, bar pri pláži, orientálnu kaviareň, obchodíky, 
internetovú kaviareň za poplatok, banku, kaderníctvo, 
práčovňu. Hotel zabezpečuje 24  hodín služby lekára. Hotel 
ponúka širokú škálu športového vyžitia za poplatok 9-jamkové 
golfové ihrisko, tenisové kurty a  potápačské centrum. 
K  dispozícii je za poplatok - sauna, masáže, perličkový kúpeľ. 
V komplexe je k dispozícii hotelovým hosťom aj nákupná 
arkáda. Pre deti sú pripravené detské animačné programy 
a večerné programy pre všetkých.

NÁŠ NÁZOR:
Rozľahlý hotelový komplex je bezbariérový. Hotel 
odporúčame náročnej klientele i milovníkom golfu. Hotel 
ponúka kvalitný servis a služby na vysokej úrovni.

Oficiálna kategória * * * * * www.steigenbergeraldaubeach.com

letecky 12 dní 

už od 811 € 
+ príplatky 



Steigenberger Al Dau Beach     Hurghada

1919

POLOHA:
Už aj oficiálny názov hotela, ktorý je situovaný v luxusnej 
oblasti Sahl Hasheesh prezrádza, že hotel sa nachádza v  top 
lokalite. Pobrežná alej a promenáda, na ktorej je veľmi pekná 
fontána ponúka nespočetné možnosti oddychu, relaxu, 
zábavy, ktoré môžete ukončiť romantickou prechádzkou po 
pláži pri západe slnka. Od medzinárodného letiska v Hurghade 
je hotel vzdialený 18 km a do totálneho centra Hurghady je 
21 km. Hotel 1x denne zabezpečuje zdarma transfer do centra 
Hurghady a späť.
PLÁŽ:
Hotel sa rozprestiera na brehu mora na krásnej súkromnej 
piesočnatej pláži, ktorá je dlhá viac ako 500 m. Vstup do 
mora je pozvoľný, vhodný pre všetkých – pre deti, plavcov 
i  neplavcov. Medzi hotelom a plážou je hotelová promenáda 
ideálna na jogging, bicyklovanie alebo na príjemné prechádzky 
popri mori. Na pláži sa nachádzajú slnečníky, ležadlá 
s  matracami, a plážové osušky, ktoré hotel poskytuje v rámci 
premium all inclusive programu zdarma.
UBYTOVANIE:
2-lôžkové štandardné izby s možnosťou 1 prístelky (45 m2), 
rodinné izby (52 m2 - 2 miestnosti, max. 3+1), „swim up“ suity 
(52 m2, iba pre dospelých, s priamym vstupom do bazéna, 
s  výhodami baron klubu), klimatizácia s individuálnym riadením, 
kúpeľňa, sprcha, WC, sušič na vlasy, LCD TV/SAT, telefón, 
internet, WiFi, trezor, minibar (dopĺňaný denne - Coca Cola, 
Sprite, minerálka, džús, pivo), župan, flip-flopy, čajový a kávový 
set, žehlička a žehliaca doska na vyžiadanie, balkón/terasa.
STRAVOVANIE:
PREMIUM ALL INCLUSIVE - formou bufetu zahŕňa raňajky 
06:30 – 10:30, neskoré raňajky 10:30 – 12:00, obedy 12:30 – 
15:00, a’la carte obed v reštaurácii pre bazéne 12:00 – 17:00, 

večere 18:30 – 22:00, pre deti pri obede a večeri je pripravené 
detské menu, polnočné občerstvenie 23:30 – 00:30, zmrzlina 
12:00 – 17:00, čerstvé ovocie 15:00 – 16:00, káva, čaj 
koláčiky 16:00 – 18:00, 1x za týždeň gala večera so živou 
hudbou, miestne alkoholické a nealkoholické nápoje a vybrané 
zahraničné alkoholické nápoje v lobby bare 24 hodín, hotel 
vyžaduje dress code (páni - dlhé nohavice), japonská a’la carte 
reštaurácia je iba pre dospelých a hostí z executive izieb, swim-
up suít a suít, za poplatok: a’la carte reštaurácie 19.00 – 23:00 
(1x za pobyt zdarma, rezervácia nutná vopred), fľaškové nápoje.
VYBAVENIE:
V komplexe na Vás čaká 615 izieb, recepcia, lobby s WiFi, 
hlavná reštaurácia, 7 a’la carte reštaurácií (talianska, egyptská, 
mexická, ázijská, japonská, bbq a rybia), 8 barov, hlavný bazén 
(3470 m2), „relax“ bazén, „cascade“ bazén, detský bazén, 
vnútorný bazén, 2 bazény s morskou vodou, detské ihrisko, 
detský klub (1 – 17 r.), 3 kiná, šmýkačky, detská diskotéka, 
fitnes centrum, denné animácie a večerné show, amfiteáter, 
3  tenisové kurty, plážový volejbal, plážový futbal, plážový aerobik, 
vodné polo, aquagymnastika, boccia, stolný tenis, šípky, biliard, 
3 vonkajšie jacuzzi, sauna, parný kúpeľ, osvetlenie tenisového 
kurtu (1x za pobyt zdarma), 1x za pobyt 20 minútová masáž krku 
a ramien zdarma (rezervácia nutná vopred), 1x turecké kúpele 
za pobyt zdarma, 1x za pobyt kajak alebo vodný bicykel zdarma, 
Za poplatok: SPA, masáže, salón krásy, obchodná pasáž, 
potápačské centrum, PC hry, lekár, bankomat, room service, 
babysitting. Na recepcii pri vstupe do hotela čaká na každého 
klienta prekvapenie a 7 bonusových lístkov...
NÁŠ NÁZOR:
Pobyt v tomto novootvorenom, nádhernom, luxusnom 
hotelovom komplexe Vám ostane spomienkou na celý život.
Oficiálna kategória * * * * * www.baronhotels.com

Hurghada    Baron Palace Sahl Hasheesh 

EGYPT

letecky 12 dní 

už od 1 183 € 
+ príplatky 



EGYPT

POLOHA:
Pekný hotelový komplex sa nachádza priamo pri pláži nad 
nádherným zálivom Sharm El Arab Bay v stredisku Makadi 
Bay. Do centra Hurghady sa dostanete autobusom, ktorý 
premáva 3x denne (za poplatok). Transfer z letiska do hotela 
trvá cca 35 minút.
PLÁŽ:
Dlhá, piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora. 
Slnečníky, ležadlá, matrace a osušky na pláži a pri bazénoch 
zdarma.
UBYTOVANIE:
Elegantne zariadené 2-posteľové izby s možnosťou 1 - 2 
prísteliek. Každá izba má vlastné sociálne zariadenie, 
individuálne nastaviteľnú klimatizáciu, sušič na vlasy, TV/SAT, 
telefón, minibar (za poplatok), fľaša vody mimo all inclusive 
denne na izbu zdarma, trezor, balkón alebo terasa.
STRAVOVANIE:
ALL INCLUSIVE - zahŕňa raňajky, obedy, večere a ďalšie 
ľahké občerstvenie formou švédskych stolov, počas dňa - 
káva, čaj, koláčiky, nealkoholické nápoje, pivo a alkoholické 
nápoje miestnej výroby od 10:00 do 24:00 hod. Okrem toho, 
1x  týždenne zásobený minibar s nealkoholickými nápojmi 

zdarma, 2x za pobyt večera v a’la carte reštaurácii. Upresnený 
program all inclusive dostanete v hoteli pri ubytovaní.

VYBAVENIE:
Hotelový komplex má vstupnú halu s recepciou, hlavnú 
reštauráciu Noah s Ark, lobby bar otvorený 24 hodín, rybiu 
reštauráciu a’la carte (za poplatok), bar pri pláži, zdarma 
1x za pobyt večera v orientálnej alebo talianskej reštaurácii 
(rezervácia deň vopred), bazén s výhľadom na more 
s  oddelenou časťou pre deti. Hotel ponúka širokú škálu 
športového vyžitia za poplatok: tenis, futbal, basketbal, biliard 
a minigolf. Zdarma ponúka klientom plážový volejbal, hodiny 
tanca, stolný tenis, záhradný šach, fitness a pestrý animačný 
program.

NÁŠ NÁZOR:
Novinka v našej ponuke. Hotel s fantastickou polohou nad 
krásnym zálivom Sharm El Arab Bay, v ktorom sa nachádza 
nádherná pláž s veľmi dobrým vstupom do mora. V zálive 
nájdete veľmi dobré podmienky na oddych, športovanie, 
kúpanie a taktiež na šnorchlovanie.

Oficiálna kategória * * * * *  www.nabilagrand.com
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Al Nabila Grand Bay Makadi     Hurghada

letecky 12 dní 

už od 464 € 
+ príplatky 



Hurghada    Palm Beach Resort 
POLOHA:
Veľmi pekný a obľúbený hotel s výbornou atmosférou je 
situovaný v  severnej časti Hurghady. Skladá sa z hlavnej 
budovy a niekoľkých blokov, situovaných v udržiavanej 
záhrade.
PLÁŽ:
Hotel má vlastnú pláž s pozvoľným vstupom do mora - vhodné 
pre deti a neplavcov. Slnečníky, ležadlá, matrace a osušky na 
pláži a pri bazénoch zdarma. Na pláži je potápačské centrum, 
ktoré ponúka kurzy potápania a lodné výlety za potápaním.
UBYTOVANIE:
2-posteľové izby s možnosťou 1 - 2 prísteliek. Každá izba 
má vlastné sociálne zariadenie, individuálne alebo centrálne 
nastaviteľnú klimatizáciu, sušič na vlasy, TV/SAT, telefón, 
minibar (denne 1 fľaša vody - zdarma), trezor (zdarma), výťah 
v  päťposchodovom bloku (bezbariérový prístup), väčšina izieb 
má balkón alebo terasa.
STRAVOVANIE:
ALL INCLUSIVE - zahŕňa raňajky, obedy, večere a ďalšie 
ľahké občerstvenie formou švédskych stolov, počas dňa kávu, 
čaj, koláčiky, nealkoholické nápoje, pivo a alkoholické nápoje 

miestnej výroby od 10:00 do 01:00 hod. je možné čerpať vo 
vybraných priestoroch hotela. Upresnený program all inclusive 
dostanete v hoteli pri ubytovaní.

VYBAVENIE:
Hotel má vstupnú halu s recepciou, reštauráciu, bar, snack 
bar, bar pri bazéne, kaderníctvo, obchod so suvenírmi, 
pripojenie na internet (za poplatok), Wi-Fi pripojenie 
(za  poplatok). Areál má niekoľko bazénov a jeden je v zimnom 
období vyhrievaný, detský bazén so šmykľavkou a toboganom, 
miniklub, detské ihrisko. Hotel ponúka niektoré športové 
aktivity zdarma: animačné programy, stolný tenis, tenisový 
kurt - antukový povrch (večerné osvetlenie a prenájom 
rakiet za  poplatok), plážový volejbal, fitness (iba cez deň). 
Za  poplatok: biliard, potápanie, masáže, saunu.

NÁŠ NÁZOR:
Hotel je vhodný aj pre rodiny z deťmi, poskytuje služby na 
dobrej úrovni a nesklame ani náročnejších klientov. Hotel má 
bezbariérový prístup.

Oficiálna kategória * * * *  www.palmbeach-hurghada.com
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Al Nabila Grand Bay Makadi     Hurghada

letecky 12 dní 

už od 435 € 
+ príplatky 



Sunny Days El Palacio     Hurghada
POLOHA:
Hotelový komplex sa nachádza od centra Hurghady len 
2  km, kde sa pohodlne dostanete peši alebo lacným 
taxíkom. Transfer z letiska do hotela cca 25 minút.

PLÁŽ:
Hotel má vlastnú pláž s pozvoľným vstupom do mora - 
vhodné pre deti a neplavcov. Slnečníky, ležadlá, matrace 
a  osušky na pláži a pri bazénoch zdarma.

UBYTOVANIE:
Klimatizované 2-posteľové izby s možnosťou 1 - 2 
prísteliek. Každá izba má vlastné sociálne zariadenie, 
sušič na vlasy, TV/SAT, telefón, minibar (za poplatok), 
trezor, balkón alebo terasu.

STRAVOVANIE:
ALL INCLUSIVE - zahŕňa raňajky, obedy, večere 
a ďalšie ľahké občerstvenie formou švédskych stolov + 
počas dňa kávu, čaj, koláčiky, nealkoholické nápoje, 
pivo a alkoholické nápoje miestnej výroby od 10:00 do 

23:00 hod. Za poplatok: importované nápoje, čerstvé 
ovocné džúsy, rôzne druhy kávy. Upresnený program all 
inclusive dostanete v hoteli pri ubytovaní.

VYBAVENIE:
Hotelový komplex má dve krídla a hlavnú budovu 
s  recepciou. Hotel ponúka klientom rybiu reštauráciu, 
pizzériu, snack bar a plážový bar. V areáli hotela sa 
nachádza nákupná zóna, kaderníctvo, internetová 
kaviareň (za poplatok) a bazén. Pre deti je k dispozícii 
detský bazén a detský klub. Komplex ponúka denné 
a  večerné animácie. Pre milovníkov športu sú k dispozícii 
tenisové a squashové kurty (v sesterskom hoteli), 
minifutbal, stolný tenis, volejbal, biliard, masáže, sauna.

NÁŠ NÁZOR:
Hotel s dobrými službami je vhodný pre klientov, ktorí majú 
radi príjemnú atmosféru.

Oficiálna kategória * * * *  www.sunnydaysegypt.com
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letecky 12 dní 

už od 421 € 
+ príplatky 



Sunny Days El Palacio     Hurghada Hurghada    Tia Heights Makadi Bay 

EGYPT
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POLOHA:
Hotel s výbornou polohou, priamo pri jednej z najkrajších 
piesočnatých pláži v Hurghade, v zálive Makadi Bay. Hotelový 
komplex pozostáva z viacerých budov. Klienti využívajú všetky 
zariadenia a služby hotelového komplexu. Transfer z letiska do 
hotela trvá cca 40 minút.
PLÁŽ:
Hotel má dlhú piesočnatú pláž. Slnečníky, ležadlá, matrace 
a  osušky na pláži a pri bazénoch zdarma.
UBYTOVANIE:
Klimatizované 2-posteľové izby s možnosťou 1 - 2 prísteliek. 
Každá izba má vlastné sociálne zariadenie, trezor, sušič na 
vlasy, TV/SAT, minibar (za poplatok), telefón, balkón alebo 
terasu. V izbách je k dispozícii rýchlovarná kanvica na prípravu 
kávy, čaju. Na požiadanie hotel zabezpečí detskú postieľku. 
Hotel ponúka 4 možností ubytovania: hlavná budova (pri 
pláži), Dune (150 - 350 m od pláže), Lagoon (200 - 400 m od 
pláže), Holiday Depandance (350 - 600 m od pláže).
STRAVOVANIE:
ALL INCLUSIVE - zahŕňa raňajky, obedy, večere a ďalšie 
ľahké občerstvenie formou švédskych stolov počas 
dňa + kávu, čaj, zákusky, nealkoholické nápoje, pivo 
a alkoholické nápoje miestnej výroby. Špeciálny obed 
formou švédskych stolov pre deti od 12:30 do 14:00 hod. 

Upresnený program all inclusive dostanete v hoteli pri 
ubytovaní.
VYBAVENIE:
V hotelovom komplexe sa nachádza veľký AQUAPARK pre deti 
a  dospelých. Areál hotela sa rozprestiera pri pláži v krásnej 
záhrade, v ktorej je pekný a členitý bazén. V komplexe hotela 
sa nachádza aj krytý bazén. V rámci areálu premáva vláčik, 
ktorý vozí hotelových hostí na pláž. Klientom je k dispozícii 
na recepcii zmenáreň, trezor (zdarma). Súčasťou hotela je 
spoločenská miestnosť, štyri reštaurácie, štyri bary, nočný 
klub, dva snack bary na pláži, Wi-Fi pripojenie za príplatok, 
internetová kaviareň (za príplatok), štyri tenisové kurty, 
posilňovňa, sauna, masáže, turecké kúpele, herňa, stolný tenis, 
biliard, vodné pólo, aerobik. Ďalej v areáli nájdete volejbal, mini 
golf, potápanie a  aqua centrum, windsurfing, vodné lyžovanie, 
jazdu na kajaku, jazdu na koni, golf, kaderníctvo, obchod 
so suvenírmi. Hotel ponúka množstvo aktivít po celý deň pre 
všetkých a aj programy pre deti. Do centra Hurghady Vás za 
poplatok dopraví 2x denne hotelový autobus.
NÁŠ NÁZOR:
Veľmi obľúbený hotel s krásnou záhradou ponúka návštevníkom 
dobrý servis a služby. Pestré doplnkové služby uspokoja aj 
náročnejších klientov.
Oficiálna kategória * * * * * www.tiaheights.com

letecky 12 dní 

už od 457 € 
+ príplatky 



POLOHA:
Veľmi pekný a príjemný hotelový komplex sa nachádza 
v  exotickej záhrade v južnej časti Hurghady na pešej zóne, 
hneď oproti hotelu Grand Plaza Resort, s ktorým má spoločnú 
piesočnatú pláž. Klienti hotela Grand Plaza môžu využívať malý 
AQUAPARK v sesterskom hoteli Grand Plaza Resort. Hotel je 
priamo pri pláži, vedľa hotelov Hilton Resort a Intercontinental. 
Vzdialenosť od letiska 6 km, od totálneho centra Sakkala 9 km.
PLÁŽ:
Široká piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora, ležadlá, 
slnečníky a plážové osušky sú zdarma. Na pláži sa nachádza 
centrum vodných športov a potápačské centrum s možnosťou 
športového vyžitia.
UBYTOVANIE:
Luxusne zariadené klimatizované 2-posteľové izby s možnosťou 
1 - 2 prísteliek sú vybavené kúpeľňou s WC, sušičom vlasov, 
telefónom, minibarom (za poplatok), rýchlovarnou kanvicou, 
trezorom, TV/SAT a balkónom alebo terasou s posedením.
STRAVOVANIE:
ALL INCLUSIVE – zahŕňa raňajky, obedy, večere 
formou švédskych stolov. Počas dňa ľahké občerstvenie, 

zmrzlina pre deti, káva, čaj, nealkoholické nápoje, pivo 
a  alkoholické nápoje miestnej výroby – od 11:00 do 24:00 
hod. (s výnimkou džúsov z čerstvého ovocia). Upresnený 
program all inclusive dostanete v hoteli pri ubytovaní.

VYBAVENIE:
Vstupná hala s recepciou, zmenáreň s bankomatom, 
internetová kaviareň, Wi-Fi zóna (za poplatok), hlavná 
reštaurácia, a’la carte reštaurácia, niekoľko barov. 
V komplexe hotela sa nachádzajú dva vonkajšie bazény, 
detský bazén, detský klub, obchodíky, služby lekára, 
posilňovňa, spa centrum, tenisový kurt, stolný tenis, šípky, 
biliard, plážový volejbal, záhradné šachy, rôzne animačné 
programy počas dňa a večera. Hostia môžu využívať niektoré 
vybrané služby v sesterskom hoteli Grand Plaza Resort.

NÁŠ NÁZOR:
Hotel s dobrou polohou pri peknej promenáde s veľmi dobrým 
servisom, peknou plážou v južnej časti Hurghady. Hotel aj pre 
náročnejších klientov.

Oficiálna kategória * * * *  www.grand-plaza.net
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Grand Plaza     Hurghada

letecky 12 dní 

už od 435 € 
+ príplatky 



Grand Plaza     Hurghada

EGYPT

POLOHA:
Hotelový komplex sesterského hotela Grand Plaza sa 
nachádza na konci pešej promenády v južnej časti Hurghady. 
Klienti môžu využívať aj služby hotela Grand Plaza. Hotelový 
komplex bol postavený v roku 2008. Vzdialenosť od pláže 
300 - 400 m, vzdialenosť od letiska 6 km, od totálneho 
centra Sakkala 9 km.
PLÁŽ:
Piesočnatá pláž, slnečníky, ležadlá a uteráky na pláži aj 
pri bazénoch zdarna. Hotel poskytuje ideálne zázemie na 
celodenný relax pre milovníkov šnorchlovania a aktívneho 
aj pasívneho oddychu. Na pláži nájdete taktiež potápačské 
centrum a centrum vodných športov.
UBYTOVANIE:
2-posteľové izby s možnosťou 1 - 2 prísteliek. Izby majú vlastné 
sociálne zariadenie, sušič vlasov, individuálna klimatizácia, 
telefón, TV/SAT, minibar (za poplatok), rýchlovarná kanvica na 
čaj a kávu, trezor na izbe, balkón alebo terasu s posedením.
STRAVOVANIE:
ALL INCLUSIVE – zahŕňa raňajky, obedy, večere 
formou švédskych stolov. Počas dňa ľahké občerstvenie, 

zmrzlina pre deti, káva, čaj, nealkoholické nápoje, pivo 
a  alkoholické nápoje miestnej výroby – od 11:00 do 24:00 
hod. (s výnimkou džúsov z čerstvého ovocia). Upresnený 
program all inclusive dostanete v hoteli pri ubytovaní.

VYBAVENIE:
Vstupná hala s recepciou, zmenáreň a bankomat (v hoteli 
Grand Plaza) 2 reštaurácie, niekoľko barov, diskotéka Le 
Bouchon, obchodná arkáda a kaderníctvo (v hoteli Grand 
Plaza), pripojenie na internet (za poplatok)  Wi-Fi v  lobby bare, 
miniklub (v hoteli Grand Plaza), 3 bazény (1 v zime vyhrievaný), 
malý aquapark, animačné programy, nepravidelné večerné 
programy, fitness, tenisový kurt v  hoteli Grand Plaza zadarmo, 
biliard.

NÁŠ NÁZOR:
Rozľahlý hotelový komplex s peknou záhradou, priestrannou 
plážou, dobrou polohou je vhodný pre všetky vekové kategórie. 
Klientom ponúka príjemné prostredie a dobrú úroveň služieb. 

Oficiálna kategória * * * *  www.grand-plaza.net
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Hurghada    Grand Plaza Resort 

letecky 12 dní 

už od 407 € 
+ príplatky 



POLOHA:
Hotelový komplex vás bezpochyby upúta svojím dizajnom 
inšpirovaným rôznymi civilizáciami a historickými érami. Taktiež 
oceníte polohu priamo pri krásnej pláži, ktorá bude pripravená 
splniť vaše sny o skutočnom oddychu. Resort je vzdialený 
len 1  km od centra Sakkaly a od medzinárodného letiska 
v  Hurghade je vzdialený približne 7 km. 
PLÁŽ:
Hotel má krásnu piesočnatú pláž priamo pred hotelom 
s  pozvoľným vstupom do vody. Vybavenie na šnorchlovanie 
je v cene a preto návštevníkom nič nebráni spoznávať vody 
Červeného mora. Slnečníky, ležadlá, matrace a osušky na 
pláži a pri bazénoch zdarma.
UBYTOVANIE:
2-posteľové izby s možnosťou 1 - 2 prísteliek alebo rodinné 
izby (za príplatok) s individuálnou klimatizáciou, balkónom 
alebo terasou. Každá izba má  kúpelňu s WC, sušič na 
vlasy, trezor zdarma, telefón, TV/ SAT, minibar (za poplatok), 
žehličku na recepcii.
STRAVOVANIE:
ALL INCLUSIVE - formou bufetových stolov. Raňajky 7:00 
– 10:00, obedy 12:30 – 15:00, snack 12:30 – 15:30 (na 

pláži v La Sieste), dezerty 15:30 – 17:00, večere 19:00 – 
22:00, snack 22:00 – 1:00 (lobby bar) miestne alkoholické 
a nealkoholické nápoje, zmrzlina. Za poplatok: importované 
nápoje, čerstvé ovocné džúsy, rôzne druhy kávy. Denne  
flaša vody na izbu zdarma. Upresnený program all inclusive 
dostanete v hoteli pri ubytovaní. 
VYBAVENIE:
Komplex má 563 izieb, recepciu, vstupnú halu, lobby, 
3 reštaurácie, 3 bary („šiša“ bar – prvá vodná fajka je 
zadarmo), vonkajší bazén (v zime vyhrievaný), detský bazén, 
ležadlá a slnečníky, detský klub, detskú diskotéku (20:45 – 
21:15), AQUAPARK - 7 tobogánov, Wi-Fi (lobby bar), tenis, 
stolný tenis, plážový volejbal, futbal, biliard (12:00 – 19:00 je 
v cene, po 19:00 za poplatok). Za poplatok: sauna, masáž, 
fitness, internet, fax, práčovňa, babysitting, lekár.
NÁŠ NÁZOR:
Veľmi obľúbený a luxusný hotel s výbornou polohou priamo 
pri pláži. Hotel je vhodný pre všetky vekové kategórie a rodiny 
s  deťmi.
Oficiálna kategória * * * * www.montillonhotels.com

Premium Grand Horizon     Hurghada
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letecky 12 dní 

už od 435 € 
+ príplatky 



Premium Grand Horizon     Hurghada Hurghada    Sultan Beach 
POLOHA:
Hotelový komplex je v južnej, novšej časti Hurghady, 
vzdialený  8 km od starého centra Sakkala. Hotel sa 
nachádza pri pešej promenáde priamo pri piesočnatej pláži, 
vedľa renomovaného hotela STEIGENBERGER AL DAU 
BEACH. Transfer  z letiska do hotela trvá cca 15 minút.

PLÁŽ:
Piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora. Slnečníky, 
ležadlá, matrace a osušky pri bazénoch a na pláži zdarma.

UBYTOVANIE:
2-posteľové klimatizované izby s možnosťou 1 - 2 
prísteliek. Izby majú vlastné sociálne zariadenie, trezor, 
minibar (za poplatok), TV/SAT, telefón, sušič na vlasy, 
balkón alebo terasu.

STRAVOVANIE:
ALL INCLUSIVE - zahŕňa raňajky, obedy, večere a ďalšie 
ľahké občerstvenie formou švédskych stolov od 12:00 do 
17:00 hod. (sendviče, pizza, hranolky) pri pláži. Počas dňa 
káva, čaj, nealkoholické nápoje, pivo a alkoholické nápoje 

miestnej výroby od 10:00 do 23:00 hod. (s výnimkou 

džúsov z  čerstvého ovocia). Upresnený program all inclusive 

dostanete v hoteli pri ubytovaní.

VYBAVENIE:

Vstupná hala s recepciou, zmenáreň, talianska reštaurácia 

„a’la carte“, nočný club, snack bar pri bazéne a na pláži. 

V  komplexe hotela sa nachádza 1 bazén pre deti a 1 bazén 

pre dospelých. Klientom je k dispozícii nákupné centrum, 

miniklub pre deti, vodné a plážové športy, tenisový dvorec, 

fitness, volejbalové ihrisko, animácie, večerná show, 

diskotéka. V krásnom areáli hotela sa budete cítiť ako 

v  botanickej záhrade.

NÁŠ NÁZOR:

Veľmi žiadaný a obľúbený hotel s výbornou polohou, vhodný 

pre rodiny s deťmi a nakupujúcich i zábavychtivých klientov.

Oficiálna kategória * * * * www.sultanbeach.com

EGYPT
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letecky 12 dní 

už od 370 € 
+ príplatky 



POLOHA:
Vyhľadávaný hotel s medzinárodnou klientelou sa nachádza 
priamo na súkromnej 500 m širokej, piesočnatej pláži. 
Vzdialenosť od centra Hurghady cca 12 km. Hotel ponúka 
zdarma kyvadlovú dopravu do centra Hurghady. Transfer 
z  letiska do hotela trvá cca 20 minút.

PLÁŽ:
Veľmi pekná, dlhá, piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom 
do mora. Slnečníky, ležadlá, matrace a osušky na pláži a pri 
bazénoch zdarma. 

UBYTOVANIE:
Priestranné 2-posteľové izby s možnosťou 1 - 2 prísteliek. 
Každá izba má vlastné sociálne zariadenie, sušič na vlasy, 
individuálne nastaviteľnú klimatizáciu, TV/SAT, telefón,  
trezor, minibar (za poplatok), balkón alebo terasa. 

STRAVOVANIE:
ALL INCLUSIVE - zahŕňa raňajky, obedy, večere a ďalšie 
ľahké občerstvenie formou švédskych stolov, počas dňa 
- káva, čaj, koláčiky, zmrzlina v popoludňajších hodinách, 

nealkoholické nápoje, pivo a alkoholické nápoje miestnej 

výroby od 10:00 do 23:00 hod. Upresnený program 

all  inclusive dostanete v hoteli pri ubytovaní.

VYBAVENIE:

Hotel má vstupnú halu s recepciou a zmenárňou, trezor na 

recepcii (zdarma), hlavnú reštauráciu, Wi-Fi pripojenie v lobby 

bare (za poplatok), sústavu bazénov, vyhrievaný detský bazén, 

bar pri pláži a pri bazéne, detský klub. Hotel ponúka širokú 

škálu športového vyžitia zdarma: animačné programy, plážový 

volejbal, stolný tenis, biliard, aerobic a za poplatok: sauna, 

masáže, salón krásy, kite/surf centrum, windsurfing, klub 

zdravia, 1x za pobyt ( 15 minút ) masáž zdarma.

NÁŠ NÁZOR:

Novinka v našej ponuke. Bezbariérový hotel s veľmi dobrou 

polohou a dobrými službami, vhodný aj pre rodiny s deťmi.

Oficiálna kategória * * * * * www.grandseas-hostmark.com
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Hostmark Grand Seas Resort     Hurghada

letecky 12 dní 

už od 435 € 
+ príplatky 



Hostmark Grand Seas Resort     Hurghada

EGYPT

POLOHA:
Hotelový komplex sa nachádza pri pláži v zálive Soma Bay 
cca 45 km južne od Hurghady. Transfer z letiska do hotela 
trvá cca 50 minút.

PLÁŽ:
Dlhá, piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora. 
Slnečníky, ležadlá, matrace a osušky na pláži a pri bazénoch 
zdarma.

UBYTOVANIE:
Klimatizované 2-posteľové izby s možnosťou 1 - 2 prísteliek. 
Každá izba má vlastné sociálne zariadenie, sušič na vlasy,     
TV/SAT, telefón, minibar (za poplatok), naplnenie minibaru 
balenou vodou po príchode na hotel zdarma, trezor, balkón 
alebo terasa.

STRAVOVANIE:
ALL INCLUSIVE - zahŕňa raňajky, obedy, večere a ďalšie 
ľahké občerstvenie formou švédskych stolov, počas dňa - 
káva, čaj, koláčiky, nealkoholické nápoje, pivo a alkoholické 
nápoje miestnej výroby od 10:00 do 24:00 hod. V reštaurácií 

a’la carte sa vyžaduje slušné oblečenie. Upresnený program 
all inclusive dostanete v hoteli pri ubytovaní.

VYBAVENIE:
Hotelový komplex má vstupnú halu s recepciou, hlavnú 
reštauráciu, Wi-Fi pripojenie v lobby bare (za poplatok), bar pri 
pláži a pri bazéne, taliansku a orientálnu reštauráciu (rezervácia 
deň vopred), 2 bazény, vyhrievaný detský bazén, detský 
klub, konferenčnú miestnoť, zmenáreň. Hotel ponúka širokú 
škálu športového vyžitia zdarma: animačné programy, plážový 
volejbal, stolný tenis, biliard, aerobic, stretching, šípky a za 
poplatok: jazda na koni, sauna, masáže, salón krásy, kite/surf 
centrum, windsurfing v susednom hoteli Shams Safaga.

NÁŠ NÁZOR:
Novinka v našej ponuke. Bezbariérový hotel s veľmi dobrou 
polohou a dobrými službami. Hotel odporúčame klientom, ktorí 
uprednostňujú spokojnú a kľudnú dovolenku.

Oficiálna kategória * * * * www.shamshotels.com
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Hurghada    Imperial Shams Abu Soma 

letecky 12 dní 

už od 419 € 
+ príplatky 



Z letoviska 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.  celodenný 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

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

Ostatné výlety 
• jednodenný 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.

„DOVOLENKA“ je od slova „DOVOLIŤ SI“

Fakultatívne výlety v Bulharsku

26. sezóna
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„DOVOLENKA“ je od slova „DOVOLIŤ SI“

Fakultatívne výlety v Bulharsku

MESIAC 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

31

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 pr ispieva 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. 

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: 220 V
Dĺžka pobrežia: cca 290 km
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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 1,58 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 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.

Lekárska pomoc
Pri ceste do Bulharska nie je 
povinné žiadne očkovanie. V  prípade 
lekárskej pomoci sa obráť te 
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.

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 1504, Sofia, 
Bulharsko
tel.: +359-2/9429210, 
fax: +359-2/9429235
Veľvyslanectvo Bulharskej republiky 
v  Bratislave
Kuzmányho 1, 811 06 Bratislava, 
Slovenská republika
tel.: +421-2/54415308, 
fax.: +421-2/54412404 31



POLOHA:
3-podlažný hotel sa nachádza v centre letoviska neďaleko 
autobusovej stanice. Vzdialenosť od pláže cca 200 m. 
V  blízkosti hotela je veľa obchodíkov a reštaurácií, kaviarní, 
taverien. 
UBYTOVANIE:
Klimatizované, moderne a príjemne zariadené priestranné 
2-posteľové izby s možnosťou 1 - 2 prísteliek majú 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, vhodným pre deti aj 
pre neplavcov. Južná pláž je od hotela vzdialená cca 450 m. Na 
severnú pláž – krásny záliv ATLIMAN je cca 200 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... 

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: Poprad - Burgas - Poprad, Košice - Burgas - Košice, 
Sliač - Burgas - Sliač, Bratislava - Burgas - Bratislava.
NÁŠ NÁZOR:
Hotel je vhodný pre všetkých klientov a hlavne pre mladých, 
ktorí vyhľadávajú pestrý spoločenský život. V centre letoviska 
Kiten je široký výber kaviarní, barov a diskoték. 
Oficiálna kategória * * *

hotel Briz     Kiten

3232

Od Burgasu je Kiten vzdialený 55 km. Letovisko má 2 veľké pláže. Na 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. 

BULHARSKO

OVERENÁ 

KlAVAliTA

letecky 8 dní 

už od 125 € 
+ príplatky



hotel Briz     Kiten Kiten       hotel Onyx   

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.
UBYTOVANIE:
Moderne zariadené a priestranné 2-posteľové izby s možnosťou 
1 prístelky majú kúpeľňu s WC, TV/SAT, chladničku a balkón. 
Izby sú centrálne klimatizované.
PLÁŽ:
Na obidve piesočnaté pláže s pozvoľným vstupom do mora, 
ktoré patria k letovisku, sa dostanete príjemnou prechádzkou. 
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 večere. 
VYBAVENIE:
Klimatizovaný hotel má vlastnú recepciu, pobočku pošty, 
príjemnú reštauráciu s terasou. Wi-Fi zdarma, FITNESS zdarma, 
2 bazény - slnečníky a ležadlá pri bazéne zdarma. Za poplatok 
je možné využiť masáže, biliard, stolný tenis, vírivku a saunu. 
DOPRAVA: 
Letecky: Poprad - Burgas - Poprad, Košice - Burgas - Košice,  
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. Hotel je vhodný aj pre rodiny s deťmi a pre klientov, 
ktorí vyhľadávajú pestrý spoločenský život. Priamo v  centre 
letoviska Kiten je široký výber kaviarní, barov a diskoték.
Oficiálna kategória * * *
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BULHARSKO

Od Burgasu je Kiten vzdialený 55 km. Letovisko má 2 veľké pláže. Na 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.

letecky 8 dní 

už od 160 € 
+ príplatky

NÁš TiP



hotel Sole     Primorsko
STRAVOVANIE: 
Raňajky - švédske stoly za príplatok. Stravovanie možné aj v okolitých 
lacných reštauráciách, kaviarňach a nespočetnom množtve stánkov 
pri hoteli a v blízkosti pláže. Neďaleko hotela sa nachádza reštaurácia 
„Bratislava“.
DOPRAVA: 
Letecky: Poprad - Burgas - Poprad, Košice - Burgas - Košice, 
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 * * *

POLOHA: 
Veľmi pekný hotel s bazénom (slnečníky, ležadlá 
zdarma) je situova ný v Primorsku cca 350 m od 
nádhernej, severnej piesočnatej pláže s množstvom 
športových vyžití ako sú vodné bicykle, plážový volejbal, 
skútre, vodné lyže, banán, parasai ling, motorové 
rogalo... Cca 400 m od hotela sa nachádzajú kvalitné 
te nisové kurty a atraktívny AQUAPARK.
UBYTOVANIE:
Komfortné 2-posteľové izby s možnosťou 1 - 2 prísteliek. 
Každá izba má vlastné sociálne zariadenie, minibar 
alebo chladničku, TV/SAT, klimatizáciu (za poplatok), 
rýchlovarnú kanvicu a  balkón. Wi-Fi zdarma. 70 % izieb 
má 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.
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BULHARSKO

KVAliTA ZA 

SUPER CENU

letecky 8 dní 

už od 139 € 
+ príplatky



hotel Sole     Primorsko

BULHARSKO

Primorsko       hotel Mila   

POLOHA:
Hotel Mila sa nachádza na polostrove v starej časti 
Primorska, vzdialený je cca 150 m od nádhernej severnej 
piesočnatej pláže, do totálneho centra sa dostanete 
príjemnou prechádzkou za 8-10 minút. Pekný nový hotel 
s  veľmi dobrými službami sa nachádza v tichej uličke. Hotel 
má vlastný bazén, ležadlá a slnečníky sú zdarma. V blízkosti 
hotela 80-100 m sa nachádzajú lacné a dobré reštaurácie 
i stánky pri pláži. Od slávnej reštaurácie Praha v Primorsku, 
kde si môžete dať „knedlo,vepřo,zelí“ je hotel vzdialený iba 
jednu uličku.
UBYTOVANIE:
Nové, moderne vybavené 2-posteľové izby s možnosťou 
1 - 2 prísteliek. Každá izba má vlastné sociálne zariadenie, minibar 
alebo chladničku, TV/SAT, klimatizáciu (za poplatok), rýchlovarnú 
kavicu, balkón alebo terasu a Wi-Fi zdarma. Na každom poschodí 
je k dispozícii klientom žehliaca doska so žehličkou.

PLÁŽ:
Široké, niekoľko kilometrov dlhé, piesočnaté pláže - severná 
120 m a južná 450 m s pozvoľným vstupom do mora je vhodná 
pre deti aj pre neplavcov. Na konci severnej pláže sa nachádza 
nudistická pláž. Ležadlá a slnečníky na pláži sú za poplatok.
STRAVOVANIE:
Je možné v okolitých reštauráciách, tavernách a nespočetnom 
množstve stánkov v blízkosti pláže.
DOPRAVA: 
Letecky: Poprad - Burgas - Poprad, Košice - Burgas - Košice, 
Sliač - Burgas - Sliač, Bratislava - Burgas - Bratislava.
NÁŠ NÁZOR: 
Novinka v našej ponuke. Hotel sa nachádza v centre letoviska, 
v  pokojnej časti Primorska, v blízkosti pláže. Príjemné 
prostredie je zárukou spokojnej dovolenky.
Oficiálna kategória * * *

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, kde nájdete 
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. Na polostrove pribudlo množstvo reštaurácií, kaviarní a rôzne druhy rýchleho a lacného občerstvenia.
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S BAZÉNOM 

A NEďAlEKO 
PRAHY

letecky 8 dní 

už od 139 € 
+ príplatky



hotel Ambassador     Primorsko

POLOHA: 
Veľmi pekný hotel s vynikajúcou polohou je situovaný 
v Primorsku cca 150 m od nádhernej, severnej piesočnatej 
pláže s množstvom športových vyžití ako sú vodné bicykle, 
plážový volejbal, skútre, vodné lyže, banán, parasai-
ling, 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. Niektoré izby majú výhľad na more. V každej izbe 
zdarma trezor. 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: 
Za príplatok raňajky - švédske stoly alebo polpenzia vo 
vedľajšom hoteli Opal. 
DOPRAVA: 
Letecky: Poprad - Burgas - Poprad, Košice - Burgas - Košice,  
Sliač - Burgas - Sliač, Bratislava - Burgas - Bratislava.
NÁŠ NÁZOR: 
Nádherný, zaujímavo riešený hotel, je situovaný pri severnej 
pláži v Primorsku. Je vhodný aj pre náročných klientov, ktorí 
uvítajú najmä pohodlné a mo derné ubytovanie a vysokú 
kvalitu služieb.
Oficiálna kategória * * *
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BULHARSKO

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, kde nájdete 
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. Na polostrove pribudlo množstvo reštaurácií, kaviarní a rôzne druhy rýchleho a lacného občerstvenia.

KliMATiZÁCiA 

V CENE

letecky 8 dní 

už od 146 € 
+ príplatky



hotel Ambassador     Primorsko Primorsko       hotel Opal  

3737

POLOHA:
Veľmi pekný 4-poschodový hotel Opal sa nachádza vedľa 
hotela Ambassador. Je situovaný neďaleko hlavnej promenády 
v pokojnej časti Primorska cca 150 m od severnej piesočnatej 
pláže s množstvom športových vyžití. V blízkosti hotela sa 
nachádza množstvo obchodíkov a reštaurácií. Hotel má vstupnú 
halu s recepciou, štýlovú reštauráciu, medzinárodnú kuchyňu, 
pizzeriu. Na recepcii trezor (za poplatok).
UBYTOVANIE:
Priestranné a príjemne zariadené 2-posteľové izby s možnosťou 
1 - 2 prísteliek. Každá izba má vlastné sociálne zariadenie, 
minibar alebo chladničku, klimatizáciu, 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 večere 
(šalát, hlavné jedlo - výber z 3 jedál, dezert). 
DOPRAVA:
Letecky: Poprad - Burgas - Poprad, Košice - Burgas - Košice,  
Sliač - Burgas - Sliač, Bratislava - Burgas - Bratislava.
NÁŠ NÁZOR:
Luxusne zariadený hotel je umiestnený v tichšej zóne letoviska 
a  ponúka najlepšie podmienky pre nezabudnuteľnú dovolenku. 
Je vhodný pre všetky vekové kategórie.
Oficiálna kategória * * *

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, kde nájdete 
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. Na polostrove pribudlo množstvo reštaurácií, kaviarní a rôzne druhy rýchleho a lacného občerstvenia.

BULHARSKO

BAZÉN A 

KliMATiZÁCiA

letecky 8 dní 

už od 160 € 
+ príplatky



hotel Sv. Ivan     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, kde nájdete 
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. Na polostrove pribudlo množstvo reštaurácií, kaviarní a rôzne druhy rýchleho a lacného občerstvenia.
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POLOHA: 
150 m od nádhernej, severnej piesočnatej pláže s množstvom 
športových vyžití ako sú vodné bicykle, plážový volejbal, skútre, 
vodné lyže, banán, parasailing, motorové rogalo... V blízkosti 
hotela sa nachádzajú tenisové kurty, AQUAPARK a reštaurácie, 
kaviarne. Klienti majú možnosť využitia bazénu vo vedľajšom 
hoteli Belitsa (za poplatok). Od 10:00 hod do západu slnka je 
klientom k dispozícií terasa na streche.
UBYTOVANIE:
Veľmi pekné 2, 3-posteľové izby s možnosťou prístelky. 
Každá izba má vlastné sociálne zariadenie, TV/SAT, minibar 
alebo chladničku, klimatizáciu (za poplatok na mieste), 
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 alebo polpenzia za príplatok, oproti 
v  hoteli Queen Nelly. 
DOPRAVA:
Letecky: Poprad - Burgas - Poprad, Košice - Burgas - Košice,  
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 * * *

BULHARSKO

letecky 8 dní 

už od 132 € 
+ príplatky

URČiTE BUDETE 

SPOKOjNÍ



hotel Sv. Ivan     Primorsko

BULHARSKO

POLOHA:
Moderný penzión Anes sa nachádza v pokojnej časti Primorska, 
v  uličke oproti hotelu Kalypso. Vzdialenosť od nádhernej 
severnej pláže je cca 80 m. Pláž ponúka množstvo športového 
vyžitia - vodné bicykle, plážový volejbal, skútre, vodné lyže... 
UBYTOVANIE:
Príjemne zariadené priestranné 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 vestibul s recepciou, kde je 
pripojenie Wi-Fi zdarma. 
PLÁŽ:
Široké, niekoľko kilometrov dlhé, piesočnaté pláže - južná 
a  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:
Je možné v okolitých reštauráciách, kaviarňach a nespočetnom 
množstve stánkov v blízkosti pláže.
DOPRAVA:
Letecky: Poprad - Burgas - Poprad, Košice - Burgas - Košice, 
Sliač - Burgas - Sliač, Bratislava - Burgas - Bratislava.
NÁŠ NÁZOR: 
Novinka v našej ponuke. Penzión sa nachádza v pokojnej časti 
letoviska. Príjemné prostredie je zárukou spokojnej dovolenky.
Oficiálna kategória * *

Primorsko          penzión Anes 
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, kde nájdete 
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. Na polostrove pribudlo množstvo reštaurácií, kaviarní a rôzne druhy rýchleho a lacného občerstvenia.
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letecky 8 dní 

už od 125 € 
+ príplatky

SUPER 
POlOHA



4040

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 reštauráciá, kaviareň 
a vinotéka. Neďaleko hotela sa nachádzajú tenisové kurty, 
AQUAPARK, reštaurácie, kaviarne...
UBYTOVANIE:
Veľmi pekné 2-posteľové izby s možnosťou 1 - 2 prísteliek. 
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:
Raňajky - švédske stoly za príplatok. Stravovanie možné aj 
v  okolitých lacných reštauráciách, kaviarňach a nespočetnom 
množtve stánkov pri hoteli a v blízkosti pláže.
DOPRAVA:
Letecky: Poprad - Burgas - Poprad, Košice - Burgas - Košice,  
Sliač - Burgas - Sliač, Bratislava - Burgas - Bratislava.
NÁŠ NÁZOR:
Veľmi pekný hotel v našej ponuke, je situovaný pri severnej pláži          
v Primorsku, vhodný aj pre náročných klientov. 
Oficiálna kategória * * *

hotel Kalypso      Primorsko

BULHARSKO

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, kde nájdete 
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. Na polostrove pribudlo množstvo reštaurácií, kaviarní a rôzne druhy rýchleho a lacného občerstvenia.

letecky 8 dní 

už od 132 € 
+ príplatky

SUPER 
POlOHA



hotel Kalypso      Primorsko Primorsko       hotel Grand Hotel Primorsko   

4141

POLOHA:
Hotelový komplex sa nachádza v severnej časti Primorska. 
Vzdialenosť od pláže je cca 80 m, do aquaparku a centra 
strediska s množstvom obchodíkov, reštaurácii a zábavy je 
asi 700 m. K vybaveniu hotela patrí vstupná hala s recepcoiu, 
reštaurácie, bar, nočný klub, 2 vonkajšie bazény s oddelenou 
časťou pre deti. Pri bazéne sú ležadlá a slnečníky zdarma.
UBYTOVANIE:
Klimatizovaný hotel ponúka veľmi pekné, priestranné štúdia 
a apartmány s dvoma izbami pre 2 - 4 osoby alebo veľké 
apartmány pre 5 - 6 osôb s dvoma spálňami a obývaciou 
izbou. Štúdia a apartmány sú vybavené kuchynským kútikom 
s  kompletným vybavením. Každé ubytovanie má vlastné 
sociálne zariadenie, TV/SAT, minibar alebo chladničku, 
sušič na vlasy, trezor zdarma a balkón. Na vyžiadanie hotel 
zabezpečí detskú postieľku 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 a slávny komplex Perla. Ležadlá a slnečníky na pláži sú za 
poplatok.
STRAVOVANIE:
ALL INCLUSIVE (za príplatok) – zahŕňa raňajky,obedy, večere 
a ďalšie ľahké občerstvenie, káva, ovocie, nealkoholické 
a  alkoholické nápoje miestnej výroby (15:00 – 17:00 hod.). 
Upresnený program all inclusive dostanete v hoteli pri 
ubytovaní.
DOPRAVA:
Letecky: Poprad - Burgas - Poprad, Košice - Burgas - Košice,  
Sliač - Burgas - Sliač, Bratislava - Burgas - Bratislava.
NÁŠ NÁZOR:
Hotelový komplex s výbornou polohou. Príjemné prostredie 
a  atmosféra letoviska je zárukou spokojnej dovolenky najmä pre 
mladých a rodiny s deťmi.
Oficiálna kategória * * * * *

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, kde nájdete 
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. Na polostrove pribudlo množstvo reštaurácií, kaviarní a rôzne druhy rýchleho a lacného občerstvenia.

BULHARSKO

letecky 8 dní 

už od 209 € 
+ príplatky

NEďAlEKO 
PlÁžE



4242

POLOHA:
Moderný hotel je situovaný v tichšej časti Primorska cca 
100 m od nádhernej, južnej piesočnatej pláže s množstvom 
športových vyžití. Od centra strediska je vzdialený cca 350  m 
a od AQUAPARKU je vzdialený cca 400 m. Hotel má vstupnú 
halu s recepciou (pripojenie Wi-Fi zdarma), reštauráciu, 
vonkajší bazén s oddelenou časťou pre deti. Pri bazéne sú 
ležadlá a slnečníky zdarma. V areáli hotela sa nachádza detský 
kútik, stolný tenis, biliard, basketbal, volejbal, SPA centrum 
(za poplatok). Na streche hotela je klientom k dispozícii bar 
s  výhľadom na more a Primorsko.
UBYTOVANIE:
Klimatizované, moderne zariadené 2-posteľové izby s  možnosťou 
1 prístelky majú kúpeľňu s WC, minibar alebo chladničku,        
TV/SAT, sušič na vlasy, telefón, balkón alebo terasu.
PLÁŽ:
Široké, niekoľko kilometrov dlhé, piesočnaté pláže - južná 

a  severná s pozvoľným vstupom do mora, vhodné pre deti aj 
pre neplavcov. Hotel od južnej pláže oddeľuje iba Diabolská 
rieka. Ležadlá a slnečníky na pláži sú za poplatok.
STRAVOVANIE:
ALL INCLUSIVE – zahŕňa raňajky, obedy, večere a ďalšie ľahké 
občerstvenie, káva, ovocie, nealkoholické a alkoholické nápoje 
miestnej výroby (15:00 – 17:00 hod.). Upresnený program all 
inclusive dostanete v hoteli pri ubytovaní.
DOPRAVA:
Letecky: Poprad - Burgas - Poprad, Košice - Burgas - Košice,  
Sliač - Burgas - Sliač, Bratislava - Burgas - Bratislava.
NÁŠ NÁZOR:
Hotel je umiestnený v južnej, tichšej zóne letoviska. Je 
vhodný pre náročných klientov, ktorí uvítajú kvalitný servis 
a  profesionálny prístup personálu. Novinka v našej ponuke.
Oficiálna kategória * * * *

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, kde nájdete 
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. Na polostrove pribudlo množstvo reštaurácií, kaviarní a rôzne druhy rýchleho a lacného občerstvenia.

BULHARSKO

hotel Perla Sun Park      Primorsko

letecky 8 dní 

už od 349 € 
+ príplatky

All iNClUSiVE



hotel Perla Sun Park      Primorsko Primorsko          aparthotel Prestige City II. 
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, kde nájdete 
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. Na polostrove pribudlo množstvo reštaurácií, kaviarní a rôzne druhy rýchleho a lacného občerstvenia.

POLOHA:
Pekne zariadený aparthotel leží cca 80 m od južnej pláže 
v  Primorsku. Do neďalekého centra Primorska (cca 600-700 m) 
sa dostanete peši popri pláži alebo atraktívnym vláčikom (za 
malý poplatok). Príjemnou prechádzkou (cca 10 minút) sa 
dostanete aj k Aquaparku (500-600 m). 
UBYTOVANIE:
Veľmi pekné klimatizované, nové a priestranné apartmány 
vhodné aj pre rodiny s deťmi. Apartmány typu A sa skladajú 
z  2-lôžkovej spálne a obývacej miestnosti s rozťahovacím 
gaučom pre 2  osoby. Apartmány typu B sa skladajú z dvoch 
2-lôžkových spální a obývacej miestnosti s rozťahovacím 
gaučom pre 2 osoby. V apartmánoch sa nachádza kuchynský 
kútik so základným vybavením, chladnička, TV/SAT, balkón a 
kúpeľňa s WC.
PLÁŽ:
Široké, niekoľko kilometrov dlhé, piesočnaté pláže - južná 

a  severná s pozvoľným vstupom do mora vhodným pre deti aj 
pre neplavcov. Ležadlá a slnečníky na pláži sú za poplatok.
STRAVOVANIE:
ALL INCLUSIVE – zahŕňa raňajky, obedy, večere a ďalšie 
ľahké občerstvenie, kávu, nealkoholické a alkoholické nápoje 
miestnej výroby (15:00 – 17:00 hod.). Upresnený program all 
inclusive dostanete v hoteli pri ubytovaní.
DOPRAVA:
Letecky: Poprad - Burgas - Poprad, Košice - Burgas - Košice,  
Sliač - Burgas - Sliač, Bratislava - Burgas - Bratislava.
NÁŠ NÁZOR:
Atraktívna novinka v našej ponuke, ktorú doporučujeme všetkým 
dovolenkárom a hlavne rodinám s deťmi. Hotel dávame do 
pozornosti aj dvojiciam, klienti majú k dispozícií celý apartmán.
Oficiálna kategória * * *

4343

BULHARSKO

letecky 8 dní 

už od 326 € 
+ príplatky

All iNClUSiVE



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 recepcoiu, 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 je 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:
Dlhé piesočnaté pláže s pozvoľným vstupom do mora. Pláže sú 
pokryté zlatistým pieskom. Ležadlá a slnečníky na pláži sú za 

poplatok. Ponuka vodných športov na pláži zahŕňa požičovňu 
vodných bicyklov, skútrov, windsurfing, banán... 
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 v  hoteli pri ubytovaní.
DOPRAVA: 
Letecky: Poprad - Burgas - Poprad, Košice - Burgas - Košice,  
Sliač - Burgas - Sliač, Bratislava - Burgas - Bratislava.
NÁŠ NÁZOR:
Novinka v našej ponuke. Hotel má vynikajúcu polohu a kvalitný 
servis služieb. Svojimi službami je vhodný pre všetky vekové 
kategórie a  uspokojí aj náročných klientov.
Oficiálna kategória * * * *

hotel Colosseum     Slnečné Pobrežie

4444

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 trvá cca 40 minút.

BULHARSKO

letecky 8 dní 

už od 279 € 
+ príplatky

All iNClUSiVE



hotel Colosseum     Slnečné Pobrežie

45

POLOHA:
Nový moderný hotel s peknou záhradou sa nachádza 
v centrálnej časti letoviska. Vzdialenosť od pláže cca 350  m, 
od centra 100  m. Neďaleko hotela sa nachádza pošta 
a  centrum s rôznymi obchodíkmi, tržnicou, reštauračnými 
zariadeniami a bufetmi.
UBYTOVANIE: 
Klimatizované 2-posteľové izby s možnosťou 1 - 2 prísteliek. 
Každá izba má vlastné sociálne zariadenie, TV/SAT, minibar 
alebo chladničku a balkón alebo terasu.
PLÁŽ: 
Dlhé piesočnaté pláže s pozvoľným vstupom do mora. Pláže sú 
pokryté zlatistým pieskom. Ležadlá a slnečníky na pláži sú za 
poplatok. Ponuka vodných športov na pláži zahŕňa požičovňu 
vodných bicyklov, skútrov, windsurfing, banán... 

STRAVOVANIE:
ALL INCLUSIVE – zahŕňa raňajky, obedy, večere a ďalšie 
ľahké občerstvenie, kávu, nealkoholické a alkoholické nápoje 
miestnej výroby. Upresnený program all inclusive dostanete 
v  hoteli pri ubytovaní.
DOPRAVA: 
Letecky: Poprad - Burgas - Poprad, Košice - Burgas - Košice,  
Sliač - Burgas - Sliač, Bratislava - Burgas - Bratislava.
NÁŠ NÁZOR:
Hotel je 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 minulom roku.
Oficiálna kategória * * *

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 trvá cca 40 minút.

BULHARSKO

letecky 8 dní 

už od 249 € 
+ príplatky

All iNClUSiVE, 

BAZÉN, ZÁHRADA...



POLOHA:    
Hotel Olymp sa nachádza od centra v starom Pomorí 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 a piesočnaté pláže s pozvoľným vstupom do mora. 
Pláže sú pokryté zlatistím pieskom, prípadne čiernym 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: Poprad - Burgas - Poprad, Košice - Burgas - Košice,  
Sliač - Burgas - Sliač, Bratislava - Burgas - Bratislava.

hotel Olymp       Pomorie   

4646

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 čierny piesok na jednej z  mestských pláží. Klientov však láka aj soľné jazero, preslávené svojími liečebnými účinkami - 
z  centra premáva každú hodinu minibus. Príjemné prostredie a atmosféra mestečka je zárukou spokojnej dovolenky najmä 
pre rodiny s deťmi a mladých. Transfer z letiska trvá cca 20 minút.

BULHARSKO

hotel Manz II.       Pomorie   
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 suvenírami. 
Trezor na recepcii. 

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. 
PLÁŽ:
Dlhé a piesočnaté pláže s pozvoľným vstupom do mora. 
Pláže sú pokryté zlatistím pieskom, prípadne čiernym 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: Poprad - Burgas - Poprad, Košice - Burgas - Košice,  
Sliač - Burgas - Sliač, Bratislava - Burgas - Bratislava.
NÁŠ NÁZOR:                                  
Veľmi pekný hotel, vhodný pre všetky vekové kategórie a aj pre 
rodiny s deťmi. Novinka v našej ponuke. 
Oficiálna kategória * * *

NÁŠ NÁZOR:                                  
Novinka v našej ponuke. Hotel ponúkame pre všetky vekové 
kategórie, je vhodný hlavne pre klientov, ktorí majú radi pestrý 
dovolenkový život. 
Oficiálna kategória * * *

letecky 8 dní 

už od 181 € 
+ príplatky 

NOViNKY



Pomorie       štúdio Žaneta   

POLOHA:
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 sa nachádza v centre Pomoria. 3-4 lôžkové štúdio má 
balkón, chladničku, TV/SAT, kompletne vybavený kuchynský kút a kúpeľňu s WC. 
PLÁŽ:
Dlhé a piesočnaté pláže s pozvoľným vstupom do mora. Pláže sú pokryté 
zlatistím pieskom, prípadne čiernym liečivým pieskom, ktorý obsahuje železo 
a  magnézium. Ležadlá a slnečníky na pláži sú za poplatok. 
STRAVOVANIE:
Je možné v štúdiu a v okolitých reštauráciách, tavernách i nespočetnom množstve 
stánkov v centre a v blízkosti pláže.  
DOPRAVA: 
Letecky: Poprad - Burgas - Poprad, Košice - Burgas - Košice, Sliač - Burgas - 
Sliač, Bratislava - Burgas - Bratislava.
NÁŠ NÁZOR: 
Maximálna spokojnosť klientov.   
Oficiálna kategória * * 

47

Pomorie       štúdiá Pomorie   
POLOHA:
Štúdia sa nachádzajú aj v súkromných domoch. Štúdia majú výbornú polohu a sú 
vzdialené od pláže cca 50 - 250 m.   
UBYTOVANIE:
2-posteľové izby s možnosťou 1 prístelky. Každá izba má kuchynský kút, kúpeľňu 
s WC, chladničku, TV/SAT, klimatizáciu a balkón alebo terasu. 
PLÁŽ:
Dlhé a piesočnaté pláže s pozvoľným vstupom do mora. Pláže sú pokryté 
zlatistím pieskom, prípadne čiernym liečivým pieskom, ktorý obsahuje železo 
a magnézium. Ležadlá a slnečníky na pláži sú za poplatok. 
STRAVOVANIE:
Je možné v okolitých reštauráciách, kaviarňach a nespočetnom množstve 
stánkov v blízkosti pláže.  
DOPRAVA: 
Letecky: Poprad - Burgas - Poprad, Košice - Burgas - Košice, Sliač - Burgas - 
Sliač, Bratislava - Burgas - Bratislava.
NÁŠ NÁZOR: 
Štúdia sú vhodné pre mladých a aj pre rodiny s deťmi. 
Oficiálna kategória * * 

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 čierny piesok na jednej z  mestských pláží. Klientov však láka aj soľné jazero, preslávené svojími liečebnými účinkami - 
z  centra premáva každú hodinu minibus. Príjemné prostredie a atmosféra mestečka je zárukou spokojnej dovolenky najmä 
pre rodiny s deťmi a mladých. Transfer z letiska trvá cca 20 minút.

hotel Olymp       Pomorie   

hotel Manz II.       Pomorie   

BULHARSKO

MAXiMÁlNA 

SPOKOjNOSť

letecky 8 dní 

už od 139 € 
+ príplatky 



penzióny Pomorie No Name      Pomorie   
POLOHA:
Penzióny sa nachádzajú cca 100 - 250 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 a 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: Poprad - Burgas - Poprad, Košice - Burgas - Košice, 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 * * 
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penzióny Primorsko No Name      Primorsko
POLOHA:
2-3 podlažné penzióny sa nachádzajú cca 100 - 500 m od pláže.
UBYTOVANIE:
Penzióny - súkromné byty, izby s vlastným sociálnym zariadením. 
2-posteľové izby sú s možnosťou 1 - 2 prísteliek. Všetky izby 
majú vlastné sociálne zariadenie. Na každej izbe je minibar alebo 
chladnička a rýchlovarná kanvica a balkón.
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:
Je možné v okolitých reštauráciách, kaviarňach a nespočetnom 
množstve stánkov v blízkosti pláže.
DOPRAVA: 
Letecky: Poprad - Burgas - Poprad, Košice - Burgas - Košice, Sliač 
- Burgas - Sliač, Bratislava - Burgas - Bratislava.
NÁŠ NÁZOR: 
Žiadane ubytovanie v svetoznámom a obľúbenom stredisku Primorsko, 
kde nájdete všetko, čo patrí k spokojnej a zábavnej dovolenke. 
Oficiálna kategória * * 
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letecky 8 dní 

už od 116 € 
+ príplatky 
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už od 116 € 
+ príplatky 



BULHARSKO

49

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 
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 
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 a 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: Poprad - Burgas - Poprad, Košice - Burgas - Košice,  
Sliač - Burgas - Sliač, Bratislava - Burgas - Bratislava.
NÁŠ NÁZOR:
Apartmánové domy sú vhodné pre mladých a aj pre rodiny 
s  deťmi. Maximálna spokojnosť klientov v minulom roku. 
Oficiálna kategória * */ * * *

Pomorie       apartmány 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 čierny piesok na jednej z  mestských pláží. Klientov však láka aj soľné jazero, preslávené svojími liečebnými účinkami - 
z  centra premáva každú hodinu minibus. Príjemné prostredie a atmosféra mestečka je zárukou spokojnej dovolenky najmä 
pre rodiny s deťmi a mladých. Transfer z letiska trvá cca 20 minút.

penzióny Pomorie No Name      Pomorie   

penzióny Primorsko No Name      Primorsko letecky 8 dní 

už od 93 € 
+ príplatky

Aj PRE RODiNY 

S DEťMi



POLOHA:
4-podlažný penzión je vzdialený cca 400 m od južnej a cca 650 m od severnej pláže. 
Cca 350 m od penziónu sa nachádzajú kvalitné tenisové kurty a atraktívny AQUAPARK. 
Vzdialenosť od centra je cca 350 m.
UBYTOVANIE:
Pekné 2-posteľové izby s možnosťou 1 prístelky. Každá izba má vlastné sociálne 
zariadenie, minibar alebo chladničku, rýchlovarnú kanvicu. Väčšina izieb má vlastný 
balkón, niektoré balkóny sú spoločné pre 2 izby. 
PLÁŽ:
Široké, niekoľko kilometrov dlhé piesočnaté pláže - južná a severná s pozvoľným vstupom 
do mora vhodným pre deti aj pre neplavcov.  Ležadlá a slnečníky na pláži sú za poplatok.
STRAVOVANIE:
Je možné v okolitých reštauráciách, kaviarňach a nespočetnom množstve stánkov 
v  blízkosti pláže.
DOPRAVA:
Letecky: Poprad - Burgas - Poprad, Košice - Burgas - Košice, Sliač - Burgas - Sliač, 
Bratislava - Burgas - Bratislava.
NÁŠ NÁZOR:
Najskôr predaný penzión vo vyhľadávanom stredisku Primorsko.
Oficiálna kategória * *

penzión Antonov        Primorsko

POLOHA:
3-podlažný penzión sa nachádza cca 300 m od južnej pláže a cca 500 m od severnej 
pláže. 150 m od penziónu sa nachádzajú kvalitné tenisové kurty a atraktívny AQUAPARK. 
Vzdialenosť od centra je cca 200 m.
UBYTOVANIE:
2-posteľové izby s možnosťou 1 - 2 prísteliek. Každá izba má vlastné sociálne zariadenie, 
minibar alebo chladničku, rýchlovarnú kanvicu a balkón. Na každom poschodí je 
kuchynský kútik na prípravu raňajok (káva, čaj).
PLÁŽ:
Dve široké, niekoľko kilometrov dlhé piesočnaté pláže - južná a severná 
s pozvoľným vstupom do mora vhodným pre deti aj pre neplavcov. Ležadlá 
a  slnečníky na pláži sú za poplatok.

penzión Kostadinka           Primorsko

STRAVOVANIE:
Je možné v okolitých reštauráciách, 
kaviarňach a nespočetnom množstve 
stánkov v  blízkosti pláže.
DOPRAVA:
Letecky: Poprad - Burgas - Poprad, 
Košice - Burgas - Košice, Sliač - 
Burgas - Sliač, Bratislava - Burgas 
- Bratislava.
NÁŠ NÁZOR:
Cenovo výhodný a obľúbený 
penzión vo vyhľadávanom stredisku 
Primorsko.
Oficiálna kategória * *
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penzión Antonov        Primorsko

penzión Kostadinka           Primorsko

Primorsko       penzión Mara 
POLOHA:
3-podlažný penzión sa nachádza cca 350 m od južnej pláže a cca 500 m od 
severnej pláže. Cca 300 m od penziónu sa nachádzajú kvalitné tenisové kurty 
a atraktívny AQUAPARK. Vzdialenosť od centra je cca 150 m.
UBYTOVANIE:
2-posteľové izby s možnosťou 1 - 2 prísteliek. Každá izba má vlastné sociálne 
zariadenie, minibar alebo chladničku, rýchlovarnú kanvicu a balkón. Na dvore je 
pre klientov pripravené príjemné posedenie.
PLÁŽ:
Široké, niekoľko kilometrov dlhé piesočnaté pláže - južná a severná s pozvoľným 
vstupom do mora vhodným pre deti aj pre neplavcov. Ležadlá a slnečníky na 
pláži sú za poplatok.
STRAVOVANIE:
Je možné v okolitých reštauráciách, kaviarňach a nespočetnom množstve 
stánkov v blízkosti pláže.

POLOHA:
4-podlažný penzión je vzdialený cca 300 m od južnej a cca 600 m od severnej pláže. Oproti penziónu sa nachádzajú kvalitné 
tenisové kurty a atraktívny AQUAPARK. Vzdialenosť od centra je cca 200 m.
UBYTOVANIE:
2-posteľové izby s možnosťou 1 - 2 prísteliek. Každá izba má vlastné sociálne zariadenie, minibar alebo chladničku, rýchlovarnú 
kanvicu a balkón.
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:
Je možné v blízkych okolitých reštau ráciách, kaviarňach a nespočetnom množstve stánkov v blízkosti pláže.

Primorsko       penzión Despina 

DOPRAVA:
Letecky: Poprad - Burgas - Poprad, Košice - Burgas - Košice, Sliač - Burgas - Sliač, Bratislava - Burgas - Bratislava.
NÁŠ NÁZOR:
Rodinný penzión ideálny aj pre rodiny s deťmi. Výborná poloha v blízkosti centra, veľké možnosti stravovania, nakupovania, zábavy.
Oficiálna kategória * *
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DOPRAVA:
Letecky: Poprad - Burgas - Poprad, Košice - Burgas - Košice, Sliač - 
Burgas - Sliač, Bratislava - Burgas - Bratislava.
NÁŠ NÁZOR:
Cenovo výhodný a obľúbený penzión s ideálnou polohou 
vo  vyhľadávanom stredisku Primorsko.
Oficiálna kategória * *

HlAVNE PRE 

MlADÝCH

letecky 8 dní 

už od 116 € 
+ príplatky



POLOHA:
V pokojnej časti letoviska cca 200 m od pláže, cca 150 m od totálneho centra. 
V areáli penziónu je barbecue pre klientov s posedením pri vodnom mlyne, 
v  penzióne sa nachádza aj pekný supermarket.
UBYTOVANIE:
Pekné 2-posteľové izby s možnosťou 1 - 2 prísteliek. Každá izba má TV/SAT, 
vlastné sociálne zariadenie, minibar alebo chladničku a balkón. Na každom 
poschodí je automat na teplú a studenú vodu. Wi-Fi zdarma.
PLÁŽ:
Široké, piesočnaté pláže s pozvoľným vstupom do mora vhodným pre deti aj 
pre neplavcov. Ležadlá a slnečníky na pláži sú za poplatok.
STRAVOVANIE:
Je možné ihneď vedľa penziónu v reštaurácii alebo v okolitých reštauráciách, 
kaviarňach a nespočetnom množstve stánkov v blízkosti pláže.
DOPRAVA:
Letecky: Poprad - Burgas - Poprad, Košice - Burgas - Košice, Sliač - Burgas - 
Sliač, Bratislava - Burgas - Bratislava.

Letovisko Ravda/ Nesebar s peknými piesočnatými plážami sa nachádza len 2 km od Nesebaru a 3 km od slávneho 
prímorského strediska Slnečné Pobrežie. Ravda je známa bývalými mládežníckymi tábormi. V centre letoviska sa nachádza 
mnoho taverien, reštaurácií, kaviarní a všetkých doplnkových služieb, ktoré sú potrebné pre turistov. Piesočnaté pláže poskytujú 
možnosť oddychu aj športového vyžitia - plážový volejbal, skútre, vodné bicykle, banán, parasailing, motorové rogalo...

V Ravde je otvorený nádherný a zaujímavý 
AQUAPARK, pripravený prijať turistov aj v sezóne 
2015. Z centra letoviska premáva autobus 
k  aquaparku ZDARMA.

NÁŠ NÁZOR:
Veľmi žiadaný penzión so super polohou 
je určený aj pre náročných klientov. Pekné 
ubytovanie a výhodná cena je zaujímavá pre 
všetkých a hlavne pre rodiny      s deťmi, pretože 
v Ravde je atraktívny AQUAPARK.
Oficiálna kategória * *
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penzión Sv. Georgi           Ravda/ Nesebar

NAjSKôR 
PREDANÝ 
PENZióN

letecky 8 dní 

už od 116 € 
+ príplatky



penzión Sv. Georgi           Ravda/ Nesebar

BULHARSKO

POLOHA:
3-podlažný rodinný penzión sa nachádza v novoobjavenom 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 poplatok 
na mieste). 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: Poprad - Burgas - Poprad, Košice - Burgas - Košice, Sliač - Burgas - 
Sliač, Bratislava - Burgas - Bratislava.
NÁŠ NÁZOR: 
Veľmi žiadaný a najskôr predaný penzión, v našej ponuke ho máme už niekoľko 
sezón. Neďaleko sa nachádza atraktívny AQUAPARK v Ravde. 
Oficiálna kategória * *

Ravda/ Nesebar          penzión Alberto 
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Letovisko Ravda/ Nesebar s peknými piesočnatými plážami sa nachádza len 2 km od Nesebaru a 3 km od slávneho 
prímorského strediska Slnečné Pobrežie. Ravda je známa bývalými mládežníckymi tábormi. V centre letoviska sa nachádza 
mnoho taverien, reštaurácií, kaviarní a všetkých doplnkových služieb, ktoré sú potrebné pre turistov. Piesočnaté pláže poskytujú 
možnosť oddychu aj športového vyžitia - plážový volejbal, skútre, vodné bicykle, banán, parasailing, motorové rogalo...

žiADANÝ 
PENZióN

letecky 8 dní 

už od 116 € 
+ príplatky



Na zmluvný vzťah medzi objednávateľom - účastníkom zájazdu a cestovnou kanceláriou OROSTOURS s.r.o. (ďalej len CKO alebo 
OROSTOURS) sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákonov: 
zák. 281/ 2001 Z.z. – Zákon o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr a o zmene 
a  doplnení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov; zák. 250/ 2007 Z.z.– Zákon o ochrane spotrebiteľa; zák. 
40/ 1964 Z.z. – Občiansky zákonník v úplnom znení a všeobecné a záručné podmienky CKO i reklamačný poriadok.
STORNOVACIE PODMIENKY: Objednávateľ/ účastník zájazdu je oprávnený zrušiť svoju zmluvu s CKO kedykoľvek pred 
odchodom na zájazd. Pri zrušení objednávky zájazdu organizáciou, resp. zrušení účasti jednotlivca na zájazde, je zákazník povinný 
osobne alebo písomne (doporučeným listom) odovzdať zmluvu o obstaraní zájazdu u predajcu, u ktorého sa na zájazd prihlásil. Pri 
odoslaní písomného storna zájazdu je pre stanovenie stornovacieho poplatku rozhodujúci dátum prijatia, pri osobnom odovzdaní 
dátum a pečiatka. Lehota začína plynúť v 1. pracovný deň po doručení storna. Pri zrušení objednávky zájazdu organizáciou alebo 
jednotlivcom, účtuje CKO za každú prihlásenú osobu tieto stornovacie poplatky:
  56 a viac dní pred odchodom -   66 EUR (základný stornovací 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 stornovací poplatok, ak dôjde k neúčasti na zájazde v dôsledku:
-   nesprávnych a neplatných osobných údajov na zmluve o obstaraní zájazdu
-   nepredložením cestovných dokladov v termíne určenom CKO pri zájazdoch do štátov s vízovou povinnosťou
-   neúčasti na zájazde, pretože účastník so zájazdom 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 alebo vedúceho zájazdu, 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. 

-  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 pri zabezpečovaní letenky a ubytovania pre účastníka zájazdu. 

-  Za správnosť osobných údajov uvedených v zmluve zodpovedá v plnom rozsahu objednávateľ – účastník zájazdu. Prevzatie 
písomnej zmluvy o obstaraní zájazdu a ďalších potrebných dokladov odsúhlasí CKO potvrdením zmluvy o obstaraní zájazdu 
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. Objednávateľ/ účastník zájazdu je povinný zobrať so sebou na zájazd platný cestovný doklad a zmluvu o obstaraní 
zájazdu, 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 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.

-  Objednávateľ/ účastník zájazdu berie na vedomie, že pri rezervácii, objednaní polovice 2 – lôžkovej izby (event. viaclôžkovej 
izby) musí byť pripočítaný príplatok k cene, ako za objednávku jednolôžkovej izby, pokiaľ sa neprihlási k nemu ďalší účastník. 
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 byty s vlastným soc. zariadením. Podľa medzinárodných 
zvyklostí je nutné izby opustiť v deň odchodu, odletu do 10:00 hod. (v niektorých prípadoch dokonca do 9:00 hod.) alebo podľa 
pokynov zástupcu CKO. Možnosť nasťahovania je v deň príchodu najskôr po 14:00 hod. Včasný príchod alebo neskorý odchod 
neoprávňujú k ďalšiemu používaniu izieb.

-  Prvý a posledný deň nie sú zakalkulované v cene zájazdu, sú určené k preprave a nie k samotnej dovolenke, pričom lety môžu 
niekedy zasiahnuť aj do nasledujúceho dňa. Aj v prípade obsadenia izby v skorých ranných a doobedňajších hodinách druhého 
dňa 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, posunúť termín zájazdu, zmeniť cenu zájazdu, 
upraviť dĺžku zájazdu, odstúpiť od zmluvy o obstaraní zájazdu, zrušiť zájazd. 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 do výšky cestovného rýchlikom 2. triedy, prípadne autobusového cestovného SAD alebo zabezpečí inú dopravu.

-  V prípade, že CKO je nútená pred začatím zájazdu zmeniť cenové podmienky zmluvy o obstaraní zájazdu, navrhne objednávateľovi 
zmenu zmluvy o obstaraní zájazdu. Objednávateľ má právo sa rozhodnúť, či so zmenou súhlasí alebo či od zmluvy o obstaraní 
zájazdu odstúpi bez stornopoplatkov. Svoje rozhodnutie musí objednávateľ oznámiť CKO v lehote uvedenej v oznámení o zmene, 
v opačnom prípade bude zmena považovaná za akceptovanú zo strany objednávateľa.

- Pre všetky nedokončené vety s bodkami ... (deti, osoba sama, zľavy atď.) sa počíta cena podľa tabuliek platného cenníka CKO.
-  Komplexné cestovné poistenie nie je v cene zájazdu. Zmluva o komplexnom cestovnom poistení je výhradne medzi 

poisťovňou a klientom. 
-  Obstarávateľ je oprávnený v súlade s § 741c Občianskeho zákonníka 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 leteckého paliva 
obchodovateľného podľa FOB Rotterdam a podľa tabuľky na zadnej strane cenníka CKO. 

- Všetky ceny sú vykalkulované podľa devízového kurzu EUR/ USD ku dňu 31. 12. 2014. 
-  Zmluva o obstaraní zájazdu platí pre všetky osoby uvedené na zmluve. Za zmluvné záväzky ďalších prihlásených osôb ručí objednávateľ.
-  Podpisom zmluvy o obstaraní zájazdu objednávateľ/ účastník potvrdzuje prevzatie všeobecných a záručných podmienok pre účasť 

na zájazdoch 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 spolucestujúcich osôb, ktoré ho k ich prihláseniu účasti a súhlasu splnomocnili.

-  Reklamáciú môže účastník zájazdu uplatniť počas zájazdu u zástupcu CKO alebo do 3 mesiacov po ukončení zájazdu v CKO.

VšEOBECNÉ A ZÁRUČNÉ PODMiENKY PRE ÚČASť NA ZÁjAZDOCH 
CESTOVNEj KANCElÁRiE OROSTOURS s.r.o. 
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