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Vážení a milí priatelia,
vítame Vás na stránkach nášho katalógu 2017. Každým rokom sa Vám snažíme prichystať širšiu ponuku.
Za to vďačíme Vám, že nás už niekoľko rokov motivujete k maximálnemu úsiliu pripraviť pre Vás čo najlepšiu
ponuku, aby Vaša dovolenka splnila všetky Vaše želania. Sme radi a ďakujeme Vám za to, že naša cestovná
kancelária stále rastie a predstavuje pre Vás silného a stabilného partnera.
Pri tvorbe nášho katalógu sme mysleli na všetkých, ktorí obľubujete Bulharsko , či už preferujete dovolenku
aktívnu s množstvom výletov, či pohodovú odpočinkovú, romantickú v dvojici alebo zábavnú s deťmi,
či skupinou kamarátov. Myslíme na všetkých a veríme, že si z našej ponuky vyberie každý.
Ako novinku sme zaradili letovisko Obzor, ktoré si Vás určite získa krásnymi bielymi plážami. V tohtoročnej
ponuke nájdete aj ponuku ubytovania v starobylom Nesebare, ale aj letovisku Ravda, ktoré je len kúsok od
historického mestečka. Naša stálica - Sozopol- čarokrásne , romantické a starobylé stredisko, ktoré má čo
ponúknuť všetkým klientom bez rozdielu veku, ďalej Primorsko, ktoré sa pýši kvalitnými plážami. Na základe
požiadaviek zo strany klientov sme ešte viac rozšírili svoju ponuku na Slnečnom pobreží, ktoré je obľúbeným
rušným strediskom, v ktorom zábava nikdy nekončí. Keďže Bulharsko dokonale poznáme, vieme Vám poradiť
a pripraviť pobyt na mieru podľa Vašich požiadaviek, stačí kontaktovať našu kanceláriu.
Ak nechcete svoju dovolenku prežiť iba leňošením na pláži, máte možnosť si vybrať z ponuky poznávacích

zájazdov alebo atraktívnejší spôsob spoznávať zaujímavé miesta počas plavby. Okrem produktov v katalógu Vám
tiež ponúkame zájazdy do celého sveta, ktoré si môžete vybrať z ponuky ostatných cestovných kancelárii,
s ktorými spolupracujeme. Ponuka je naozaj široká, stačí prísť k nám a my Vám radi ochotne a odborne poradíme.

Kolektív CK VEVA travel
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BULHARSKO
Bulharsko - to je krajina ruží
a dobrého vína s bohatou his-
tóriou, kde sa stretáva a pre-
pletá európska aj východná kul-
túra. Historicky bolo Bulharsko
vždy križovatkou Európy. Bul-
harský ľud je hrdý na svoje
zvyky, umenie a folklór, vyvi-
nutý počas stáročí.
Táto neveľká balkánska krajina
má čo ponúknuť každému tu-
ristovi - široké piesočnaté pláže
s jemným pieskom, mierne
podnebie, príjemné teploty,
čistú morskú vodu a historické
mestá. Iba málokto vie, že Bul-
harsko má vyše 500 minerál-
nych prameňov rôzneho zlo-
ženia i teploty a ložiská liečivej
rašeliny a bahna.
Bulharsko je krásna krajina,
hornatá, s možnosťou turis-
tiky a dovolenky na pláži ako
jedným z jej najväčších aktív.
Na pobreží Čierneho mora
na jeho východnom okraji je

dovolenka v Bulharsku známa pre
svoje jemné brúsené pláže a per-
fektné teploty vody a vzduchu.
Bulharsko je tiež zimným rajom.
Tých, ktorí ho nepoznajú, príjemne
prekvapia zasnežené hory, vý-
borné svahy a krásna modrá ob-
loha. V zime sú obľúbené lyžiarske
strediská - Bansko, Borovec a Pam-
porovo.
Bulharsko a nočný život ide ruka
v ruke, vždy je čo robiť a“vystrájať”.
Dovolenka v Bulharsku je vzrušu-
júca na zábavu. Ak chcete stráviť
celú dobu v Bulharsku , mať párty
po každodennom zotmení do svi-
tania, môžete. V Bulharsku mô-
žete ísť do klubu, kasína alebo vy-
užívať niektoré z mnohých
reštaurácií, v ktorých poväčšine
hraje živá hudba. Bulharsko sa
hemží nočnými klubmi, medzi
ktoré patria i tradičné taverny
s bulharskou ľudovou muzikou,
na diskotékach sa hrá posledná
európska a americká hudba.
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Čierne more

✈

✈

Varna

Primorsko

Sozopol

Nesebar

Pomorie

Slnečné pobrežie

Burgas

Obzor

Obzor
Obzor je známy ako menšie mestečko plné útulných kaviarní a reš-
taurácií ležiace v blízkosti riek Kamčija a Dvojnica, ktorých súbežný
tok je vyhlásený za prírodnú rezerváciu. Na kopcoch nad mestom
leží zrúcanina hradu Kozyak, zrúcaniny rímskych hradieb a Jupi-
terovho chrámu. Mestečko sa nachádza zhruba 10 km od Slnečného
pobrežia v blízkosti pohoria Stará Plánina. Z tohto dôvodu okúzli
všetkých milovníkov pešej turistiky a kľudnej dovolenky. Obzor sa
pýši jednou z najkrajších a najdlhších piesočnatých pláží pri Čiernom
mori. Tiahne sa pozdĺž priezračného mora v dĺžke 8 km, od prístavu
BIALA až po starú časť mesta. Piesok je jemný, zlatistý a vstup do mora
je plynulý, ideálny pre rodiny s deťmi. Ak máte záujem o dovolenku
plnú pohody u mora, ale taktiež poznávanie nových kultúr a histó-
rie Bulharska, navštívte práve Obzor.

Slnečné pobrežie
Na juhu Bulharskej riviéry, len 40 kilometrov od Burgasu nájdete
tento čarovný kút sveta. Slnečné pobrežie s plnou náručou nových ho-
telov neďaleko mestečka Nesebar. Na bývalom ostrove sa môžete tú-
lať v tajomných uličkách, ktoré skrývajú obchodíky a kostolíky, drevené
domčeky aj pouličných umelcov. Osvieži vás niekoľko menších mest-
ských pláží, za ktorých čistotu získalo mesto ocenenie Modrá vlajka.

Nesebar
Nesebar je jedno z najstarších miest Európy a najbohatšie na archi-
tektonické pamiatky zo stredovekého Bulharska. Drevené domčeky,
úzke uličky, krčmičky a obchodíky spolu s pamiatkami, robia z Nese-
baru pre turistov skutočne atraktívne miesto. Nový Nesebar, prí-
morská prázdninová osada, je vzdialená od historického centra len tri
kilometre.Tu sa môžete zabaviť a uvoľniť zase iným spôsobom. Pouličné
stánky s občerstvením, kolotoče, hlučné diskotéky. Toto je Nový Ne-
sebar.Takže, ak som vyššie spomínala, že tu pokojne strávite celý deň,
môžete aj na celú noc. Nesebar je tiež držiteľom medzinárodného oce-
nenia Modrá vlajka za čistotu prírodného prostredia. Morské pláže s bie-
lym pieskom, ktoré lemujú mesto, sú skutočne nádherné.

Pomorie
Medzi Burgasom a Snečným pobrežím leží ďalší z bulharských zá-
zrakov. Mesto ležiace na polostrove je bývalým gréckym sídlom. Na
jeho severe leží dlhá pláž, ktorá oddeľuje more od jazera, kde sa stá-
ročia ťaží soľ. Stredoeurópan ocení podobnosť mesta s našimi his-
torickými pamiatkami, dovolenkujúci sa potešia ideálnej kombiná-
cii pokoja a ešte stále príjemného rušna. V tieni stromov nájdete čas
na meditácie, v okolí dostatok potechy pre oči a dušu. Do Pomoria
sa chodí vychutnávať si relax, nie hluk...

Sozopol
Drevené domčeky a malé kaplnky. Parky a história. Figovníky a siete
rybárov. Jednoducho rozprávková dovolenka. Na juhu Burgaského
zálivu nájdete dve úžasné pláže so žltým pieskom. Múzeum s naj-
krajšou zbierkou gréckych váz a umelecká galérie. Sozopol vie, čo
ponúka. práve preto je od roku 1970 historicky chránenou lokalitou
UNESCO. Zaľúbenci si vyznávajú lásku v malej krčmičke na útese nad
morom. Chýba vám večerná zábava? Nechýba, máte ju tu! Kluby
a diskotéky na vás čakajú.

Primorsko
Len 52 kilometrov od Burgasu nájdete jednu z najobľúbenejších des-
tinácií Bulharska. Takmer koloniálna atmosféra, plná voľných nos-
talgických chvíľ v starom meste, výhodné pláže a dostupné reš-
taurácie. Primorsko je pre našinca jednoducho istota. Finančne
výhodné pobyty, na ktorých sa určite nebudete nudiť. Duny prí-
rodnej rezervácie Perla a plytká morská voda, vhodná pre naj-
menších. Ak Vám nestačí more, navštívte miestny aquapark! Prie-
merná ročná teplota 27 stupňov Celsia je pre Slováka doslova ideál.



Poloha: Elegantný rodinný
apartmánový hotel je situovaný
na okraji letoviska Obzor,
priamo na krásnej piesočnatej
pláži.
Vybavenie: vstupná hala s re-
cepciou, hlavná reštaurácia, a lá
carte reštaurácia, snack bar,
2 bary pri bazéne, 6 vonkajších
bazénov, detský bazén, 2 detské
ihriská, detský klub, Ytnes,
bocca, šach, šípky, animačné
programy, supermarket. Za po-
platok: kaderníctvo, manikúra,
masáže, sauna, práčovňa, po-
žičovňa áut, zmenáreň, parko-
visko, WiFi (v lobby grátis), in-
ternetový kútik za poplatok.

Ubytovanie: Štýlové a luxusne za-
riadené apartmány sú vybavené
klimatizáciou, TV/SAT, sprchou/WC,
balkónom, chladničkou, mikrovl-
nou, sušičom na vlasy, kuchynským
kútom so základným vybavením,
elektrickou dvojplatničkou a mož-
nosťou pripojenia k internetu (za
poplatok). V apartmánoch pre dve
až štyri osoby je spálňa s dvomi
lôžkami a obývacia miestnosť
s gaučom pre dve osoby. Trezor
v apartmáne je za poplatok.
Stravovanie: all inclusive light
Pláž: Široká piesočnatá pláž dlhá
niekoľko kilometrov. Požičiava-
nie ležadiel a slnečníkov za po-
platok.
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Obzor

OBZOR BEACH RESORT ����

KLIMATIZÁCIA

WiFi

ALL INCLUSIVE

APARTMÁNY

NA PLÁŽI

TOP PONUKA

jún júl august september

Let 7nocí 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6. späť Cena od 391 – 599€

Let 10/11 nocí 27 7 18 28 8 18 28 8. späť Cena od 510 – 1229€

Cena nezahŕňa: povinný servisný poplatok 159€, KCP



Poloha: Príjemný menší hotel sa
nachádza vo vyhľadávanom leto-
visku Obzor v blízkosti pieskovej
pláže. Medzinárodné letisko v Bur-
gase je vzdialené približne 74 km.
Vybavenie: Súčasťou menšieho
hotela s príjemnou atmosférou je
vstupná hala s recepciou (bez-
platné Wi-Fi pripojenie), ďalej je
k dispozícii snack bar. V hotelo-
vom areáli je pripravený pre klien-
tov bazén, pri ktorom sú ležadlá
a slnečníky zdarma. Klientom je
k dispozícii hlavná reštaurácia
a reštaurácia s rybacími špeciali-
tami. Klienti hotela môžu za po-
platok využiť ponuky masáží. Pre
deti je v hoteli miniklub.

Ubytovanie: Ubytovanie v no-
vom hotelovom pavilóne je po-
núkané v dvojlôžkových klima-
tizovaných izbách (s možnosťou
2 prístelok). Súčasťou každej
izby je vlastné sociálne zaria-
denia (sprcha, WC), ďalej chlad-
nička a SAT TV. Na každej izbe je
pre klientov k dispozícii balkón
alebo terasa s výhľadom na
more. Bezplatné Wi-Fi pripoje-
nie
Stravovanie: all inclusive
Pláž: Piesočnatá pláž s po-
zvoľným vstupom do mora.
Ležadlá a slnečníky bez po-
platku, vodné športy na pláži
za poplatok.
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Obzor

HOTELPARAISO BEACH ���+

KLIMATIZÁCIA

WiFi

ALL INCLUSIVE

PLÁŽOVÝ SET V CENE

NA PLÁŽI

TOP PONUKA

jún júl august september

Let 7nocí 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6. späť Cena od 524 – 789€

Let 10/11nocí 27 7 18 28 8 18 28 8. späť Cena od 685 – 1019€

Cena nezahŕňa: povinný servisný poplatok 159€, KCP



Poloha: Obľúbený hotel s vý-
bornou polohou sa nachádza
len 180 m od krásnej piesočna-
tej pláže, v centre živého leto-
viska. Je výhodným východi-
skovým bodom pre strávenie
aktívnej dovolenky ako aj ob-
javovanie miestnych kultúrnych
pamiatok.
Vybavenie: vstupná hala s re-
cepciou, klimatizovaná reštau-
rácia, lobby bar, vonkajší ba-
zén, detský bazén, bar pri
bazéne, biliard. Za poplatok:
trezor, zmenáreň, internetový
kútik, WiFi v lobby bare, detská
postieľka, obchody so suve-
nírmi. V hoteli je možnosť vy-
užitia ďalších služieb za po-
platok, ako sú sauna, masáže,
perličkový kúpeľ, Ytnescen-
trum a biliard.Vedľa hotela sa

nachádza miniaquapark za po-
platok.
Ubytovanie: komfortne zariadené
klimatizované 2-lôžkové izby
s možnosťou 1-2 prísteliek, mini-
bar, SAT-TV, kúpeľňa (sprcha / vaňa,
WC), sušič na vlasy, balkón. Rý-
chlovarná kanvica, WiFi, telefón,
trezor za poplatok.
Stravovanie: ALL INCLUSIVE: for-
mou bufetových stolov - raňajky
07:30-10:00 hod., obedy 12:30-
14:30 hod. a večere 18:30-20:30
hod., počas dňa ľahké občerstve-
nie a neobmedzená konzumácia
nealkoholických a alkoholických
nápojov miestnej produkcie 11:00-
23:00 hod.
Pláž: široká piesočnatá pláž s po-
zvoľným vstupom do mora, le-
žadlá a slnečníky (za poplatok),
vodné športy (za poplatok).
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Slnečné pobrežie

HOTELYAVOR PALACE ����

KLIMATIZÁCIA

WiFi

ALL INCLUSIVE

PLÁŽ 180M

1. dieťa do 13,99 zdarma

TOP PONUKA

jún júl august september

Let 10/11nocí 23 4 14 25 4 15 25 5 cena od 472 – 725€

Autobus 28 7 16 25 3 12 21 cena od 285 – 420€

Cena nezahŕňa: povinný servisný poplatok 165€ (deti od 2-12r. 115€), pobytovú taxu 10€, KCP. Pri autobusovej
doprave povinný doplatok 105€ a pobytová taxa 10€.



Poloha: Hotel sa nachádza v se-
vernej časti strediska, v bezpro-
strednej blízkosti krásnej širokej
pláže, ktorú od hotela oddeľuje
len pobrežná promenáda, po kto-
rej sa krátkou prechádzkou do-
stanete priamo do centra Slneč-
ného pobrežia.
Vybavenie: vstupná hala s recep-
ciou, lobby bar, zmenáreň, Wi-Fi,
vonkajší bazén, ležadlá a slneč-
níky pri bazéne zdarma, reštaurá-
cia s terasou, bar pri bazéne, herňa.
Ubytovanie: klimatizované štú-
dia sú vybavené TV, kuchynský kú-

tom s chladničkou, telefónom,
vlastným sociálnym zariadením
WC/sprcha, sušičom na vlasy
a balkónom.
Stravovanie: individuálne
v okolitých reštauráciách. Mož-
nosť doobjednať raňajky alebo
polpenziu vo vedľajšom hoteli
Blue Bay
Pláž: široká piesočnatá pláž
s pozvoľným vstupom do
mora, ležadlá a slnečníky (za
poplatok), vodné športy (za
poplatok).
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Slnečné pobrežie

HOTELCARINA BEACH ���

KLIMATIZÁCIA

WiFi

ŠTÚDIO S KUCH. KÚTOM

NA PLÁŽI

1. dieťa zdarma do 12r.

TOP PONUKA

jún júl august september

Let 10/11nocí 23 4 14 25 4 15 25 5 Cena od 266 – 405€

Cena nezahŕňa: povinný servisný poplatok 165€ (deti od 2 – 12r. 115€), pobytovú taxu 10€, KCP.



Poloha: Elegantný hotel posta-
vený priamo pri pláži a kúsok od
pulzujúceho centra letoviska
Slnečné pobrežie, kde si prídu
na svoje najmä milovníci zá-
bavy a nočného života. Popri
hoteli vedie promenáda, kde je
množstvo nákupných mož-
ností, reštaurácii, barov, ob-
chodov, diskoték.
Vybavenie: V hoteli je k dis-
pozícii vstupná hala s recep-
ciou, zmenáreň, niekoľko ba-
rov, hlavná reštaurácia, à la
carte reštaurácia (za poplatok),
kde si môžete pochutiť na jed-
lách tradičnej bulharskej, stre-
domorskej a vegetariánskej
kuchyne. V areáli hotela je
vonkajší bazén, kde slnečníky
a ležadlá sú zdarma, osušky za
depozit. Hotel pre svojich
klientov ponúka stolný tenis,

minigolf, šípky, volejbal, boccia,
biliard (za poplatok), detské ihrisko,
denné a večerné animačné pro-
gramy. Pre oddych, relax a krásu
môžete využiť za poplatok ma-
sáže, saunu, posilňovňu, kader-
níctvo, internet (internetový kútik
za poplatok, WIFI v lobby bare).
Klienti s individuálnou dopravou
majú k dispozícii platené parko-
visko pri hoteli.
Ubytovanie: V 2-lôžkových izbách
s možnosťou 1 prístelky s vlast-
nou kúpeľňou a WC, sušičom vla-
sov, telefónom, TV/SAT, miniba-
rom (za poplatok), klimatizáciou,
balkónom, trezorom (za poplatok).
WiY pripojenie na izbách je za po-
platok. Detská postieľka na vyžia-
danie za poplatok (2,5 €/deň).
Stravovanie: V cene je all inclusive
formou bufetu - raňajky, obedy,
večere, počas dňa ľahké občer-
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Slnečné pobrežie

HOTELGRANDVICTORIA ����

KLIMATIZÁCIA

WiFi

ALL INCLUSIVE

PRE NÁROČNÝCH

NA PLÁŽI

TOP PONUKA

stvenie – sendviče, pizza, káva, čaj, koláče,
zmrzlina, alkoholické a nealkoholické nápoje
miestnej produkcie od 10:30-23:00. Podrob-
nejší rozpis all inclusive dostanete v hoteli pri
ubytovaní.
Pláž: Široká piesočnatá pláž s pozvoľným vstu-
pom do mora, kde slnečníky a ležadlá sú za po-
platok. Na pláži je široká ponuka vodných
športov.

jún júl august september

Let-7nocí 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6. späť Cena od 468 – 729€

Let 10/11nocí 27 7 18 28 8 18 28 8. späť Cena od 615 – 929€

Cena nezahŕňa: povinný servisný poplatok 159€, KCP.



Poloha: Hotel Bajkal pozostáva
z 3 častí a leží v južnej časti Slneč-
ného pobrežia, približne 150 me-
trov od pláže.
Vybavenie: vstupná hala s recep-
ciou a sedením, miestnosť na ba-
tožinu, lobby bar, zmenáreň, výťah
(v 5-poschodovej časti), trezor a in-
ternet na recepcii (za poplatok),
hracie automaty, reštaurácia, von-
kajší bazén s detskou časťou (le-
žadlá a slnečníky zdarma), bar pri
bazéne, pekná udržiavaná zá-
hrada, detské ihrisko, parkovisko,
Ytnes centrum, sauna, biliard, mi-
nigolf, stolný tenis, masáže, jacuzzi,
solárium a kaderníctvo.
Ubytovanie: novo zrekonštruo-
vané moderne zariadené dvojlôž-
kové izby s možnosťou jednej
alebo dvoch prístelky majú vlastné
sociálne zariadenie (kúpeľňa so

sprchou, WC), balkón so sede-
ním, televízor, individuálnu kli-
matizáciu, minichladničku, sušič
na vlasy a telefón.
Stravovanie: All inclusive za-
hŕňa: raňajky (7.30.-10.00),
obedy(12.00.-14.00) a večere
(18.00-21.00) formou bufetu,
nealkoholické a alkoholické ná-
poje miestnej výroby (11.00-
23.00), kávu, čaj, zmrzlinu, ko-
láčiky(10-20.00) a špeciality na
grile vo vyhradených časoch.
Pláž: piesočnatá, postupne zva-
žujúca sa do mora, ležadlá
a slnečníky (za poplatok
10lv/deň), vodné skútre, vodné
bicykle, windsurYng, jazda na
banáne, masáže, lukostreľba,
vodné lyže, tenisové kurty, lety
na padákoch, jazda na koňoch,
minigolf, kolky (za poplatok).

www.ckveva.sk��

Slnečné pobrežie

HOTELBAJKAL ���+

KLIMATIZÁCIA

WiFi

ALL INCLUSIVE

PLÁŽ 150M

1. dieťa do 13r. zdarma

jún júl august september

Let 10/11nocí 23 4 14 25 4 15 25 5 Cena od 442 – 705€

Autobus 28 7 16 25 3 12 21 Cena od 280 – 470€

Cena nezahŕňa: povinný servisný poplatok 165€ (deti od 2-12r. 115€), pobytovú taxu 10€, KCP. Pri autobusovej
doprave povinný doplatok 105€ a pobytová taxa 10€.



Poloha: Kompletne zrekon-
štruovaný hotel Riva sa nachá-
dza blízko rušného centra ob-
ľúbeného strediska Slnečné
pobrežie s množstvom nákup-
ných a zábavných možností.
Hotel je vzdialený len 5 minút
od širokej piesočnatej pláže
a 10 minút od aquaparku
Action.
Vybavenie: priestranná vstupná
hala s recepciou, lobby bar, in-
ternet (Wi-Fi), reštaurácia s te-
rasou, 2 vonkajšie bazény, det-
ský bazén, ležadlá a slnečníky
pri bazéne zdarma, detské
ihrisko, parkovisko, obchodíky.

Ubytovanie: moderné dvojlôž-
kové izby s možnosťou jednej
alebo dvoch prísteliek. V izbách
sa nachádza klimatizácia, mini-
chladnička, TV, vlastné sociálne
zariadenie WC/sprcha, balkón s po-
sedením.
Stravovanie: all inclusive, raňajky,
obedy a večere formou bohatých
bufetových stolov, nealkoholické
a alkoholické nápoje miestnej vý-
roby podávané na miestach a v ča-
soch určených hotelom.
Pláž: priestranná piesočnatá pláž
s pozvoľným vstupom do mora,
ležadlá a slnečníky (za poplatok
10Lv), vodné športy (za poplatok).

www.ckveva.sk ��

Slnečné pobrežie

HOTELRIVA ���

KLIMATIZÁCIA

WiFi

ALL INCLUSIVE

APARTMÁNY

PLÁŽ 150M

1.dieťa do 13r. zdarma

jún júl august september

Let 7nocí 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3. späť Cena od 375 – 580€

Let 10/11nocí 23 4 14 25 4 15 25 5. späť Cena od 442 – 705€

Autobus 28 7 16 25 3 12 21 Cena od 280 – 470€

Cena nezahŕňa: povinný servisný poplatok 165€ (deti od 2-12r. 115€), pobytovú taxu 10€, KCP. Pri autobusovej
doprave povinný doplatok 105€ a pobytová taxa 10€.



Popis: Hotel Iskar sa nachádza cca
130 m od dlhej a širokej piesočna-
tej pláže. V okolí hotela je mnoho
obchodov, barov a reštaurácií.
Vybavenie: Hotel disponuje
vstupnou halou v hlavnej budove
s recepciou, výťahom, zmenárňou,
lobby barom, hlavnou bufetovou
reštauráciou, snack barom pri ba-
zéne, minimarketom, konferenčné
miestností, spoločenskou miest-
nosťou s TV, internetovým kúti-
kom. V areáli sa nachádza bazén,
menší vodný park s 5 toboganmi
a šmýkačkami, samostatný detský
bazén, slnečná terasa a snack pool
bar - lehátka, slnečníky a osušky sú
zdarma. Pre deti je pripravený mini
klub (4-12 rokov), samostatný det-
ský so šmýkačkou, ihrisko, disko-
téka, špeciálne detské menu v reš-

taurácii a rôzne animačné pro-
gramy a súťaže počas dňa.
Ubytovanie: Všetky izby sú vy-
bavené vlastnou kúpeľňou
(sprcha alebo vaňa, WC, fén),
individuálne riadenou klimati-
záciou, telefónom, sat TV, bal-
kónom alebo terasou.
Stravovanie: All inclusive, ra-
ňajky, obedy a včere formou
bufetových stolov, neobme-
dzené množstvo alkoholických
a nealkoholických nápojov
miestnej výroby. Presný rozpis
all inclusive dostanete v hoteli.
Pláž: Krásna piesočná pláž
s pozvoľným vstupom do
mora sa nachádza cca 130 m
od hotela - lehátka, slnečníky,
matrace sú za poplatok,
vodné športy za poplatok.

www.ckveva.sk��

Slnečné pobrežie

HOTEL ISKAR ���

KLIMATIZÁCIA

WiFi

ALL INCLUSIVE

TOBOGÁNY

PLÁŽ 130M

1.dieťa do 12r. zdarma

jún júl august september

Let 7nocí 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3. späť Cena od 379 – 560 €

Let 10/11nocí 23 4 14 25 4 15 25 5. späť Cena od 521 – 780 €

Autobus 28 7 16 25 3 12 21 Cena od 367 – 500 €

Cena nezahŕňa: povinný servisný poplatok 165€ (deti od 2-12r. 115€), pobytovú taxu 10€, KCP. Pri autobusovej
doprave povinný doplatok 105€ a pobytová taxa 10€.



Poloha: Hotel sa nachádza
priamo pri krásnej pláži so zla-
tistým pieskom v blízkosti ka-
viarničiek, reštaurácií a obcho-
dov so suvenírmi. Hotel je
vzdialený 3 km od mestečka
Nesebar, 5 km od aquaparku
a 25 km od medzinárodného
letiska v Burgase.
Vybavenie hotela: Vstupná
hala s recepciou, reštaurácia,
loby bar, vonkajší bazén, bar
pri bazéne, nočný klub, trezor
na recepcii za poplatok, Ytnes,
salón krásy, konferenčná hala.
Klienti majú k dispozícii bez-

platné Wi-Fi pripojenie. V hoteli sa
nachádza zmenáreň
Vybavenie izieb: Útulné klimati-
zovane 2-lôžkové izby s možnos-
ťou 1 prístelky, kúpeľňa (sprcha
alebo vaňa/WC), SAT-TV, telefón,
balkón.
Stravovanie: Raňajky, za doplatok.
Polpenzia 12€/osoba/deň/ alebo
ALL INCLUSIVE 21€/osoba/deň.
Pláž: Piesková pláž je od hotela
vzdialená 20 m. K dispozícii sú aj
slnečníky a ležadlá za poplatok.
Prístupná je i bohatá ponuka at-
rakcií a vodných športov za po-
platok.

www.ckveva.sk ��

Slnečné pobrežie

HOTEL EURÓPA ���

KLIMATIZÁCIA

WiFi

ALL INCLUSIVE za doplatok

NA PLÁŽI

jún júl august september

Let-7nocí 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6. späť Cena od 322 – 499€

Let 10/11nocí 27 7 18 28 8 18 28 8. späť Cena od 374 – 659€

Cena nezahŕňa: povinný servisný poplatok 159€, KCP.



Poloha: Príjemný prázdninový ho-
tel je situovaný v južnej časti ob-
ľúbeného letoviska Slnečné po-
brežie len 200 m od krásnej
piesočnatej pláže. Nákupné mož-
nosti a zábavu majú hostia v bez-
prostrednej blízkosti (bary, reš-
taurácie, obchody, diskotéky,
požičovne automobilov, športo-
visko, zástavka turistického vlá-
čika so zastávkou v centre leto-
viska.
Vybavenie: Klientom je k dispo-
zícii priestranná vstupná hala s re-
cepciou, zmenárňou, trezormi (za
poplatok) a lobby barom, reštau-
rácia s veľkou terasou, WiFi pripo-
jenie na internet (v lobby grátis),
plavecký bazén s oddelenou dets-
kou časťou, Ytnes centrum, mini-

klub a detské ihrisko. Klientom
je k dispozícii aj multifunkčné
športové ihrisko (minifutbal, ba-
sketbal a tenis).
Ubytovanie: Novo zariadené
dvojlôžkové izby s možnosťou
prístelky sú vybavené sociál-
nym zariadením (sprcha, toa-
leta, fén), telefónom, klimati-
záciou, satelitnou TV, chlad-
ničkou a balkónom.
Stravovanie: raňajky formou
bufetových stolov, možnosť
doplatiť obedy alebo večere
8€úos./deň
Pláž: priestranná piesočnatá
pláž s pozvoľným vstupom do
mora, ležadlá a slnečníky (za
poplatok 10Lv), vodné športy
(za poplatok)

www.ckveva.sk��

Slnečné pobrežie

HOTELHAPPY LAND ��+

KLIMATIZÁCIA

WiFi

PLÁŽ 200M

1.dieťa do 12r. zdarma

VÝBORNÁ CENA

jún júl august september

Let 7nocí 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3. späť Cena od 288 – 420€

Let 10/11nocí 23 4 14 25 4 15 25 5. späť Cena od 232 – 330€

Autobus 28 7 16 25 3 12 21 Cena od 142 – 220€

Cena nezahŕňa: povinný servisný poplatok 165€ (deti od 2-12r. 115€), pobytovú taxu 10€, KCP. Pri autobusovej
doprave povinný doplatok 105€ a pobytová taxa 10€.



Poloha: Aparthotel má výbornú
polohu, priamo na pláži. Na-
chádza sa v severnejšej časti
strediska Slnečné pobrežie,
v blízkosti pobrežnej prome-
nády a centra.
Vybavenie: recepcia s nepre-
tržitou prevádzkou, trezor (za
poplatok), Wi-Fi, vonkajší ba-
zén, ležadlá a slnečníky pri ba-
zéne zdarma, reštaurácia, bar,
Ytnescentrum, sauna, masáže,
parkovisko.

Ubytovanie: pekné priestranné
apartmány sú vybavené kuchyn-
kou, chladničkou, sporákom, gau-
čom, TV, klimatizáciou, vlastným
sociálnym zariadením WC/sprcha
a balkónom.
Stravovanie: bez stravy, možnosť
varenia.
Pláž: dlhá a široká pláž so zlati-
stým pieskom s pozvoľným vstu-
pom do mora, ležadlá a slnečníky
(za poplatok), vodné športy (za
poplatok).

www.ckveva.sk ��

Slnečné pobrežie

ApArTHOTEL SUNNY BAY ���

KLIMATIZÁCIA

WiFi

APARTMÁNY

NA PLÁŽI

1.dieťa do 12r. zdarma

jún júl august september

Let 7nocí 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3. späť Cena od 274 – 520€

Let 10/11nocí 23 4 14 25 4 15 25 5. späť Cena od 326 – 545€

Autobus 28 7 16 25 3 12 21 Cena od 300 – 465€

Cena nezahŕňa: povinný servisný poplatok 165€ (deti od 2-12r. 115€), pobytovú taxu 10€, KCP. Pri autobusovej
doprave povinný doplatok 105€ a pobytová taxa 10€.



Poloha: Novo zrekonštruovaný trojh-
viezdičkový hotel sa nachádza v zná-
mom a vyhľadávanom letovisku Nese-
bar. Je situovaný v novej časti Nesebaru,
len pár minút od krásnej piesočnatej
pláže (cca 150m), v dosahu historic-
kého centra (cca 10 minút pešo). Ne-
ďaleko hotela sa nachádza množstvo
obchodíkov, reštaurácii a barov. Hotel je
vhodný pre všetky vekové kategórie.
Vybavenie: Hotel sa skladá z 2 bu-
dov: vstupná hala s recepciou, zme-
náreň, trezory za poplatok, výťah, reš-
taurácia, detské ihrisko, 3 vonkajšie
bazény, bar, slnečníky a ležadlá pri ba-
zéne zdarma. Možnosť WiFi pripoje-
nia v lobby bare zdarma. V blízkosti
sa nachádza verejné parkovisko.
Izby: dvojlôžkové izby s balkónom
s možnosťou 1 prístelky (len pre dieťa do

7 rokov), štvorlôžkové štúdiá na vy-
žiadanie, k dispozícii SATTV, minibar,
vlastné sociálne zariadenie,WC, sušič
na vlasy.
Stravovanie: all inclusive: raňajky –
obedy a večere formou bufetových
stolov – snack, pizza, sladké koláče,
káva, čaj od 15:30 do 17:00 hod. –
miestne alkoholické a nealkoho-
lické nápoje od 10:00 do 22:30 hod.
– slnečníky a ležadlá pri bazéne
Pláž: široká piesočnatá pláž s po-
zvoľným vstupom do mora. Slneč-
níky a ležadlá na pláži sú za po-
platok. Na pláži je bohatá ponuka
vodných športov ako vodný bicy-
kel, vodné kolesá, jazda na ba-
náne, člnky (všetko za poplatok).
Množstvo rýchlych občerstvení,
reštaurácií a barov.

www.ckveva.sk��

Nesebar

HOTELKAMENEC ���

KLIMATIZÁCIA

WiFi

ALL INCLUSIVE

PLÁŽ 150M

1.dieťa do 12r. zdarma

TOP PONUKA

jún júl august september

Let 7nocí 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3. späť Cena od 360 – 510€

Let 10/11nocí 23 4 14 25 4 15 25 5. späť Cena od 465 – 690€

Autobus 28 7 16 25 3 12 21 Cena od 262 – 410€

Cena nezahŕňa: povinný servisný poplatok 165€ (deti od 2-12r. 115€), pobytovú taxu 10€, KCP. Pri autobusovej doprave povinný
doplatok 105€ a pobytová taxa 10€.



Poloha: Hotel leží v Ravde, cca 50m
od pláže. Obec Ravda je vzdialená 3
kmo d starobylého mesta Nesebar
a 30 km od Burgasu. V centre Ravdy
nájdete promenádu s obchodmi,
kaviarňami a reštauráciami.
Vybavenie: recepcia, Wi-Fi v ce-
lom hoteli zdarma, reštaurácia,
detská postieľka (na vyžiadanie),
bezplatné súkromné parkovisko
pri hoteli.
Ubytovanie: dvojlôžkové izby –
s možnosťou 1 prístelky pre dieťa,
majú TV, chladničku, klimatizáciu,
Wi-Y, kúpeľňu so sprchovacím kú-
tom a WC, majú bočný výhľad na
more. Apartmán A (2 pevné lôžka
+ 2 prístelky) – 52 m2, pozostáva
z izby s manželskou posteľou a obý-
vacej izby s rozťahovacím gaučom
(pre 2 deti alebo 1 dospelú osobu),

majúTV, chladničku, klimatizáciu, Wi-Y,
obývaciu miestnosť, kúpeľňu so sprcho-
vacím kútom a WC, balkón Apartmán
B (4 pevné lôžka + 2 prístelky) – 70 m2,
pozostáva so spálne s manželskou po-
steľou a obývacej miestnosti s dvoma
posteľami a rozťahovacím gaučom pre
max. 2 deti alebo 1 dospelú osobu,
apartmány sú bez kuchyne, balkón s vý-
hľadom na more. Apartmán C (4 pevné
lôžka + 3 prístelky) – 81m2, pozostáva so
spálne s manželskou posteľou, a obý-
vacej miestnosti s dvoma posteľami,
rozťahovacím gaučom pre max. 2 deti
alebo 1 dospelú osobu a rozťahovacím
kreslom pre 1 dieťa, apartmány sú s ku-
chyňou, balkón s priamym výhľadom na
more (zo spálne)
Stravovanie: bez stravy. Možnosť do-
objednania stravy na mieste. Príplatky za
stravu (na mieste).

www.ckveva.sk ��

Ravda

HOTELPANORAMA ���

KLIMATIZÁCIA

WiFi

ALL INCLUSIVE

APARTMÁNY

PLÁŽ 50M

TOP PONUKA

jún júl august september

Let 7nocí 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3. späť Cena od 225 – 310€

Let 10/11nocí 23 4 14 25 4 15 25 5. späť Cena od 270 – 375€

Autobus 28 7 16 25 3 12 21 Cena od 120 – 180€

Cena nezahŕňa: povinný servisný poplatok 165€ (deti od 2-12r. 115€), pobytovú taxu 10€, KCP. Pri autobusovej doprave povinný
doplatok 105€ a pobytová taxa 10€.



Poloha: Hotel TOKALIEV je vzdia-
lený od malebného centra asi 5
minút chôdze a od pláže cca
100 m. V okolí hotela sa nachá-
dzajú útulné reštaurácie, obchody,
bary a diskotéky. Poskytuje prí-
jemný odpočinok hlavne pre ro-
diny s deťmi, ale aj pre mládež.
Súčasťou hotela je reštaurácia s te-
rasou, kde môžete ochutnať nielen
bulharské špeciality, ale aj jedlá
medzinárodnej kuchyne. Možnosť
parkovania priamo pred hotelom
za poplatok.
Ubytovanie: v 2-lôžkových kli-
matizovaných izbách s možnos-
ťou prístelky, so sociálnym zaria-

dením, kúpeľňou, káblovou TV,
minibarom, chladničkou, Wi-Fi
internetom. V rodinných izbách
so samostatnou 2-lôžkovou iz-
bou pre dospelých a so samo-
statnou izbou s rozkladacím
gaučom pre deti.
Stravovanie: raňajky formou
bufetu. Možnosť doobjedna-
nia polpenzie v hotelovej reš-
taurácii.
Pláž: piesočnatá s pozvoľným
vstupom do mora vzdialená
100 m od hotela a pláže s lie-
čivým bahnom. Slnečníky, le-
žadlá a vodné športy sú za po-
platok.

www.ckveva.sk��

Pomorie

HOTEL TOKALIEV ���

KLIMATIZÁCIA

WiFi

PLÁŽ 100M

1.dieťa do 12r. zdarma

jún júl august september

Let 10/11nocí 23 4 14 25 4 15 25 5. späť Cena od 263 – 400€

Autobus 28 7 16 25 3 12 21 Cena od 150 – 220€

Cena nezahŕňa: povinný servisný poplatok 165€ (deti od 2-12r. 115€), pobytovú taxu 10€, KCP. Pri autobusovej
doprave povinný doplatok 105€ a pobytová taxa 10€.



Poloha: Hotel postavený v štý-
le bulharskej dediny tvorený
z apartmánov, postavený vo
svahu s nádherným výhľadom
na more a až do Sozopolu. Od
historického centra je vzdialený
2 km.
Vybavenie: Je to obrovský
komplex s 5 bazénmi, ihriska-
mi, otvorenými fitnes kútik-
mi, detskými kútikmi, vybave-
ný obchodami, reštauráciami,
barmi, obklopený nádhernou
záhradou a borovicovými stro-
mami.
Vstupná hala s recepciou,
Wi-Fi pripojenie na recepcii
zdarma, reštaurácií, bar pri ba-
zéne, hotelový bar, 5 bazé-
nov, 3 detské bazény (ležadlá
a slnečníky zdarma), ani-
mačný program v 3 jazykoch.
Za poplatok: minigolf, poži-

čovňa bicyklov, stolný tenis, teni-
sový kurt, plážový volejbal.
Ubytovanie: V príjemne zariade-
ných izbách je k dispozícii centrálna
klimatizácia, vlastné soc. zariade-
nie (kúpelňa so sprchovým kútom,
fén,TV, mini chladnička, mikrovlnná
rúra, rýchlovarná kanvica, základne
vybavená kuchyňa a balkón.
Stravovanie: bez stravy, za do-
platok možná polpenzia (bufetové
stoly)
Pláž, šport a zábava: Krásna pie-
sočnatá pláž (oblasť Zlata rybka)
s pozvoľným vstupom do mora je
od hotela cez miestnu komuniká-
ciu alebo cez nadchod. Ležadlá
a slnečníky na pláži za poplatok.
Vodné športy a bary na pláži, le-
žadlá a slnečníky za poplatok. V So-
zopole (3km) množstvo obcho-
dov, reštaurácií, kaviarní, diskoték
a iných atrakcií pre deti i dospelých.

www.ckveva.sk ��

Sozopol

HOTEL SANTA MARINA ����

KLIMATIZÁCIA

WiFi

APARTMÁNY

PLÁŽ CEZ NADCHOD

1.dieťa do 12r. zdarma

PRE NÁROČNÝCH

jún júl august september

Let 7nocí 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3. späť Cena od 480€

Let 10/11nocí 23 4 14 25 4 15 25 5. späť Cena od 580€

Cena nezahŕňa: povinný servisný poplatok 165€ (deti od 2-12r. 115€), pobytovú taxu 10€, KCP.



Poloha: Penzión leží 150 m od no-
vej pláže Charmanite a 70 m od
centra novej časti Sozopolu.
Vybavenie: V penzióne sú k dis-
pozícii 2,3 a 4-lôžkové izby a apart-
mán. Na prízemí sa nachádza ku-
chynka na prípravu ľahkých jedál.
Na dvore je klientom k dispozícii
posedenie s možnosťou grilovania.
Ubytovanie: Všetky izby sú vyba-
vené minibarom, resp. chladnič-
kou, rýchlovarnou kanvicou, vlast-
ným sociálnym zariadením,
sprchou, balkónom, káblovou TV.
V celom penzióne je bezplatný
WIFI prístup na internet. Väčšina
z izieb je klimatizovaná. Bez klímy
sú iba izby v podkroví.
Stravovanie: Individuálne v ne-
ďalekých reštauráciách. Klienti na-

šej CK majú zľavu vo viacerých
reštauráciách. Možnosť do-
platku: raňajky: 3€/osoba/deň,
večere: 6€/osoba/deň. Prípadne
možnosť doplatku all inclusi-
ve v blízkom hoteli (dospelí
19€/deň, deti do 12r. 10€)
Pláž: piesočnatá s pozvoľným
vstupom do mora, pláž Char-
manite iba 150m od penziónu.
Ležadlá a slnečníky na pláži za
poplatok.
Šport a zábava: Vodné športy
a windsurYng na pláži, bazén
na pláži, ležadlá a slnečníky za
poplatok, množstvo obcho-
dov, reštaurácií, kaviarní, di-
skoték a iných atrakcií pre deti
i dospelých

www.ckveva.sk��

Sozopol

HOTEL JANINA ��

KLIMATIZÁCIA

WiFi

APARTMÁNY

PLÁŽ 150M

TOP PONUKA

jún júl august september

Let 7nocí 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3. späť Cena od 225 – 315€

Let 10/11nocí 23 4 14 25 4 15 25 5. späť Cena od 255 – 380€

Autobus 28 7 16 25 3 12 21 Cena od 116 – 170€

Cena nezahŕňa: povinný servisný poplatok 165€ (deti od 2-12r. 115€), pobytovú taxu 10€, KCP. Pri autobusovej
doprave povinný doplatok 105€ a pobytová taxa 10€.



Poloha: Nachádza sa 100 m od
pláže Charmanite a 20 m od
centra novej časti Sozopolu.
Vybavenie: Vila má veľmi
pekne zariadené izby s vlast-
ným sociálnym zariadením.
Každá izba má možnosť prí-
stelky. Izby sú vybavené káblo-
vou TV, rýchlovarnou kanvicou,
minibarom, balkónom, klima-
tizáciou. Súčasťou vily je posil-
ňovňa. V penzióne sa nachá-
dzajú dvoj, trojposteľové izby
a apartmán s kuchynkou. Vo

vile sa nachádza spoločná ku-
chynka. Klienti majú prístup k Wi-
Fi internetu (zadarmo).
Stravovanie: individuálne v oko-
litých reštauráciách. Klienti našej
CK majú zľavy vo viacerých reš-
tauráciách.
Šport a zábava: Vodné športy
a windsurYng na pláži, bazén na
pláži, ležadlá a slnečníky za po-
platok, množstvo obchodov, reš-
taurácií, kaviarní, diskoték a iných
atrakcií pre deti i dospelých.

www.ckveva.sk ��

Sozopol

HOTELVILA OLYMP ��

KLIMATIZÁCIA

WiFi

APARTMÁNY

PLÁŽ 100M

TOP PONUKA

jún júl august september

Let 7nocí 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3. späť Cena od 229 – 325€

Let 10/11nocí 23 4 14 25 4 15 25 5. späť Cena od 255 – 395€

Autobus 28 7 16 25 3 12 21 Cena od 124 – 180€

Cena nezahŕňa: povinný servisný poplatok 165€ (deti od 2-12r. 115€), pobytovú taxu 10€, KCP. Pri autobusovej
doprave povinný doplatok 105€ a pobytová taxa 10€.



Poloha: Moderný apartmánový
komplex sa nachádza priamo na
plážovej promenáde pri pláži Char-
manite v Sozopole, 30m od centra
novej časti.
Vybavenie:Všetky apartmány, skla-
dajúce sa zo spálne a dennej miest-
nosti s kuchynským kútom, sú
vybavené novým nábytkom, plaz-
movou TV, klimatizáciou a balkó-
nom. Z väčšiny apartmánov je vý-
hľad na more. V apartmánovom
komplexe je WIFI prístup na inter-
net. Klientom sú k dispozícii apart-
mány 2+2 a 4+2. Veľké apartmány
sa skladajú z 2 spálni a dennej miest-

nosti (2 klímy). Majú dva balkóny,
kuchyňu. Súčasťou vybavenia je
práčka, žehlička a žehliaca doska,
hriankovač a kávovar. Komplex
má vlastné bezplatné parkovisko.
Stravovanie: individuálne
v okolitých reštauráciách, za
doplatok 3€ kontinentálne ra-
ňajky, večere 6€ v miestnej reš-
taurácií.
Šport, zábava: Vodné športy
a windsurYng na pláži, ležadlá
a slnečníky za poplatok, množ-
stvo obchodov, reštaurácií, ka-
viarní, diskoték a iných atrakcií
pre deti i dospelých.

www.ckveva.sk��

Sozopol

ApArTmányZAFI A SVETIZOVSI ���

KLIMATIZÁCIA

WiFi

APARTMÁNY

PLÁŽ 20M

TOP PONUKA

Do 10. 7. 2017
Od 1. 9. 2017 11. 7. – 31. 8. 2017

Osoba zákl lôžko štúdio 25 € 35€

Osoba zakl. Lôžko APT 2+2 výhľad mesto 27 € 50€

Osoba zakl. Lôžko APT 2+2 výhľad more 34 € 52€

Osoba zákl. Lôžko APT 4+2 25 € 35€

3., 4. Osoba v APT 2+2 5., 6. Osoba v APT 4+2 zdarma zdarma

3., 4. osoba na prístelke v štúdiu 5€ zdarma

Pri individuálnej doprave si môžete sami zvoliť deň nástupu a dĺžku svojho pobytu. Voľné izby si overte priamo v cestovnej
kancelárii.V prípade autobusovej dopravy: Doprava autobusom: 105EUR/osoba.V prípade leteckej dopravy +190€/osoba.



Poloha: Apartmány Horizont
sú situované v novej časti So-
zopolu blízko nádhernej pie-
sočnatej pláže s pozvoľným
vstupom do mora (cca 30m).
Vybavenie: Horizont po-
núka:96 apartmánov v kom-
plexe, podzemné parkovisko,
2 bazény, detský kútik, vonkajšie
Ytnes. Celý objekt je strážený.
Ubytovanie:: Štandardne vy-
bavené 2-lôžkové apartmány
s možnosťou 1 prístelky(od-

delená spálňa), kuchynský kútik
so základným vybavením, kúpeľňa
(sprcha, WC), balkón.
Stravovanie: individuálne v oko-
litých reštauráciách, za doplatok
3€ kontinentálne raňajky, večere
6€ v miestnej reštaurácií.
Pláž, šport, zábava: Vodné športy
a windsurYng na pláži, ležadlá
a slnečníky za poplatok, množstvo
obchodov, reštaurácií, kaviarní, di-
skoték a iných atrakcií pre deti i do-
spelých.

www.ckveva.sk ��

Sozopol

ApArTHOTELHORIZONT ���

KLIMATIZÁCIA

WiFi

ALL INCLUSIVE

APARTMÁNY

NA PLÁŽI

TOP PONUKA

Do 5. 7. 2017
Od 26. 8. 2017 6. 7. – 25. 8. 2017

Osoba zakl. Lôžko APT 2+2 31 € 39 €

3., 4. osoba v APT 2+2 zdarma zdarma

Pri individuálnej doprave si môžete sami zvoliť deň nástupu a dĺžku svojho pobytu. Voľné izby si overte priamo v cestovnej
kancelárii.V prípade autobusovej dopravy: Doprava autobusom: 105EUR/osoba.V prípade leteckej dopravy +190€/osoba.



Poloha: Rodinný hotel s výbor-
nou polohou v novej časti leto-
viska. Nachádza sa 150m od pláže.
Vybavenie: Rodinný hotel po-
núka svojím hosťom k dispozícii
recepciu s lobby barom, reštau-
ráciu, bazén s oddelenou detskou
časťou (ležadlá a slnečníky pri ba-
zéne zadarmo), detské ihrisko,
Ytnes. Na recepcii je trezor (za po-
platok).
Ubytovanie: 2-lôžkové izby s mož-
nosťou 1 prístelky sú komfortne
zariadené a vybavené satelitným
TV, telefónom, chladničkou. Každá

izba má balkón a vlastné so-
ciálne zariadenie. Štúdia sú vy-
bavené kuchynským kútom
(možné ubytovanie s dvoma
deťmi). K dispozícií sú tie apart-
mány na požiadanie.
Stravovanie: V cene sú raňajky
podávané formou bufetu.
Šport a zábava: vodne lyže,
vodne skútre, lety na padá-
koch, vodné bicykle, diskotéky,
bary, reštaurácie, taverny so ži-
vou hudbou, amYteáter s ki-
nom, billiard, internetové ka-
viarne, hracie automaty.

www.ckveva.sk��

Sozopol

HOTEL TABANOV ���

KLIMATIZÁCIA

WiFi

APARTMÁNY

PLÁŽ 150M

dieťa do 6r. zdarma

jún júl august september

Let 7nocí 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3. späť Cena od 289 – 425€

Let 10/11nocí 23 4 14 25 4 15 25 5. späť Cena od 353 – 555€

Autobus 28 7 16 25 3 12 21 Cena od 179 – 299€

Cena nezahŕňa: povinný servisný poplatok 165€ (deti od 2-12r. 115€), pobytovú taxu 10€, KCP. Pri autobusovej
doprave povinný doplatok 105€ a pobytová taxa 10€.



Poloha: Architektonicky zaují-
mavý hotel sa nachádza sa v no-
vej časti mesta Sozopol. Od
dlhej, nádhernej piesočnatej
pláže je vzdialený len 70 m.
Vybavenie: Vstupná hala s re-
cepciou, lobby bar, reštaurácia
s terasou, klimatizácia, bazén
s vyhradenou časťou pre deti,
detské ihrisko, parkovisko.
Ubytovanie: Hotel ponúka
klientom klimatizované, prie-
stranné 2-lôžkové izby s mož-
nosťou 1 prístelky, ktoré sú vy-

bavené kúpeľňou (sprcha/WC),
SAT – TV, telefónom, mini barom
a balkónom. Hotel ponúka uby-
tovanie aj v štúdiách (2+2) a me-
zonetových štúdiách (412).
Stravovanie: V cene sú raňajky
podávané formou bufetu.
Šport a zábava: vodne lyže,
vodne skútre, lety na padákoch,
vodné bicykle, diskotéky, bary, reš-
taurácie, taverny so živou hudbou,
amYteáter internetové kaviarne,
hracie automaty.

www.ckveva.sk ��

Sozopol

HOTELAPOLIS ���

KLIMATIZÁCIA

WiFi

APARTMÁNY

PLÁŽ 70M

1.dieťa do 12r. zdarma

jún júl august september

Let 7nocí 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3. späť Cena od 296 – 470 €

Let 10/11nocí 23 4 14 25 4 15 25 5. späť Cena od 368 – 560 €

Autobus 28 7 16 25 3 12 21 Cena od 218 – 325 €

Cena nezahŕňa: povinný servisný poplatok 165€ (deti od 2-12r. 115€), pobytovú taxu 10€, KCP. Pri autobusovej
doprave povinný doplatok 105€ a pobytová taxa 10€.



Poloha: Villa List sa nachádza na
skalnej vyvýšenine neďaleko centra
nového Sozopolu, v bezprostrednej
blízkosti (cca 15 m) mestskej pláže
a približne 300 m od pláže Char-
manite. Staré mesto sa nachádza vo
vzdialenosti 500 m od hotela.
Vybavenie: K dispozícii je vstupná
hala s recepciou, výťah, reštaurá-
cia, lobby bar s terasou s nádherným
výhľadom na záliv a starý historický
Sozopol, internetový kútik, slnečná
terasa, konferenčné sály, požičovňa
bicyklov, požičovňa plážových
slnečníkov, práčovňa a čistiareň. Sú-
časťou hotelového vybavenia je
vonkajší bazén so šmykľavkou pre
deti.Trezor je na recepcii (za popla-
tok). Slnečníky a ležadlá pri bazéne
sa poskytujú zadarmo. Hostia môžu
za poplatok využiť malé SPA cen-
trum (sauna, masáže, parný kúpeľ,

relaxačná miestnosť, Ytnes za-
darmo, krytý bazén s ležadlami,
jacuzzi, solárium, bar), biliard
alebo záhradné šachy.
Ubytovanie: Dvojlôžkové izby
s balkónom a vlastným sociál-
nym zariadením (sprcha, WC,
fén, telefón) sú klimatizované
(klimatizácia zadarmo) a vyba-
vené televízorom, telefónom
a minibarom alebo chladnič-
kou. Ponúka sa možnosť dvoch
prísteliek. Maximálna obsade-
nosť traja dospelí alebo dvaja
dospelí a dve deti.
Stravovanie: Raňajky sa podá-
vajú formou bufetu v hotelo-
vej reštaurácii. Za príplatok sa
poskytuje možnosť dokúpenia
večerí formou bufetu v hote-
lovej reštaurácii. Za doplatok
možný all inclusive

www.ckveva.sk��

Sozopol

HOTELVILLA LIST ����

KLIMATIZÁCIA

WiFi

ALL INCLUSIVE

PLÁŽ 15M

1.dieťa do 12r. zdarma

PRE NAROČNÝCH

jún júl august september

Let 7nocí 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3. späť Cena od 368 – 595€

Let 10/11nocí 23 4 14 25 4 15 25 5. späť Cena od 506 – 830€

Autobus 28 7 16 25 3 12 21 Cena od 300€

Cena nezahŕňa: povinný servisný poplatok 165€ (deti od 2-12r. 115€), pobytovú taxu 10€, KCP. Pri autobusovej
doprave povinný doplatok 105€ a pobytová taxa 10€.



Poloha: Poloha: Hotel sa na-
chádza v bezprostrednej blíz-
kosti (cca 15 m) mestskej pláže
a približne 300 m od pláže Char-
manite. Centrum Nového mesta
je vzdialené asi 100 m, Staré
mesto sa nachádza vo vzdiale-
nosti 500 m od hotela.
Vybavenie: Hosťom je k dispo-
zícii vstupná hala s recepciou,
výťah, reštaurácia, lobby bar s te-
rasou s nádherným výhľadom
na záliv a starý historický Sozo-
pol, internetový kútik, slnečná
terasa, Súčasťou hotelového vy-
bavenia je vonkajší bazén na
terase. Hotel umožňuje využitie
trezoru na recepcii (za popla-
tok). Slnečníky a ležadlá pri ba-

zéne sa poskytujú zadarmo. Hostia
môžu za poplatok využiť malé SPA
centrum, Ytnes zadarmo. WIFI na
recepcii je zdarma. V hoteli sa na-
chádza zmenáreň. Pre deti je k dis-
pozícii detský klub.
Ubytovanie: Dvojlôžkové izby
s balkónom a vlastným sociálnym
zariadením (sprcha, WC, fén, tele-
fón) sú klimatizované (klimatizácia
zadarmo) a vybavené televízorom,
telefónom a minibarom alebo
chladničkou. Ponúka sa možnosť
jednej prístelky.
Stravovanie: Raňajky sa podávajú
formou bufetu v hotelovej reštau-
rácii. Za príplatok sa poskytuje
možnosť dokúpenia večerí formou
bufetu v hotelovej reštaurácii.

www.ckveva.sk ��

Sozopol

HOTEL SELENA ���

KLIMATIZÁCIA

WiFi

PLÁŽ 15M

1.dieťa do 12r. zdarma

jún júl august september

Let 7nocí 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3. späť Cena od 311 – 485 €

Let 10/11nocí 23 4 14 25 4 15 25 5. späť Cena od 390 – 655 €

Autobus 28 7 16 25 3 12 21 Cena od 225 – 385 €

Cena nezahŕňa: povinný servisný poplatok 165€ (deti od 2-12r. 115€), pobytovú taxu 10€, KCP. Pri autobusovej
doprave povinný doplatok 105€ a pobytová taxa 10€.



Poloha: Štýlový, luxusný rezort
Green Life Beach Resort sa nachá-
dza 3km južne od Sozopolu, v blíz-
kosti známej pláže s bielymi du-
nami Kavacite.
Vybavenie: Všetky apartmány sú
klimatizované, majú balkón a ká-
blovú televíziu. Sú zariadené ta-
lianskym dizajnérskym nábytkom
v klasickom i modernom štýle, vy-
bavené sú kuchynským kútom, kú-
peľnou a WC), telefónom, SAT-TV,
balkónom, WiFi. Možnosť ubytova-
nia v štúdiu 2+0 (1 izba), apartmánu
2+1 (spálňa + obývačka),apartmán
4+1 (2 spálne + obývačka). K dis-
pozícii je bezplatné Wi-Fi v celom
areáli a bezplatné súkromné par-
kovanie. Komplex apartmánov je
obklopený peknou záhradou a 3
veľkými bazénmi, ktoré sú rozlo-

žené medzi budovami komplexu.
Jeden z bazénov má vyhradenú
časť pre deti. Hotel ponúka aj
detský klub na mieste. V ele-
gantnej reštaurácii sa podávajú
bulharské špeciality a jedlá me-
dzinárodnej kuchyne. Súčasťou
rezortu je vlastná Green Life pláž,
na ktorej je hosťom k dispozícii
plážový bar. Súčasťou komplexu
je futbalové, volejbalové a ba-
sketbalové ihrisko, Spa centrum,
Fitnes, kozmetika a kaderníc-
tvo, detský kútik s animátormi,
práčovňa, požičovňa bicyklov
a áut, celodenná ochrana. Hos-
tia majú k dispozícii shuttle bus,
priamo pred rezortom je za-
stávka výletného vláčiku.
Stravovanie: polpenzia (bu-
fet. stoly)

www.ckveva.sk��

Sozopol – Kavacite

GREEN LIFE BEACH RESORT ����

KLIMATIZÁCIA

WiFi

APARTMÁNY

NA PLÁŽI

1.dieťa do 14r. zdarma

PRE NAROČNÝCH

jún júl august september

Let 7nocí 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3. späť Cena od 359€

Let 10/11nocí 23 4 14 25 4 15 25 5. späť Cena od 575€

Autobus 28 7 16 25 3 12 21 Cena od 359€

Cena nezahŕňa: povinný servisný poplatok 165€ (deti od 2-12r. 115€), pobytovú taxu 10€, KCP. Pri autobusovej
doprave povinný doplatok 105€ a pobytová taxa 10€.



Poloha: Nový štvorposchodový
hotel leží v záhrade, ktorá sa na-
chádza 3km južne od Sozopolu,
v blízkosti známej pláže s bie-
lymi dunami Kavacite.
Vybavenie: vstupná hala s re-
cepciou,WIFI na recepcii zdarma,
trezor za poplatok, internet na iz-
bách za poplatok, lobby bar, reš-
taurácia s vonkajšou terasou,
detské ihrisko, bazén s detskou
časťou, detský klub
Ubytovanie: Štandardné, kli-
matizované dvojlôžkové izby
s možnosťou jednej prístelky
pre dieťa, vybavené novým
nábytkom s vlastným sociál-
nym zariadením (sprcha, umý-
vadlo, WC), minibarom, SAT-
TV a telefónom. V hoteli sú
k dispozícii aj štúdia pre 3 do-

spelé osoby a apartmány pre
4 osoby, ktoré majú oddelenú
spálňu a obývaciu izbu, v ktorej
sa nachádza rozkladacia pohovka.
Apartmány majú oproti izbám na-
vyše kuchynský kút, vybavený var-
nou kanvicou
Stravovanie: polpenzia (bufetové
stoly)
Pláž, šport a zábava: Krásna pie-
sočnatá pláž s pozvoľným vstu-
pom do mora je od hotela
vzdiaená 150m cez miestnu ko-
munikáciu. Ležadlá a slnečníky na
pláži za poplatok. Vodné športy
a bary na pláži, ležadlá a slnečníky
za poplatok. Pláž Kavacite je
vhodná pre windsuYng. V Sozo-
pole (3km) množstvo obchodov,
reštaurácií, kaviarní, diskoték
a iných atrakcií pre deti i dospelých.

www.ckveva.sk ��

Sozopol – Kavacite

HOTELMIRAMAR ���

KLIMATIZÁCIA

WiFi

APARTMÁNY

PLÁŽ 100M

1.dieťa do 12r. zdarma

jún júl august september

Let 7nocí 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3. späť Cena od 289 – 425€

Let 10/11nocí 23 4 14 25 4 15 25 5. späť Cena od 353 – 555€

Autobus 28 7 16 25 3 12 21 Cena od 179 – 299€

Cena nezahŕňa: povinný servisný poplatok 165€ (deti od 2-12r. 115€), pobytovú taxu 10€, KCP. Pri autobusovej
doprave povinný doplatok 105€ a pobytová taxa 10€.



Popis, Poloha: Moderný rodinný
hotel je situovaný v blízkosti ma-
lebnej zátoky Perla, v novovybu-
dovanej severnej časti Primorska.
Od centra mesta je vzdialený cca
450 metrov a disponuje s 22 iz-
bami a 4 apartmánmi. Vo vstup-
nej hale sa nachádza recepcia,
lobby bar, internetovú miestnosť
a Wi-fi pripojenie zdarma, tre-
zor(za poplatok). V hoteli sa na-
chádza sauna, biliard, stolný tenis,
šípky. Hotel má k dispozícii vý-
ťah, bazén so šmykľavkou a le-
žadlami (zdarma).
Ubytovanie: Pekné priestranné
dvojlôžkové izby zariadené mo-
derným nábytkom s možnosťou
jednej alebo dvoch prísteliek.

Každá izba má klimatizáciu,
vlastné sociálne zariadenie,
chladničku, TV/SAT, balkón.
Možnosť doobjednať detskú
postieľku.
Stravovanie: Raňajky formou
bufetu v hotelovej reštaurácii,
možnosť doobjednať večere
podávané formou bufetu v ho-
teli Queen Nelly.
Pláž: Len 150 metrov od hotela
sa nachádza nádherná piesoč-
natá pláž s pozvoľným vstupom
do mora, kde slnečníky a le-
žadlá sú za poplatok. Na pláži sa
organizujú vodné športy –
vodné skútre, windsurYng, na-
fukovací banán, vodné bicykle,
let rogalom za poplatok.

www.ckveva.sk��

Primorsko

HOTELDIAMOND ���

KLIMATIZÁCIA

WiFi

PLÁŽ 150M

1.dieťa do 12r. zdarma

TOP PONUKA

jún júl august september

Let 10/11nocí 23 4 14 25 4 15 25 5. späť Cena od 289 – 475€

Autobus 28 7 16 25 3 12 21 Cena od 158 – 230€

Cena nezahŕňa: povinný servisný poplatok 165€ (deti od 2-12r. 115€), pobytovú taxu 10€, KCP. Pri autobusovej
doprave povinný doplatok 105€ a pobytová taxa 10€.



Popis: Moderne vybavený, ro-
dinný hotel je situovaný v se-
vernej časti letoviska Primorsko.
Piesočné duny sú od hotela
vzdialené iba 50m, na severnú
pláž je 150m.
Vybavenie: malá vstupná hala
s recepciou, možnosť WiFi pri-
pojenia na prízemí zdarma,
vonkajší bazén.
Ubytovanie:2-lôžkové izby
s možnosťou až dvoch príste-
liek, sprcha, WC, chladnička, TV
klimatizácia, balkón, detská po-
stieľka na vyžiadanie zdarma
(obmedzený počet). Klimati-
zácia je v každej izbe a dopláca
sa na mieste 4,€/izba/deň.

Stravovanie: bez stravy. Možnosť
doobjednať raňajky((dospelí
4,€/deň, deti 2,€/deň vo vedľaj-
šom hoteli.
Pláž, športy a zábava: rozľahlá
piesočnatá pláž (severná pláž)
s pozvoľným vstupom do mora,
slnečníky a ležadlá na pláži (za po-
platok), plážový volejbal, plážové
ihrisko, požičovne bicyklov, vodné
športy – vodné lyže a bicykle,
surfy, jazdy na vodnom banáne,
potápanie, motorové rogalo,
windsurYng, vodné skútre, tram-
polína pre deti (za poplatok),
množstvo stánkov, reštaurácií
a barov priamo na pláži.
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Primorsko

HOTELVERMONA ��+

KLIMATIZÁCIA

WiFi

VÝBORNÁ CENA

PLÁŽ 150M

1. dieťa do1,99 grátis

TOP PONUKA

jún júl august september

Let 7nocí 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3. späť Cena od 225 – 310€

Let 10/11nocí 23 4 14 25 4 15 25 5. späť Cena od 370 – 375€

Autobus 28 7 16 25 3 12 21 Cena od 110 – 160€

Cena nezahŕňa: povinný servisný poplatok 165€ (deti od 2-12r. 115€), pobytovú taxu 10€, KCP. Pri autobusovej
doprave povinný doplatok 105€ a pobytová taxa 10€.



Poloha: Vkusne zariadený hotel
sa nachádza v tichom prostredí
cca 80 m od piesočnatej pláže
a cca 900 m od centra Prímorska.
Vybavenie: Medzi vybavenie ho-
tela patrí vstupná hala s recepciou,
reštaurácia, lobby bar s WiFi, von-
kajší bazén s oddelenou detskou
časťou, bar pri bazéne, detský klub,
detské ihrisko, animačné programy,
stolný tenis, šach, šípky, parkovisko.
Za poplatok: trezory, zmenáreň,
SPA centrum, internetový kútik,
skrášľovací salón, kaderníctvo, kon-
ferenčná miestnosť, detská po-
stieľka, wiY pripojenie, práčovňa.

Ubytovanie: Útulne zariadené
klimatizované štúdia pre 2 do-
spelé osoby a 1 dieťa (1 miest-
nosť) sú vybavené: SAT-TV, mini
barom, kuchyňou, kúpeľňou
(sprcha alebo vaňa/WC), suši-
čom na vlasy, balkónom. Za do-
platok možnosť objednania
apartmánu 2+2 (spálňa + obý-
vačka) alebo apartmán 4+2
(2 spálne +obývačka).
Stravovanie: all inclusive
Pláž: Piesočnatá pláž je vzdia-
lená cca 80 m. Ležadlá a slneč-
níky za poplatok.
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Primorsko

ApArTHOTELPRESTIGE CITY 2 ����

KLIMATIZÁCIA

WiFi

ALL INCLUSIVE

APARTMÁNY

PLÁŽ 80M

1.dieťa do 12r. zdarma

PRE NAROČNÝCH

jún júl august september

Let 7nocí 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3. späť Cena od 368 – 560 €

Let 10/11nocí 23 4 14 25 4 15 25 5. späť Cena od 487 – 750€

Autobus 28 7 16 25 3 12 21 Cena od 324 €

Cena nezahŕňa: povinný servisný poplatok 165€ (deti od 2-12r. 115€), pobytovú taxu 10€, KCP. Pri autobusovej
doprave povinný doplatok 105€ a pobytová taxa 10€.
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prOGrAm ZáJAZDOV

LETECKá DOprAVA
Rámcový program zájazdov – 8, 11 a 12 dňové zá-
jazdy s príletom do Burgasu. Lietame lietadlami Bo-
eing 737 so spoločnosťou Travel servise
1. deň – odlet z Košíc, prílet do Burgasu, transfer z le-
tiska do letoviska, ubytovanie, individuálny program,
privítanie.
2. – 10. deň (resp. 7., alebo11. deň podľa počtu noc-
ľahov) – pobyt v letovisku, individuálny program pri
mori, možnosť účasti na fakultatívnych výletoch.
11. deň (resp. 8., alebo 12. deň podľa počtu nocľahov)
– uvoľnenie izieb v dopoludňajších hodinách, transfer
z letoviska na letisko, odlet z Burgasu, prílet do Košíc.
UPOZORNENIE – ubytovanie je podľa počtu nocľa-
hov, prvý a posledný deň je vyhradený na striedanie
a dopravu turistov.
Cena zahŕňa: ubytovanie podľa počtu nocľahov na
osobu, stravu ak je uvedená, leteckú dopravu, delegáta,
upratovanie, posteľnú bielizeň, spotrebu vody a energie.
Cena nezahŕňa: servisný poplatok 165€ (osoby od 12r.),
deti do 11,99r. 115€, servisný poplatok deti do 2r. 49€
Konečná výška palivového poplatku je stanovená
30 dní pred odletom.

AUTOBUSOVá DOprAVA
Luxusným klimatizovaným autobusom, vybaveným au-
diovideom , palubným barom a WC. Počas prepravy sa
uskutočňujú len technické prestávky, o ktorých počte,
čase a dĺžke trvania Vám podajú informácie vodiči, resp.
sprievodca. Sprievodca v autobusoch je súčasťou pre-
pravy Vzhľadom k tomu, že autobusová doprava je char-
terová, ako i vzhľadom k nepredvídaným okolnostiam
(nadmerné čakanie na hraničných pre chodoch, do-
pravná situácia na cestách, preplnenosť prístupových ko-
munikácií k jednotlivým ubytovacím zariadeniam, po-
časie, prírodné živly, prípadné technické problémy
a pod.) môže dôjsť k omeškaniu dopravy pri ceste do ako
i z letovísk oproti časom uvedeným v pokynoch na
cestu, resp. pri návrate k predpokladaným príchodom
na územie SR. Za škody, ktoré môžu vzniknúť cestujú-
cim v dôsledku meškania, nezodpovedáme, ani ne-
kompenzujeme služby, ktoré boli z tohto dôvodu čer-
pané. Spresnený čas odchodu z pobytového miesta,
príp. iné informácie týkajúce sa návratu budú uve-
dené na informačných tabuliach našej CK, ktoré sú
umiestnené v ubytovacích zariadeniach. V prípade
nutných zmien prosíme o porozumenie. Cesta trvá
zhruba 23 hodín od slovensko-maďarských hraníc
Program:
1. deň – v skorých ranných hodinách odchod zo Slo-
venska / Odchod z Košíc v ranných hodinách 7.00hod /
tranzit autobusom cez Maďarsko, Srbsko do Bulharska.
2. deň – príchod do letoviska v dopoludňajších ho-
dinách, ubytovanie po 13.00 h., individuálny pro-
gram, privítací kokteil.
3. – 10. deň( resp. 3. – 11.deň) – pobyt v letovisku, in-
dividuálny program pri mori, možnosť účasti na fa-
kultatívnych výletoch.

11. deň – uvoľnenie izieb do 8.30 h., odchod z Bulharska
okolo 17.00 h. miestneho času
12. deň – príchod na Slovensko

InDIVIDUáLnA DOprAVA
Klient, ktorý použije vlastnú dopravu do ubytovacieho
zariadenia, sám zodpovedá za dodržanie termínu nástupu
a ukončenie pobytu t. j. za čerpanie resp. nečerpanie za-
bezpečených služieb.
Program: 1. deň: nástup v stanovený deň po 13.00 hod.
miestneho času posledný deň pobytu: uvoľnenie izieb do
9.00hod miest. času.

DOpOrUČEnÉ TrASy DO BULHArSKA
Cez Rumunsko: Košice – Derecen – Oradea – Pitešti – Bu-
curešť – Rousse – Šumen – Karnobat – Burgas
Cez: Srbsko: Košice – Budapešť – Belehrad – Niš – SoYa –
Plodiv – Burgas
K cestovaniu osobným motorovým vozidlom je potrebná
tzv.„zelená karta“. Cez územie MR, Srbska a Rumunska sa
platia diaľničné poplatky. Ak sa rozhodnete cestovať do Bul-
harska autom, je nutný vodičský preukaz EU a tzv. zelená
karta. Keď máte Yremné auto alebo z požičovne, musíte mať
plnú moc od majiteľa vozidla (lepšie s prekladom do sve-
tového jazyka). Bez týchto dokladov nebudete pravde-
podobne vpustený do krajiny. Do platnosti vstúpil tiež
nový cestný zákon a zvyšujú sa ceny diaľničných nálepiek
a pokút. Vodiči áut musia mať vylepenú diaľničnú známku,
inak im hrozí vysoká pokuta.

VÝLETY Cena dosp.
€

Cena deti
€

Hrady v Transylvánii - 2 DNI 112 65

Ahoj Bukurešť! – 1 Deň 61 37

Оstrov„Svata Anastasia“ hrad 3 NIMF 28 20

Istanbul 49 40

Bulharské hlavné mesto – SoUa – 1 deň (оbed) 69 50

Plovdiv – Backovski kláštor (оbed) 51 28

Кazanlak – Šipka – Еtara (оbed) 48 25

Veľké Tarnovo – Аrbanasi ( obed) 51 28

Balkánske safari (raňajky, obed) 33 25

Varna – delUnárium kláštor Aladža ( obed) 39 25

Varna – delUnárium kláštor Aladža 35 25

Sozopol – Ropotamo (оbed) 30 17

Kamenná hora – Balcik – Varna (obed) 41 25

Varna nákupy 22 10

Bulharská dedina (večera) 25 13

Degustácia bulharských vín 30 13

Panoramatický Nesebar 14 7

Piknik na jachte – jachta 10 miest (obed) 35 19

Plavba na jachte – jachta 20 alebo 40 miest (obed) 35 19

Západ slnka na jachte 25 13

Rybolov na jachte 28 15

Pirátska párty 28 20

pri vylete transylvanske zamky doplatok za jednolozkovu izbu alebo pre rodiny s 2 detmi – 30 leva.
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Všeobecné zmluvné podmienky účasti na zájazdochVEVA travel (ďalej len –Všeo-
becné podmienky) sú platné pre všetky zájazdy, pobyty a služby cestovného ru-
chu organizované cestovnou kanceláriouVEVA travel, sú neoddeliteľnou súčasťou
zmluvy o obstaraní zájazdu (dalej len – zmluva o zájazde), ktorú VEVA travel,
uzatvára s objednávateľom zájazdu a sú v súlade so zákonom č. 281/2001 Z.z.

I. Zmluvný vzťah
1. Účastníkmi zmluvného vzťahu sú:
A) VEVA travel, s.r.o., so sídlom Košice Alžbetina 5, ktorá do zmluvného

vzťahu vstupuje prostredníctvom vlastnej prevádzky alebo externých au-
torizovaných predajcov (ďalej len – CK) a

B) Objednávateľ, ktorým môže byt' fyzická alebo právnická osoba.
2. Zmluvný vzťah medzi CK a objednávateľom vzniká uzatvorením
zmluvy o zájazde t.j. prijatím objednávateľom podpísanej zmluvy o zájazde
a jej potvrdením zo strany CK. Zmluva a zájazde platí pre všetky ďalšie osoby
na nej uvedené. Za plnenie zmluvných záväzkov osôb uvedených v zmluve o zá-
jazde ručí objednávateľ ako za plnenie svojich vlastných záväzkov. Za neplnoletú
osobu podpisuje zmluvu jej zákonný zástupca.
3. Obsah zmluvy o zájazde sa určuje podľa katalógu, cenníka, doda-
točných ponúk CK, objednávateľom potvrdených objednávok, týchto Všeo-
becných podmienok resp. osobitných podmienok priložených k zmluve o zájazde.

II. Ceny zájazdu
1. Všetky ceny zájazdov organizovaných CK sú v € a vykalkulované sú z kurzu
eura oproti cudzím menám podľa oUciálneho kurzového lístka NBS platným
ku dňu 15. 10. 2016 a ceny služieb a poplatkov známe k tomuto dátumu.
2. V cenníku CK sú uvedené aktuálne ceny. Záväzná a dohodnutá cena je uve-
dená v zmluve o zájazde. CK je oprávnená jednostranným úkonom zvýšiť cenu
zájazdu v prípade, že dôjde k
a) zvýšeniu dopravných nákladov, vrátane cien pohonných hmôt
b) zvýšeniu platieb spojených s dopravou, napríklad letiskových, tranzitných

a prístavných poplatkov, ktoré sú zahrnuté v cene zájazdu
3. Pokiaľ dôjde k uvedeným zmenám do 21. dňa pred začatím zájazdu, CK zvýši
cenu zájazdu uvedenú v zmluve o zájazde
a) o čiastku, o ktorú sa zvýši cena alebo platba podľa bodu 2 ods. 3, písmena

a) a b) oproti cene služieb a platieb zahrnutých v cene zájazdu
b) o čiastku zodpovedajúcu percentuálnej výške zmeny kurzu podľa bodu 2

ods. 3. písmeno c)
4. Písomné oznámenie o zvýšení ceny sa musí objednávateľovi odoslať bez-
odkladne, najneskôr 21 dní pred začatím zájazdu, inak cestovnej kancelárii
nevznikne právo na zaplatenie rozdielu v cene zájazdu

III. Platobné podmienky
1. CK má právo na zaplatenie ceny dosiaľ objednaných služieb pred ich po-
skytnutím a objednávateľ je povinný uhradiť cenu služieb pred ich poskytnutím,
2. CK je oprávnená požadovať zaplatenie preddavkov pri podpise zmluvy o zá-
jazde. Výška preddavkov a časový rozvrh platieb je dohodnutý takto:
a) pri vzniku zmluvného vzťahu je objednávateľ povinný uhradiť preddavok

vo výške minimálne 50 % z ceny dosiaľ objednaných služieb + celkovú cenu
poistného, ak si komplexné cestovne poistenie objedná

b) najneskôr 40 dní pred začiatkom zájazdu je objednávateľ povinný uhradiť
doplatok celkovej ceny dosiaľ objednaných služieb,

c) v prípade vzniku zmluvného vzťahu v lehote kratšej ako 40 dni pred začiatkom
zájazdu je objednávateľ povinný uhradiť 100 % ceny dosiaľ objednaných služieb.

3. Objednávateľ má nárok na poskytnutie služieb len po zaplatení celej ceny
doposiaľ objednaných služieb. V prípade, že objednávateľ nedodrží termín
úhrady celej ceny dosiaľ objednaných služieb, je CK oprávnená odstúpiť od uza-
vretej zmluvy o zájazde a požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty podľa čl. VII.
týchto Všeobecných podmienok.

IV. Práva a povinnosti objednávateľa
1. Objednávateľ má právo:
a) na riadne poskytnutie zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb
b) vyžadovať od CK informácie, ktoré sa týkajú zmluvne dohodnutých a za-

platených služieb
c) odstúpiť od zmluvy o zájazde podľa čl. VII. týchto Všeobecných podmienok

kedykoľvek pred začatím čerpania služieb
d) na reklamáciu nedostatkov a jej vybavenie v súlade s čl. VI Il. týchto Všeo-

becných podmienok
e) písomne oznámiť CK, že sa zájazdu namiesto neho zúčastní iná osoba v oznámení

uvedená. Toto právo môže objednávateľ uplatniť iba v lehote do 45 dni pred
začatím zájazdu. Uplynutím tejto lehoty toto právo objednávateľa zaniká.
Dňom doručenia oznámenia sa osoba v ňom uvedená stáva objednávateľom.
Oznámenie musí obsahovať vyhlásenie nového objednávateľa, že súhlasí
s uzatvorenou zmluvou. Pôvodný objednávateľ a nový objednávateľ spoločne
a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie ceny zájazdu a úhradu nákladov, ktoré
cestovnej kancelárii v súvislosti so zmenou objednávateľa vzniknú

2. Objednávateľ má povinnosť:
a) poskytnúť CK všetky náležitosti potrebné k riadnemu zabezpečeniu a poskytnutiu

služieb, najmä pravdivo a úplne uvádzať údaje v zmluve o zájazde vrátane aký-
chkoľvek zmien týchto údajov a predložiť ďalšie doklady podľa požiadavky CK

b) zaplatiť cenu zájazdu v súlade s čl. III. týchto Všeobecných podmienok
c) obstarať si a mať pri sebe počas zájazdu platný cestovný doklad, prípadne

vízum pokiaľ je vyžadované, dodržiavať pasové a colné predpisy krajín, do
ktorých cestuje. Každé dieťa musí mať svoj vlastný cestovný pas. Deti do 15
rokov, ak necestujú spolu s rodičmi, môžu cestovať len v sprievode dospe-
lých osôb alebo s písomným súhlasom zákonného zástupcu a musia mať
vlastný cestovný pas. Osoby, ktorých zdravotný stav to vyžaduje, môžu ces-
tovať len v sprievode a dohľade iných dospelých osôb. Pri organizovaní zá-

jazdu do krajín s vízovou povinnosťou objednávateľ predloží cestovný pas
v termíne, ktorý urči CK. Všetky náklady, ktoré vzniknú nedodržaním týchto
predpisov, znáša objednávateľ

d) Bez zbytočného odkladu a v lehote stanovenej CK oznamovať CK svoje stano-
visko k prípadným zmenám v podmienkach a obsahu dohodnutých služieb

e) Prevziať od CK doklady potrebné na čerpanie služieb
f) Nahlásiť účasť cudzích štátnych príslušníkov
g) Riadiť sa pokynmi sprievodcu, delegáta alebo iného určeného zástupcu CK

a dodržiavať stanovený program
h) Počínať si tak, aby nedochádzalo k škodám na zdraví alebo majetku na úkor

ostatných účastníkov zájazdu, dodávateľov služieb alebo CK
i) Dbať o včasné a riadne uplatnenie prípadných nárokov voči dodávateľom

služieb podľa ČI. VIII, Týchto Všeobecných podmienok
j) Dostaviť sa na miesto odchodu v stanovenom čase.
3. K povinnostiam objednávateľov – právnických osôb ďalej patrí:
a) poveriť oprávneného zástupcu, s ktorým CK bude komunikovať a ktorý oboz-

námi svojich účastníkov s týmito Všeobecnými podmienkami a informá-
ciami, ktoré od CK dostane.

V. Povinnosti a práva CK
1. CK je povinná:
a) mať uzavretú zmluvu o poistení zájazdu pre prípad jej úpadku alebo krát-

kodobej platobnej neschopnosti
b) pred uzavretím zmluvy o zájazde informovať o skutočnostiach, ktoré sú jej

známe a ktoré môžu mať vplyv na rozhodnutie záujemcu o kúpu zájazdu
c) najneskôr sedem dni pred začatím zájazdu poskytnúť objednávateľovi písomné

ďalšie potrebné informácie o všetkých skutočnostiach, ktoré sú pre objed-
návateľa dôležité a ktoré sú jej známe, ak nie sú obsiahnuté už v zmluve, ka-
talógu alebo v cenníku, ktorý bol objednávateľovi odovzdaný, a to najmä:

– Podrobnosti o možnosti kontaktu na neplnoletú osobu alebo zástupcu CK
v mieste pobytu neplnoletej osoby, ak ide o zájazd, ktorého účastníkom je
neplnoletá osoba

– Všetky potrebné doklady, ktoré potrebuje objednávateľ na poskytnutie
obstaraných služieb (napríklad poukaz pre hotel na poskytnutie dohodnutého
ubytovania a stravovania, atd.)

– Ak je zmluva uzatvorená v čase kratšom ako sedem dní pred začatím zájazdu,
CK svoju povinnosť podľa ods. 1 pism. c) musí splniť pri uzatváraní zmluvy.

2. CK nie je povinná poskytnúť zákazníkovi plnenia nad vopred potvrdených
a zaplatených služieb.
3. K povinnostiam objednávateľa uvedeným v čl. IV. týchto Všeobecných
podmienok sa vzťahujú im zodpovedajúce práva CK.

VI. Zmeny dohodnutých služieb, zrušenie zájazdu
1. Ak je CK nútená pred začatím zájazdu zmeniť podmienky zmluvy o zájazde,
môže navrhnúť objednávateľovi zmenu zmluvy. Ak navrhovaná zmena zmluvy
vedie aj k zmene ceny zájazdu, musí byť v návrhu nová cena uvedená. Objed-
návateľ má právo rozhodnúť, či bude so zmenou zmluvy súhlasiť alebo či od zmluvy
odstúpi bez zaplatenia zmluvných pokút. Rozhodnutie objednávateľa sa musí
oznámiť CK písomne v lehote určenej CK v návrhu zmeny zmluvy o zájazde.
2. CK má právo zrušiť zájazd, ak v lehote 21 dní pred začatím nebude dosiahnutý
minimálny počet účastníkov zájazdu alebo v iných prípadoch, ak jeho usku-
točnenie je pre CK ekonomicky neúnosné, pretože náklady vynaložené na jeho
uskutočnenie výrazne prevyšujú náklady plánované. Minimálny počet účast-
níkov zájazdu pre všetky zájazdy je stanovený počtom 35 osôb, pokiaľ v ka-
talógu alebo cenníku nie je uvedený iný počet. Ak CK zruší zájazd, je povinná
túto skutočnosť oznámiť objednávateľovi bezodkladne písomnou formou.
3. CK si vyhradzuje právo zrušiť zájazd v dôsledku udalosti, ktorým nie je možné
zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia alebo v dôsledku neobvyklých a ne-
predvídateľných okolnosti,
4. Ak CK odstúpi od zmluvy z dôvodu zrušenia zájazdu pred jeho začatím alebo
ak objednávateľ nesúhlasí s navrhovanou zmenou zmluvy o zájazde podľa ods.
1, má objednávateľ právo žiadať, aby mu CK na základe novej zmluvy poskytla
iný zájazd najmenej v kvalite, ktorá zodpovedá službám dohodnutým v pô-
vodnej zmluve, ak CK môže takýto zájazd ponúknuť. Pri uzatvorení novej zmluvy
sa platby uskutočnené na základe pôvodnej zmluvy považujú za platby podľa
novej zmluvy. Ak je cena nového zájazdu nižšia ako už uskutočnené platby,
je CK povinná tento rozdiel bezodkladne objednávateľovi vrátiť.
5. Ak po začatí zájazdu CK neposkytne objednávateľovi služby alebo ich pod-
statnú časť riadne a včas, alebo zistí, že mu ich nebude môcť poskytnúť, aj keď
ju k tomu zmluva zaviazala, je povinná bezodkladne urobiť také opatrenie, aby
mohol zájazd pokračovať.
6. Ak pokračovanie zájazdu nie je možné zabezpečiť inak ako prostredníctvom
služieb nižšej kvality než sú uvedené v zmluve, je CK povinná vrátiť objed-
návateľovi rozdiel ceny medzi ponúkanými a poskytnutými službami.
7. Na základe individuálnej požiadavky objednávateľa CK. pokiaľ je to možné,
urobí zmenu podmienok dohodnutých v zmluva o zájazde.Vykonanie takýchto
zmien podlieha zaplateniu poplatku vo výške 4,- EUR za jednu zmenu. Ide
o zmenu termínu, typu ubytovacieho zariadenia, počtu osôb. nástupného
miesta, mena a pod.V prípade takejto zmeny požadovanej objednávateľom v le-
hote kratšej než 45 dní pred začatím zájazdu, je takáto zmena považovaná za
odstúpenie od zmluvy o zájazde zo strany objednávateľa a objednávateľ je po-
vinný zaplatiť CK zmluvnú pokutu v súlade s čl,VII. týchtoVšeobecných podmienok.

VII. Odstúpenie od zmluvy o zájazde
1. CK môže pred začatím zájazdu od zmluvy odstúpiť len z dôvodu zrušenia zá-
jazdu alebo z dôvodu porušenia povinnosti objednávateľom, ktoré boli zmlu-
vou dohodnuté, pričom zašle objednávateľovi na jeho adresu uvedenú v zmluve
o zájazde písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy s uvedením dôvodov.
Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia oznámenia.
2. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy o zájazde kedykoľvek pred za-
čatím čerpania služieb:

a) bez udania dôvodu
b) ak nedôjde k uzatvoreniu novej zmluvy o zájazde podľa čl. VI.

ods. 4 týchto Všeobecných podmienok
c) ak dôjde k porušeniu povinností CK vyplývajúcich zo zmluvy o zá-

jazde,
Oznámenie o odstúpení od zmluvy o zájazde musí objednávateľ oz-
námiť písomnou formou a odovzdať ho osobne na predajné miesto,
kde si zájazd zakúpil alebo ho poslať CK doporučeným listom. Pri
osobnom odovzdávaní účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú
dňom odovzdania oznámenia resp. pri posielaní doporučeným lis-
tom CK dňom doručenia písomného oznámenia na predajné miesto,
kde si zájazd zakúpil.
3. Ak je dôvodom odstúpenia objednávateľa od zmluvy porušenie po-
vinnosti CK alebo ak nedôjde k uzatvoreniu novej zmluvy, je CK povinná
bezodkladne vrátiť objednávateľovi celú sumu, ktorú od neho dostala
na úhradu ceny zájazdu podľa zrušenej zmluvy, pričom objednávateľ nie
je povinný zaplatiť CK zmluvné pokuty.
4. Pri určení počtu dni pre výpočet zmluvnej pokuty je rozhodujúci deň,
ktorým nastávajú účinky odstúpenia od zmluvy o zájazde. Tento deň
sa tiež započítava do stanoveného počtu dní.
5. CK má právo odrátať zmluvnú pokutu od zaplateného preddavku alebo
zaplatenej ceny dosiaľ objednaných služieb. CK je zároveň povinná vrá-
tiť objednávateľovi bezodkladne zostatok z uhradenej ceny zájazdu
podľa zrušenej zmluvy.
6. V prípade, že objednávateľ odstúpi od zmluvy, je povinný oznámiť to
CK písomne a zároveň zaplatiť storno poplatok. Účasť je zrušená ku
dňu, kedy objednávateľ písomne s podpisom podá zrušenie účasti u CK
spolu s uvedením dôvodu zrušenia objednaných služieb. Po obdržaní oz-
námenia o zrušení zájazdu CK vráti objednávateľovi zaplatenú sumu
zníženú o príslušný stornopoplatok. Stornopoplatky sú vyjadrené ako per-
cento z celkovej ceny zájazdu následovne:
Základný stornopoplatok do 46 dní pred dohodnutým termínom po-
skytovania služieb CK účtuje – 50 €/osoba
– od 45 do 31 dní pred dohodnutým termínom poskytovania služieb – 30 %
– od 30 do 22 dní pred dohodnutým termínom poskytovania služieb – 60 %
– od 21 do 15 dní pred dohodnutým termínom poskytovania služieb – 75 %
– od 14 do 7 dní pred dohodnutým termínom poskytovania služieb – 90 %
– Menejako7dnípreddohodnutýmtermínomposkytovaniaslužieb–100%.
Pri nenastúpení na zájazd, dobrovoľnom nečerpaní služieb alebo pri
nečerpaní služieb spôsobeným vlastným zavinením nevzniká objedná-
vateľovi nárok na vrátenie ceny zájazdu.

VIII. Reklamačné konanie, zodpovednosť za škodu
1. V prípade, že CK neposkytne všetky služby predmetného zájazdu
v plnom rozsahu a kvalite tak, ako bolo dohodnuté v zmluve o zájazde,
má objednávateľ právo na reklamáciu. Objednávateľ u platní právo na od-
stránenie chybne poskytnutej služby bezodkladne a to u dodávateľa
služby alebo u povereného zástupcu CK.
2. Ak sa dodávateľovi služby alebo zástupcovi CK nepodarí na mieste zjed-
nať nápravu, spíše so zákazníkom reklamačný protokol. Tento protokol
je podmienkou pre uznanie reklamácie. Protokol musí byť spísaný
v troch vyhotoveniach! 1 pre zástupcu CK. 2 pre klienta) a podpísaný zá-
stupcom CK a objednávateľom.
3. Jednu kópiu reklamačného protokolu s reklamáciou je objednávateľ po-
vinný preukázateľne doručiť CK. Objednávateľ musí svoje nároky z rekla-
mácie uplatniť v lehote do 3 mesiacov, inak mu právo zanikne.
4. Na všetky reklamácie podané v súlade s uvedenými podmienkami,
je CK povinná odpovedať písomnou formou, najneskôr v lehote 30 dní
od prijatia reklamácie.
5. CK nezodpovedá za úroveň cudzích služieb a akcií mimo rámec zá-
jazdu, ktoré si objednávateľ objedná na mieste u sprievodcov, v hoteli
alebo Inej organizácii.
6. Za predmet reklamácie sa nepovažujú také škody a majetkové ujmy
spôsobené objednávateľovi, ktoré sú predmetom zmluvnej úpravy
poistného krytia poisťovne na základe poistnej zmluvy o cestovnom
poistení, ani také škody a majetkové ujmy, ktoré sú z rozsahu poistného
krytia výslovne vyňaté.
7. V prípade, že dôjde k „overbookingu“ ubytovacieho zariadenia
a bude nutné objednávateľa ubytovať v inom ubytovacom zariadení,
poskytne sa náhradné ubytovanie v ubytovacom zariadení rovnakej
alebo vyššej kategórie. Náhradné ubytovanie môže byť poskytnuté aj
na časť pobytu. Ďalšie nároky voči CK sú vylúčené. Za závažné sa ne-
považuje zmena ubytovania rovnakej kategórie, alebo poskytnutie uby-
tovania vyššej kvality. Rovnako sa za závažnú zmenu nepovažuje zmena
leteckej spoločnosti, autobusovej spoločnosti, zmena nástupného
miesta, času odletu, trasy autobusu, či typu lietadla, letu a jeho
trasy, čí prestupných miest, ako aj zmena odletového miesta.
8. Malé zmeny zo strany vedenia ubytovacieho zariadenia alebo za-
hraničného partnera (organizácia stravovania, poskytovanie do-
plnkových služieb, fakultatívnych programov a výletov, stavebná čin-
nosť a pod.) môžu nastať v priebehu sezóny v krátkej dobe pred
odchodom na zájazd. Uvedené zmeny CK nemôže ovplyvniť, preto
v prípade reklamácie, bude predmet reklamácie, reklamovať
u svojho partnera – dodávateľa týchto služieb.
9. Zmeny letových časov sa môžu uskutočniť i niekoľko hodín pred
plánovaným odletom. CK neručí za meškanie lietadla resp. skorší
odlet alebo prílet (čo môže vzniknúť z technických dôvodov, z dô-
vodu nepriaznivých poveternostných podmienok, z prevádzkových
dôvodov, preťaženia leteckých ciest a pod.) a za škody tým spô-
sobené. V prípade omeškania resp. skoršieho odletu alebo príletu
lietadla nevzniká objednávateľovi právo na kompenzáciu od CK
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za dobu čakania na letisku alebo nevyčerpané služby súvisiace
s pobytom, ani na odstúpenie od zmluvy o zájazde. V takomto
prípade bude klientom bezodkladne poskytnutá pomoc, podľa
ustanovenia ES č. 26102004 bude klientom poskytnutá náhrada
a pomoc cestujúcim.
10. Vzhľadom na nepredvídané okolnosti ako sú počasie, čakanie
na hraničných priechodoch, prípadne problémy v cestnej pre-
mávke, môže dôjsť k predĺženiu plánovanej doby prepravy. V prí-
pade omeškania autobusu nevzniká objednávateľovi právo na kom-
penzáciu za omeškaný čas alebo nevyčerpané služby súvisiace
s pobytom. V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany objednávateľa,
budú účtované storno poplatky podľa platných Všeobecných zmluv-
ných podmienok..
11. Objednávateľ, ktorý použije vlastnú dopravu, je sám zodpovedný
za dodržanie termínu nástupu a ukončenia pobytu, ktorý CK uvádza
v pokynoch na zájazd.
12. Pri posudzovaní počtu dní dovolenky treba počítať s tým, že do pr-
vého a posledného dňa v rôznej miere zasahujú dopravné a ubytova-
cie služby. Aj v prípade obsadenia izby v skorých ranných hodinách ne-
ručí za škody, ktoré môžu vzniknúť objednávateľovi z týchto dôvodov
a nekompenzuje služby, ktoré z týchto dôvodov neboli čerpané.
13. CK nezodpovedá za škodu, ktorú nezavinila ani ona ani jej dodáva-
teľovi služieb a škoda bola spôsobená objednávateľom, treťou osobou,
ktorá nie je spojená s poskytovaním zájazdu alebo udalosťou, ktorej ne-
bolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia alebo v dôsledku
neobvyklých a nepredvídaných udalostí.

IX. Cestovné poistenie
1. Súčasťou všetkých zájazdov CK je ako nepovinný príplatok komplexné
cestovné poistenie. V rámci rozsahu komplexného cestovného poistenia
je okrem iného zahrnuté poistenie pre prípad, že objednávateľovi vzniknú
náklady v súvislosti s jeho odstúpením od zmluvy o zájazde v prípade ne-
hody alebo ochorenia. Obsah a cena komplexného cestovného poistenia
sú uvedené v katalógu a cenníku CK a presný rozsah krytia a podmienky
komplexného cestovného poistenia sú uvedené v brožúre poisťovacej spo-
ločnosti, ktorú objednávateľ prevezme od CK.

2. Pri vzniku poistnej udalosti je poistený v priamom vzťahu s poisťovacou spo-
ločnosťou a CK neprináleží posudzovať existenciu resp. výšku uplatňovaných
nárokov z toho vzťahu.

X. Poistenie insolventnosti
1. CK je v súlade so zákonom č. 281/2001Z.z. o zájazdoch, podmienkach
podnikania cestovných kancelárií v platnom znení povinná dohodnúť povinné
zmluvné poistenie zájazdu pre prípad jej úpadku. CK ako poistník má uzat-
vorenú zmluvu o poistení zájazdu pre prípad jej úpadku s Európskou cestov-
nou poisťovňou ako poisťovateľom.

XI. Ochrana osobných údajov
1.Objednávateľ v súlade so zákonom č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných
údajov v platnom znení si je vedomý práv a povinností týkajúcich sa získava-
nia a spracovávania osobných údajov. Zároveň podpísaním Zmluvy udeľuje súh-
las so spracovaním osobných údajov uvedených v zmluve ako aj ňou určeným
osobám, za účelom zabezpečovania a poskytnutia zmluvne dohodnutých slu-
žieb pre plnenie povinností uložených všeobecne záväznými právnymi pred-
pismi a vyššie uvedeným zákonom, a to na dobu potrebnú k zabezpečovaniu
práv a povinností, ktoré vyplývajú zo zmluvných vzťahov medzi objednávate-
ľom a CK, vrátane sprístupnenia týchto údajov obchodným partnerom CK
a cezhraničného prenosu osobných údajov do krajiny pobytu, resp. tranzitu, a to
i v prípade, že tieto krajiny nezabezpečujú primeranú úroveň ochrany za pred-
pokladu, že poskytnutie týchto údajov je nevyhnutné pre zabezpečenie služieb
pre objednávateľa. Odvolanie súhlasu je možné po predchádzajúcej dohode ob-
jednávateľa s CK. Vyššie uvedené prehlásenie a súhlas objednávateľ udeľuje aj
v mene ostatných objednávateľov zájazdu, a to na základe zákona a ich pí-
somného súhlasu, o ktorom vyhlasuje, že ním preukázateľne disponuje. Ob-
jednávateľ zodpovedá za úplnosť, pravdivosť a správnosť údajov, ktoré poskytol
za účelom uzavretia Zmluvy.

XII. Alternatívne riešenie sporov
Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov v zmysle zákona č.391/2015 Z.z.
s účinnosťou od 1. februára 2016. Alternatívnym riešením sporu je postup sub-
jektu alternatívneho riešenia sporov podľa tohto zákona, ktorého cieľom je
dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi stranami sporu. Spotrebiteľ má

právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu pri súčasnom
splnení nasledovných podmienok:
1) spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho
reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva;
2) spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu
subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa bodu
1) odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní do dňa jej odo-
slania.
Subjektom alternatívneho riešenia sporov medzi cestovnou kanceláriou a jej
klientom je Slovenská obchodná inšpekcia. Na stránke Slovenskej obchodnej
inšpekcie http://www.soi.sk sú uvedené podrobné informácie o alternatív-
nom riešení spotrebiteľských sporov vrátane kontaktov a príslušných for-
mulárov.

XII. Záverečné ustanovenia
1. Tieto Všeobecné podmienky CK sú platné pre účasť na všetkých zájazdoch
usporiadaných CK uskutočnené po 1.1.2016 a sú súčasťou zmluvy o zájazde,
ak nie je CK stanovený či vopred dohodnutý rozsah vzájomných práv a povinností
inak, a to vždy písomnou formou.
2. Objednávateľ potvrdzuje podpisom zmluvy o zájazde, že sú mu Všeo-
becné podmienky, ako aj základné informácie pre turistov známe, rozumie
im, súhlasí s nimi a v plnom rozsahu ich prijíma.
3. Objednávateľ potvrdzuje podpisom zmluvy o zájazde, svoj súhlas s tým, aby
CK spracovávala jeho osobné údaje vrátane rodného čísla za účelom ponúkania
služieb poskytovaných a prostredníctvom CK a zároveň vyhlasuje, že je splno-
mocnený podpisom tejto zmluvy udeliť súhlas aj na spracovávanie osobných
údajov všetkých osôb uvedených v zmluve o zájazde. Poskytované údaje
môžu byť sprístupnené iba zamestnancom CK a osobám, ktoré sú oprávnené
služby zabezpečované CK ponúkať a poskytovať.
4. Všetky údaje a pokyny obsiahnuté v katalógu a cenníku o službách, cenách
a cestovných podmienkach zodpovedajú informáciám známym k dátumu 31.
10. 2015. CK si vyhradzuje právo ich zmeny do doby uzatvorenia zmluvy o zá-
jazde s objednávateľom. CK nezodpovedá za obsah inzertných strán uverej-
nených v katalógu, cenníku a iných materiáloch, ktoré vydáva CK a neručí za
správnosť údajov uvedených v prospektoch, ktorých vydavateľom nie je a ne-
môže ich ovplyvniť.

Cestovná kancelária VEVA travel je v zmysle zákona č. 281/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov poistená proti úpadku
cestovnej kancelárie v Európskej cestovnej poisťovni, číslo certiYkátu k poistnej zmluve 01KAU1661132014.
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