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            priatelia!
Vážení a milí 

Vítame Vás na stránkach nášho 
katalógu Leto 2016. 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.  
 Dominuje v nej hlavne 
južné pobrežie Čierneho mora  a 
predovšetkým letovisko 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. 
 Západ Turecka je oblasťou, 

ktorá sa teší z príjemného Egejského 
mora. Práve pobrežie západného 
Turecka, ktoré skrýva nielen prírodné 
krásy, ale aj veľa  starobylých 
pamiatok Vám teraz chceme 
ponúknuť.
         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 - to 
je krajina ruží 

a dobrého vína s 
bohatou históriou, 

kde sa stretáva a 
prepletá európska 

aj východná kultúra. 
Historicky bolo Bulharsko 

vždy križovatkou Európy. 
Bulharský ľud je hrdý na 

svoje zvyky, umenie a folklór, 
vyvinutý počas stáročí.

Táto neveľká balkánska krajina 
má čo ponúknuť každému 

turistovi - široké piesočnaté 
pláže s jemným pieskom, mierne 

podnebie, príjemné teploty, čistú 
morskú vodu a historické mestá.  Iba 

málokto vie, že Bulharsko má vyše 
500 minerálnych prameňov rôzneho 

zloženia i teploty a ložiská liečivej 
rašeliny a bahna.

Bulharsko je krásna krajina, hornatá, 
s možnosťou turistiky 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 perfektné teploty 

vody a vzduchu. Bulharsko je tiež zimným rajom. 
Tých, ktorí ho nepoznajú, príjemne prekvapia 

zasnežené hory, výborné svahy a krásna modrá 
obloha. V zime sú obľúbené lyžiarske strediská - 

Bansko, Borovec a Pamporovo. 
Bulharsko a  nočný život ide ruka v ruke, vždy je čo 

robiť a “vystrájať”.  Dovolenka v Bulharsku je vzrušujúca 
na zábavu. Ak chcete stráviť celú dobu v Bulharsku , 

mať párty po každodennom zotmení do svitania, môžete. 
V Bulharsku môžete ísť do klubu, kasína alebo využívať 

niektoré z mnohých reštaurácií, v ktorých poväčšine hrá 
živá hudba.  Bulharsko sa hemží nočnými klubmi, medzi 

ktoré patria i tradičné taverny s bulharskou ľudovou muzikou, 
na diskotékach sa hrajú najmodernejšie svetové hudobné hity, 

ale aj ich „folk- čalga“.
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Sozopol RozpRáVKA nA 
dlAni
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 najkrajšou 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 StVoREné 
pRE SloVáKoV
Len 52 kilometrov od Burgasu nájdete jednu z 
najobľúbenejších destinácií Bulharska. 
Takmer koloniálna atmosféra, plná voľných 
nostalgických chvíľ v starom meste, výhodné pláže a 
dostupné reštaurácie. 
Primorsko je pre našinca jednoducho istota. Finančne 
výhodné pobyty, na ktorých sa určite nebudete nudiť. 
Duny prírodnej rezervácie Perla a plytká morská voda, 
vhodná pre najmenších. 
Ak Vám nestačí more, navštívte miestny aquapark! 
Priemerná ročná teplota 27 stupňov Celsia je pre 
Slováka doslova ideál.

Kiten - ticho ktoré lieči

Približne päť kilometrov od Primorska leží malé 
mestečko Kiten. 
Do Primorska vás dovezie mikrobus alebo si 
vychutnáte bicykel. 
Mestečko poskytuje azyl návštevníkom, ktorí nemajú 
radi hluk. 
Ak by ste sa nudili, tak vyskúšajte diskotéku Zangador 
priamo na piesočnej pláži. 
Kiten je vhodný pre tých, ktorí chcú objavovať 
obchodíky so suvenírmi.

pomorie - Soľ nad zlato

Medzi Burgasom a Snečným pobrežím leží ďalší z 
bulharských zázrakov.
Mesto ležiace na polostrove je bývalým gréckym 
sídlom. Na jeho severe leží dlhá pláž, ktorá oddeľuje 
more od jazera, kde sa stáročia ťaží soľ. 
Stredoeurópan ocení podobnosť mesta s našimi 
historickými pamiatkami, dovolenkujúci sa potešia 
ideálnej kombinácii 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...

nESEbAR - lEtná RomAnCA
Rybárske mestečko zapísané v zozname UNESCO. 
História, kaviarničky a veľa romantiky sú ideálne pre 
zaľúbencov. Len 32 kilometrov od Burgasu nájdete 
tento čarovný kút sveta. Na bývalom ostrove sa 
môžete túlať v tajomných uličkách, ktoré skrývajú 
obchodíky a kostolíky, drevené domčeky aj pouličných 
umelcov. Osvieži vás niekoľko menších mestských 
pláží, za ktorých čistotu získalo mesto ocenenie Modrá 
vlajka.

Slnečné pobrežie - 
náruč plná Slnka
Na juhu Bulharskej riviéry, len 40 kilometrov od 
Burgasu nájdete tento čarovný kút sveta. 
Slnečné pobrežie s plnou náručou nových hotelov 
neďaleko mestečka Nesebar. 
Nájdete tu nielen históriu, pobrežie je Slnečné hlavne 
kvôli bohatej ponuke akcií a možností.
 Tu sa, jednoducho, nemôžete nudiť! Slnko chodí 
oddychovať práve na toto pobrežie. A čaká na Vás...

Bulharsko - krajina ruží

základné informácie: 
Názov: Bulharská republika 
Rozloha: 110.910 km2 
Počet obyvateľov: 8.468.000 
Hlavné mesto: Sofia 
(1.125.000 obyvateľov) 

Mesiac V VI VII VIII IX X
Vzduch ºC 21 26 29 29 24 20
Voda ºC 17 22 25 26 23 19



Bulharsko

Hotel Riva***
Slnečné pobrežie

POLOHA: 
Kompletne zrekon-
štruovaný hotel Riva 
sa nachádza blízko 
rušného centra ob-
ľúbeného strediska 
Slnečné pobrežie s 
množstvom nákupných 
a zábavných možnos-
tí. Hotel je vzdialený 
len 5 minút od širokej 
piesočnatej pláže a 10 
minút od aquaparku 
Action. V tesnej blíz-
kosti hotela je známa 
diskotéka Orange a 
supermarket.
VyBAVENIE: 
Priestranná vstupná 
hala s recepciou, lobby 
bar, internet (Wi-Fi), 
reštaurácia s terasou, 
2 vonkajšie bazény, 
detský bazén, ležadlá 

a slnečníky pri bazéne 
zdarma, detské ihrisko, 
parkovisko, obchodíky.
UByTOVANIE: 
Moderné dvojlôžkové 
izby s možnosťou 
jednej alebo dvoch 
prísteliek. V izbách sa 
nachádza klimatizá-
cia, minichladnička, 
TV, vlastné sociálne 
zariadenie WC/sprcha, 
balkón s posedením.

PLáž: 
Priestranná piesočna-
tá pláž s pozvoľným 
vstupom do mora, 
ležadlá a slnečníky (za 
poplatok 10Lv), vodné 
športy (za poplatok)

STRAVOVANIE: 
All inclusive, raňaj-
ky, obedy a večere 
formou bohatých 
bufetových stolov, ne-
alkoholické a alkoho-
lické nápoje miestnej 
výroby podávané na 
miestach a v časoch 
určených hotelom.
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WIFI
1. dieťa  do 12,99 grátis

All InclusIve
Top ponukA
klImATIzácIA

Izby 2+2



Hotel sUNset****
Slnečné pobrežie

POLOHA: 
Príjemný, moderný 
hotel je situovaný v 
severnej časti Slneč-
ného pobrežia, kde 
sa môžete pohodlne 
dostať po pobrežnej 
promenáde. Krásna 
piesočnatá pláž so 
zlatistým pieskom je 
od hotela vzdialená len 
150 m. 

VyBAVENIE: 
Vstupná hala s re-
cepciou, lobby bar, 
výťah, reštaurácia, 
zmenáreň, trezor na 
recepcii (za poplatok), 
vonkajší bazén s odde-
lenou časťou pre deti, 
ležadlá a slnečníky pri 
bazéne zdarma, bar pri 

bazéne, detské ihrisko, 
Irish Pub, bezplatné 
Wi-Fi, sauna, masá-
že, kaderníctvo – za 
poplatok.

UByTOVANIE: 
Moderné, klimatizova-
né dvojlôžkové izby s 
možnosťou jednej ale-
bo dvoch prísteliek sú 
vybavené TV, telefó-
nom, minichladničkou, 
trezorom (za poplatok), 
vlastným sociálnym 
zariadením WC/
sprchou a  sušičom 
na vlasy. Všetky izby 
majú vlastný balkón s 
posedením.
PLáž: 
široká, piesočnatá 
pláž s pozvoľným vstu-

pom do mora, ležadlá 
a slnečníky (za popla-
tok), široká ponuka 
vodných a plážových 
športov.

STRAVOVANIE: 
Raňajky podávané 
formou bufetu, mož-
nosť doobjednať all 
inclusive. 
All inclusive (za popla-
tok): raňajky, obedy a 
večere formou boha-
tých bufetových stolov, 
snack, sladké koláče, 
zmrzlina, nealkoholic-
ké a alkoholické nápo-
je miestnej výroby.

Bulharsko
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WIFI
1. dieťa  do 12,99 grátis

All InclusIve
Top ponukA
klImATIzácIA

Izby 2+2



Hotel cARINA beAcH***
Slnečné pobrežie

POLOHA: 
Hotel sa nachádza v 
severnej časti stredis-
ka, v bezprostrednej 
blízkosti krásnej širokej 
pláže, ktorú od hotela 
oddeľuje len pobrežná 
promenáda, po ktorej 
sa krátkou prechádz-
kou dostanete priamo 
do centra Slnečného 
pobrežia. 

VyBAVENIE: 
Vstupná hala s re-
cepciou, lobby bar, 
zmenáreň, Wi-Fi, von-
kajší bazén, ležadlá a 
slnečníky pri bazéne 
zdarma, reštaurácia s 
terasou, bar pri bazé-
ne, herňa.

UByTOVANIE: 
Klimatizované štúdia a 
apartmány sú vyba-
vené TV, kuchynský 
kútom s chladničkou, 
telefónom, vlastným 
sociálnym zariadením 
WC/sprcha, sušičom 
na vlasy a balkónom.

PLáž: 
široká piesočnatá pláž 
s pozvoľným vstupom 
do mora, ležadlá a 
slnečníky (za popla-
tok), vodné športy (za 
poplatok).

STRAVOVANIE: 
Individuálne v okolitýc 
reštauráciach. Mož-
nosť doobjednať ra-
ňajky alebo polpenziu 
vo vedľajšom hoteli 
Blue Bay

Bulharsko
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WIFI
klImatIzácIa
apartmány

Na pláži



Hotel bajkal***
Slnečné pobrežie

POLOHA: 
Hotel Bajkal pozostá-
va z 3 častí a leží v 
južnej časti Slnečného 
pobrežia, približne 150 
metrov od pláže.

VyBAVENIE: 
Vstupná hala s re-
cepciou a sedením, 
miestnosť na batožinu, 
lobby bar, zmenáreň, 
výťah (v 5-poscho-
dovej časti), trezor a 
internet na recepcii 
(za poplatok), hracie 
automaty, reštaurácia, 
vonkajší bazén s det-
skou časťou (ležadlá 
a slnečníky zdarma), 
bar pri bazéne, pekná 
udržiavaná záhrada, 
detské ihrisko, parko-

visko, fitnes centrum, 
sauna, biliard, minigolf, 
stolný tenis, masáže, 
jacuzzi, solárium a 
kaderníctvo.

UByTOVANIE: 
Novo zrekonštruované 
moderne zariadené 
dvojlôžkové izby s 
možnosťou jednej 
alebo dvoch  prístelky 
majú vlastné sociálne 
zariadenie (kúpeľňa 
so sprchou, WC), 
balkón so sedením, 
televízor, individuálnu 
klimatizáciu, minichlad-
ničku, sušič na vlasy a 
telefón.

PLáž: 
Piesočnatá, postupne 

zvažujúca sa do mora, 
ležadlá a slnečníky (za 
poplatok 10lv/deň), 
vodné skútre, vodné 
bicykle, windsurfing, 
jazda na banáne, ma-
sáže, lukostreľba, vod-
né lyže, tenisové kurty, 
lety na padákoch, jazda 
na koňoch, minigolf,  
kolky (za poplatok).

STRAVOVANIE: 
All  inclusive  zahŕňa: 
raňajky(7.30.-10.00), 
obedy(12.00.-14.00) a 
večere (18.00-21.00) 
formou bufetu, nealko 
a alko nápoje miestnej 
výroby (11.00-23.00), 
kávu, čaj, zmrzlinu, 
koláčiky( 10-20.00) a 
špeciality na grile  vo 
vyhradených časoch. 

Bulharsko

8

WIFI
1. dieťa  do 14,99 grátis

All InclusIve
Top ponukA
klImATIzácIA

Izby 2+2



Sunny bay apartmány***
Slnečné pobrežie

POLOHA: 
Aparthotel má výbor-
nú polohu, priamo na 
pláži. Nachádza sa 
v severnejšej časti 
strediska Slnečné 
pobrežie, v blízkosti 
pobrežnej promenády 
a centra.

VyBAVENIE: 
Recepcia s nepre-
tržitou prevádzkou, 
trezor (za poplatok), 
Wi-Fi, vonkajší bazén, 
ležadlá a slnečníky pri 
bazéne zdarma, rešta-
urácia, bar, fitnescen-
trum, sauna, masáže, 
parkovisko.

UByTOVANIE: 
Kpekné priestranné 
apartmány sú vybave-
né kuchynkou, chlad-
ničkou, sporákom, 
gaučom, TV, klimatizá-
ciou, vlastným sociál-
nym zariadením WC/
sprcha a balkónom.

PLáž: 
Dlhá a široká pláž so 
zlatistým pieskom s 
pozvoľným vstupom 
do mora, ležadlá a 
slnečníky (za popla-
tok), vodné športy (za 
poplatok).

STRAVOVANIE: 
Bez stravy.

Bulharsko
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WIFI
Klimatizácia

ApArtmány
Na pláži



Hotel Blue Bay****
Slnečné pobrežie

POLOHA: 
Moderný hotel Blue 
Bay sa nachádza v 
tesnej blízkosti pláže v 
severnej časti rušné-
ho letoviska Slnečné 
pobrežie s množstvom 
atrakcií, barov, disko-
ték, obchodov, reštau-
rácií, taverien a iných 
možností spojených s 
nákupmi a zábavou. 

VyBAVENIE: 
Vstupná hala s re-
cepciou, trezor (za 
poplatok), reštaurá-
cia, lobby bar, Wi-Fi, 
vonkajší bazén s odde-
lenou časťou pre deti, 
ležadlá a slnečníky 
pri bazéne zdarma, 
detský kútik, biliard.

UByTOVANIE: 
Priestranné dvojlôžko-
vé izby s možnosťou 
jednej alebo dvoch 
prísteliek majú indivi-
duálnu klimatizáciu, 
telefón, TV, minichlad-
ničku, vlastné sociálne 
zariadenie WC/spr-
cha, sušič na vlasy a 
balkón.

PLáž: 
široká, piesočnatá 
pláž s pozvoľným vstu-
pom do mora, ležadlá 
a slnečníky (za popla-
tok), široká ponuka 
vodných a plážových 
športov.

STRAVOVANIE: 
Raňajky formou bufe-
tu, možnosť doobjed-
nať All inclusive.

Bulharsko
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WIFI
1. dieťa  do 11,99 grátis

klImatIzácIa
Izby 2+2
Na pláži

apartmán



Hotel Sunny Flover***
Slnečné pobrežie

POLOHA: 
Príjemný menší hotel 
sa nachádza v tichšej 
časti rušného stre-
diska, len 50 m od 
piesočnatej pláže a 
200 m od pobrežnej 
promenády.

VyBAVENIE: 
Vstupná hala s re-
cepciou, lobby bar s 
terasou, bezplatné 
Wi-Fi, parkovisko, 
vonkajší bazén s odde-
lenou časťou pre deti, 
ležadlá a slnečníky pri 
bazéne zdarma, reš-
taurácia v hoteli Blue 
Bay vzdialená 20 m.

UByTOVANIE: 
Vkusne zariadené 

dvojlôžkové izby s 
možnosťou jednej ale-
bo dvoch prísteliek. V 
izbách sa nachádza in-
dividuálna klimatizácia, 
minichladnička, TV/
SAT, vlastné sociálne
zariadenie WC/sprcha, 
balkón.

PLáž: 
široká a niekoľko 
kilometrov dlhá piesoč-
natá pláž s pozvoľným 
vstupom do mora, 
ležadlá a slnečníky 
(za poplatok), vodné 
športy (za poplatok).

STRAVOVANIE: 
Raňajky formou bufetu 
podávané v reštau-
rácií hotela Blue Bay 
(vzdialenosť 20 m).

Bulharsko
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WIFI
Klimatizácia

1. dieťa do 11,99 r. grátis
Izby 2+2



ApArthotel poseidon****
Slnečné pobrežie

POLOHA: 
Aparthotel sa nachá-
dza v severnej časti 
strediska Slnečné 
pobrežie, len 100 m 
od piesočnatej pláže. 
Centrum strediska je 
dostupné krátkou pre-
chádzkou po pobrež-
nej promenáde alebo 
turistickým vláčikom. 

VyBAVENIE: 
Vstupná hala s re-
cepciou, lobby bar, 
zmenáreň, reštaurácia, 
trezor (za poplatok), 
biliard, vonkajší bazén, 
ležadlá a slnečníky 
pri bazéne zdarma, 
obchod, Wi-Fi, bar pri 
bazéne, lekár, lekáreň, 
volejbalové ihrisko, 
minifutbal, knižnica.

UByTOVANIE: 
Pekné priestranné 
apartmány majú 2 
miestnosti, spálňu a 
obývaciu miestnosť s 
rozkladacím gaučom 
alebo kreslom, kuchyn-
ku, klimatizáciu, TV, 
chladničku, internet 
(Wi-Fi), vlastné soci-
álne zariadenie WC/
sprcha, sušič na vlasy 
a balkón.

PLáž: 
Piesočnatá pláž s 
jemným žltým pieskom 
je od hotela vzdiale-
ná 100 m, ležadlá a 
slnečníky (za popla-
tok), vodné športy (za 
poplatok).

STRAVOVANIE: 
bez stravy, možnosť 
varenia.

Bulharsko
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WIFI
apartmány
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Hotel tHe Hill***
Slnečné pobrežie

POLOHA: 
Novootvorený hotelový 
komplex sa nacháza v 
severnej časti leto-
viska, vo vilovej zóne 
neďaleko planiny, len 
350m od pláže

VyBAVENIE: 
Komplex sa skladá z 3 
budov, ponúka štúdiá 
alebo apartmány bez 
kuchynského kúta. V 
areáli sa nachádza 
panoramatická reš-
taurácia, ktorá je na 
dvoch poschodiach. 
Súčasťou komplexu 
sú 2 vonkajšie bazény, 
lobby bar. Klienti majú 
možnosť využívať SPA 
centrum (sauna, ham-
mam, parná sauna, 
jacuzzi, masáže .

UByTOVANIE: 
Ubytovanie v štúdiách 

alebo apartmánoch, 
ktoré sú vybavené 
moderným nábytkom, 
klimatizáciou a vlast-
ným sociálnym zaria-
dením. Každá izba má 
balkón alebo terasu. 
80% apartmánov má 
panoramatický výhľad 
na more.

PLáž: 
Piesočnatá, rozsiahla, 
s pozvoľným vstupom 
do mora, ležadlá a 
slnečníky (za popla-
tok), bary, reštaurá-
cie s  posedením a 
pohľadom na more. 
vodné skútre a bicyk-
le, windsurfing, jazda 
na banáne, masáže, 
minigolf, vodné lyže, 
tenisové kurty, lety na 

padákoch, jazda na 
kočoch a kolky (za 
poplatok).

STRAVOVANIE: 
All inclusive od 7,30 
do 22,00 hod. 
Raňajky 8-10.00 hod., 
obedy 12,30-14,30, 
večere 18,30-21,00 
švédske stoly. Alko-
holické a nealkoho-
lické nápoje miestnej 
výroby sa v reštaurácii 
podávajú počas časov 
podávania stravy. 
Bar pri bazéne od 
10,00-22,30 : bul-
harské alko a nealko 
nápoje. Alkoholické 
nápoje: biele a čer-
vené víno, čapované 
pivo. Nealko nápoje.

Bulharsko
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WIFI
1. dieťa do 11,99 grátis

All InclusIve
KlImAtIzácIA



Hotel festa panorama****
Nesebar

POLOHA: 
Moderný hotel sa 
nachádza v novej 
časti strediska 
Nesebar, len 150 m 
od piesočnatej  pláže. 
Do starého mesta sa 
môžete dostať krátkou 
prechádzkou, miest-
nym spojom alebo 
turistickým vláčikom. 
V širšom okolí hotela 
sa nachádzajú rôzne 
obchodíky, taverny a 
reštaurácie. 

VyBAVENIE: 
Priestranná vstupná 
hala s recepciou, lobby 
bar, trezor (za popla-
tok), internet (Wi-Fi),  
hlavná reštaurácia, a 
la card reštaurácia, 
nočný bar, karaoke 
bar, bar pri bazéne, 
vonkajší bazén, detský 
bazén, ležadlá a 
slnečníky pri bazéne 

zdarma, konferenč-
ná miestnosť, Spa a 
Wellness centrum s 
bazénom a vírivkou, 
fitnes centrum, ma-
sáže, salón krásy, 
sauna, parné kúpele, 
podvodná masáž, * za 
poplatok medicínske 
centrum, solárium, 
animácie, volejbalový 
kurt, zmenáreň, parko-
visko.

UByTOVANIE: 
Mmoderné klimatizo-
vané dvojlôžkové izby 
s možnosťou jednej 
alebo dvoch prísteliek. 
Izby sú vybavené 
TV, minibarom, te-
lefónom, vlastným 
sociálnym zariadením 

WC/sprcha, sušič na 
vlasy. Všetky izby majú 
balkón.

PLáž: 
široká, piesočnatá 
pláž s pozvoľným vstu-
pom do mora, ležadlá 
a slnečníky (za popla-
tok), široká ponuka 
vodných a plážových 
športov.

STRAVOVANIE: 
All inclusive, raňaj-
ky, obedy a večere 
formou bohatých 
bufetových stolov, 
miestne nealkoholické 
a alkoholické nápoje, 
ľahké popoludňajšie 
občerstvenie, káva, 
čas, koktaily.

Bulharsko
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WIFI
1. dieťa  do 12,99 grátis

All InclusIve
klImAtIzácIA

Izby 2+2
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Vila Sofia***
Nesebar

POLOHA: 
Príjemný menší hotel 
sa nachádza v novej 
časti Nesebaru, len 
250 m od piesočnatej 
pláže.

VyBAVENIE: 
Vstupná hala s recep-
ciou, recepcia, vlastná 
reštaurácia bezplatné 
Wi-Fi

UByTOVANIE: 
Moderne zariadené 
dvojlôžkové izby s 
možnosťou jednej 
alebo dvoch prísteliek 
a štúdiá. V izbách sa 
nachádza individuálna 
klimatizácia, minichlad-
nička, TV/SAT, vlastné 
sociálne zariadenie 

WC/sprcha, balkón.

PLáž: 
Piesočnatá pláž s 
pozvoľným vstupom 
do mora vzdialená 
cca 250 m , ležadlá a 
slnečníky (za popla-
tok), vodné športy (za 
poplatok).

STRAVOVANIE: 
Individuálne v okoli-
tých reštauráciach. 
Možnosť doobjednať 
raňajky alebo polpen-
ziu.

Bulharsko
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Holiday apartments pomorie****
Pomorie

POLOHA: 
Apartmány Holiday in 
Pomorie ponúkajú kli-
matizované apartmani 
s bezplatným Wi-Fi pri-
pojením na internet a 
verejným parkoviskom 
zdarma. Nachádzajú 
sa 50 metrov od mora. 

VyBAVENIE - 
UByTOVANIE: 
Každá ubytovacia 
jednotka/apartman je 
vybavená káblovou TV 
v obývacej izbe. Má i 
posedenie s pohovkou. 
Otvorená kuchyňa 
je dobre vybavená a 
nájdete tu jedálenský 
stôl. V kúpeľni máte k 
dispozícii sprchovací 
kút a toaletné potreby 

zdarma. Z balkóna 
sa naskytá výhľad na 
mesto.
Necelých 50 metrov od 
ubytovacieho zariade-
nia nájdete reštaurá-
ciu, kaviareň a obchod 
s potravinami. Cen-
trum mesta Pomorie 
sa nachádza 250 m. 
odtiaľ. Letisko Burgas 
je vzdialené 12 km. 
Na požiadanie vopred 
a za príplatok pre vás 
personál apartmánov 
Holiday in Pomorie 
zabezpečí službu 
transfer. Môžete si tu 
požičať aj auto.

Bulharsko
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STRAVOVANIE: 
Raňajky podávané 
formou bufetu, mož-
nosť doobjednať all 
inclusive. 
All inclusive (za popla-
tok): raňajky, obedy a 
večere formou boha-
tých bufetových stolov, 
snack, sladké koláče, 
zmrzlina, nealkoholic-
ké a alkoholické nápo-
je miestnej výroby.

WIFI
1. dieťa  do 11,99 grátis

All InclusIve
ApArtmány 

klImAtIzácIA



Interhotel pomorIe***
Pomorie

POLOHA: 
Hotel s výbornou 
polohou sa  nachádza 
priamo nad morom.

VyBAVENIE: 
Hotelový komplex sa 
skladá z  dvoch krídiel, 
2 recepcie, reštaurácie 
s terasou nad morom, 
kokteil-bar, diskotéka, 
2 lobby bary, zme-
náreň a kozmeticky sa-
lón. V hoteli je bazén s 
morskou vodu, sauna, 
solárium a liečebné 
centrum, kde si môže-
te vychutnať oddych a 
relax. Okrem masáže 
a fyzioterapie,  je stála 
viac žiadaná thalla-

soterapia . V hoteli mô-
žete využiť aj liečenie 
bahnom – aplikáciu a 
vaňu.

UByTOVANIE: 
2- lôžkové izby s mož-
nosťou 1 prístelky sú 
elegantne zariadené 
a vybavené satelitným 
TV, telefónom, chlad-
ničkou. Každá izba je s 
balkónom s výhľadom 
na more  a vlastnou 
kúpelňou s WC. Su-
perior izby sú v novej 
časti - v každej  superi-
or izbe klimatizácia

ŠPORT A ZáBAVA: 
široká piesočnatá pláž 

s pozvoľným vstupom 
do mora, ležadlá a 
slnečníky (za popla-
tok), vodné športy (za 
poplatok).

STRAVOVANIE: 
Vodné lyže, vodne 
skútre, lety na padá-
koch, vodné bicycle, 
diskotéky, bary, reš-
taurácie, taverny so 
živou hudbou, amfite-
áter s kinom, billiard,  
internetové kaviarne, 
hracie automaty. 

Bulharsko
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WIFI
1. dieťa  do 11,99 grátis

All InclusIve zA 
poplAtok

klImAtIzácIA
Izby 2+2

spA



Vila Olymp**
Sozopol

POLOHA: 
Nachádza sa 100 m od 
pláže Charmanite a 20 
m od centra novej časti 
Sozopolu.

VyBAVENIE: 
Vila  má veľmi pek-
ne zariadené izby s 
vlastným sociálnym 
zariadením. Každá 
izba má možnosť 
prístelky. Izby sú 
vybavené káblovou TV, 
rýchlovarnou kanvicou, 
minibarom, balkónom, 
klimatizáciou.  Súčas-
ťou vily je posilňovňa. 
V penzióne sa nachá-
dzajú dvoj, trojposte-

ľové izby a apartmán 
s kuchynkou. Vo vile 
sa nachádza spoločná 
kuchynka. Klienti majú  
prístup k Wi-Fi interne-
tu (zadarmo).

ŠPORT A 
ZáBAVA: 
Vodné športy a 
windsurfing na pláži, 
bazén na pláži, le-
žadlá a slnečníky za 
poplatok, množstvo 
obchodov, reštaurácií, 
kaviarní, diskoték a 
iných atrakcií pre deti i 
dospelých.

STRAVOVANIE: 
Individuálne v okoli-
tých reštauráciách. 
Klienti našej CK majú 
zľavy vo viacerých 
reštauráciách.

Bulharsko
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WIFI
Top ponuka
klImaTIzácIa

aparTmán



Janina**
Sozopol

POLOHA: 
Penzión leží 100 m od 
novej pláže Charma-
nite a 70 m od centra 
novej časti Sozopolu.

VyBAVENIE: 
V penzióne sú k dispo-
zícii  2,3 a 4-lôžkové 
izby  a apartmán. Na 
prízemí sa nachádza  
kuchynka na prípra-
vu ľahkých jedál. Na 
dvore je klientom k 
dispozícii posedenie s 
možnosťou grilovania.

UByTOVANIE: 
Všetky izby  sú vy-
bavené minibarom, 

resp. chladničkou, 
rýchlovarnou kanvicou, 
vlastným sociálnym 
zariadením, sprchou, 
balkónom,  káblovou 
TV. V celom penzióne 
je  bezplatný WIFI 
prístup na internet. 
Väčšina z izieb je kli-
matizovaná. Bez klímy 
sú iba izby v podkroví.

PLáž: 
Piesočnatá s pozvoľ-
ným vstupom do mora, 
pláž Charmanite iba 
150m od penziónu. 
Ležadlá a slnečníky na 
pláži za poplatok.

ŠPORT A ZáBAVA: 
Vodné športy a 
windsurfing na pláži, 
bazén na pláži, le-
žadlá a slnečníky za 
poplatok, množstvo 
obchodov, reštaurácií, 
kaviarní, diskoték a 
iných atrakcií pre deti i 
dospelých

STRAVOVANIE: 
Individuálne v neďa-
lekých reštauráciách. 
Klienti našej CK majú 
zľavu vo viacerých  
reštauráciách.Mož-
nosť doplatku: raňajky: 
3€/osoba/deň, večere: 
6€/osoba/deň.
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WIFI
Top ponuka
klImaTIzácIa

aparTmán
Izby 2+2



ApArtmány zAfi A sveti zovsi***
Sozopol

POLOHA: 
Moderný apartmánový 
komplex sa nachádza 
priamo na plážovej 
promenáde pri pláži 
Charmanite v Sozopo-
le,30m od centra novej 
časti.

VyBAVENIE: 
Všetky apartmány, 
skladajúce  sa  zo 
spálne a dennej miest-
nosti s kuchynským 
kútom, sú vybavené 
novým nábytkom, 
plazmovou TV, klima-
tizáciou a balkónom.  
Z väčšiny apartmánov 
je výhľad na more. V 
apartmánovom kom-
plexe je WIFI prístup 
na internet. Klientom 

sú k dispozícii apart-
mány 2+2 a 4+2. Veľké 
apartmány sa skladajú 
z 2 spálni  a dennej 
miestnosti (2 klímy). 
Majú dva 
balkóny , kuchyňu.  
Súčasťou vybavenia 
je práčka, žehlička 
a žehliaca doska, 
hriankovač a kávovar. 
Komplex má vlastné  
bezplatné parkovisko.

ŠPORT A ZáBAVA: 
Vodné športy a 
windsurfing na pláži, 
ležadlá a slnečníky za 
poplatok, množstvo 
obchodov, reštaurácií, 
kaviarní, diskoték a 
iných atrakcií pre deti i 
dospelých.

STRAVOVANIE: 
Individuálne v okoli-
tých reštauráciách, za 
doplatok 3€ kontinen-
tálne raňajky, večere 
6€ v miestnej reštau-
rácií.
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klImaTIzácIa

aparTmány na 
pláži



Vila rouge***
Sozopol

POLOHA: 
Príjemný rodinný 
aparthotel sa nachá-
dza v stredisku So-
zopol, ktoré je známe 
nielen vďaka svojej 
histórií, ale aj krásnym 
piesočnatým plážam a 
príjemnou atmosférou. 
Tento aparthotel je od 
pláže vzdialený len pár 
krokov. V blízkosti sa 
nachádza množstvo 
reštaurácií, barov a 
obchodov. Do historic-
kého centra, ktoré je 
vzdialené len 500 m sa 
dostanete krátkou 
prechádzkou.

VyBAVENIE: 
Vstupná hala, vonkajší 
bazén, detský bazén, 
súkromná záhrada s 

posedením, bezbarié-
rový prístup, žehlička, 
bezplatný internet (Wi-
fi)  parkovisko, garáž.

UByTOVANIE: 
Pekné, moderne zaria-
dené apartmány majú 
samostatnú spálňu 
a dennú miestnosť s 
kuchynkou so zá-
kladným vybavením, 
chladničku, TV /SAT, 
klimatizáciu, vlastné
sociálne zariadenie 
sprcha/WC, balkón.

PLáž: 
Piesočnatá pláž s 
pozvoľným vstupom 
do mora sa nachá-
dza v bezprostrednej 
blízkosti aparthotela, 
ležadlá a slnečníky 

(za poplatok), vodné 
športy (za poplatok).

STRAVOVANIE: 
Individuálne v okoli-
tých reštauráciách. 
Možnosť varenia.
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klImatIzácIa
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Hotel AntAres**+
Sozopol

POLOHA: 
Menší rodinný prázdni-
nový hotel je situovaný 
v pokojnejšej časti veľ-
mi obľúbeného letovis-
ka Sozopol , len 150 m 
od krásnej piesočnatej 
pláže. Nákupné mož-
nosti majú hostia len 
niekoľko minút chôdze 
od ubytovania (rešta-
urácie, bary, kaviarne, 
obchody. Medzinárod-
né letisko Burgas je 
vzdialené 43 km. 

VyBAVENIE: 
Príjemný, menší rodin-
ný hotel disponuje 10 
izbami, rozmiestnený-
mi v dvoch moderných 
budovách s pekným 
výhľadom na letovisko 
a more. Klientom je 

k dispozícii menšia 
vstupná hala s recep-
ciou, trezormi (za po-
platok) a lobby barom, 
internetový kútik (za 
poplatok), hlavná reš-
taurácia, spoločenská 
miestnosť so satelitnou 
TV, úschovňa batožiny 
a parkovisko.

UByTOVANIE: 
Vkusne zariadené, 
priestranné dvojlôžko-
vé izby s možnosťou 
prístelky sú vybavené 
sociálnym zariadením 
(sprcha, toaleta, fén), 
klimatizáciou, káblo-
vou TV, chladničkou 
a niektoré balkónom. 
Detská postieľka a 
vysoká jedálenská 
stolička je k dispozícii 

na vyžiadanie (za 
poplatok).

PLáž: 
Krásna, široká pie-
sočnatá pláž s veľmi 
pozvoľným vstupom 
do mora (vhodné pre 
deti aj neplavcov) a 
širokou ponukou mo-
torizovaných aj nemo-
torizovaných vodných 
športov (za poplatok) 
sa nachádza 150 m od 
hotela.

STRAVOVANIE: 
Raňajky podávané 
formou švédskych 
stolov. Hostia si môžu 
objednať servírované 
večere (nápoje za 
poplatok).
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22

WIFI
klImatIzácIa

1. dieťa do 11,99 grátis



Hotel tabanov***
Sozopol

POLOHA: 
Rodinný hotel s výbor-
nou polohou v novej 
časti letoviska. Nachá-
dza sa 150m od pláže,

VyBAVENIE: 
Hotel ponúka svojím 
hosťom k dispozícii re-
cepciu s lobby barom, 
reštauráciu, bazén s 
oddelenou detskou 
časťou (ležadlá a 
slnečníky pri bazéne 
zadarmo), detské ihris-
ko, fitnes. Na recepcii 
je trezor (za poplatok).

UByTOVANIE: 
2- lôžkové izby s mož-
nosťou 1 prístelky sú 
komfortne zariadené 
a vybavené satelitným 

TV, telefónom, chlad-
ničkou. Každá izba  
má balkón a vlastné 
sociálne zariadenie. 
Štúdia sú vybavené 
kuchynským kútom 
(možné ubytovanie s 
dvoma deťmi). K dis-
pozícií sú tie apartmá-
ny na požiadanie.

ŠPORT A ZáBAVA: 
Vodne lyže, vodne 
skútre, lety na 
padákoch, vodné 
bicykle, diskotéky, 
bary, reštaurácie, 
taverny so živou 
hudbou, amfiteáter 
s kinom, billiard,  
internetové kaviarne, 
hracie automaty.

STRAVOVANIE: 
V cene sú raňajky po-
dávané formou bufetu. 
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Hotel selena beacH***
Sozopol

POLOHA: 
Hotel sa nachádza 
v časti Budžaka, iba 
30 m od pláže. Od 
novej časti Sozopolu s 
obchodmi je vzdialený 
asi 800 m. Hotelový 
komplex sa skladá z 
dvoch častí: Selena 
beach a Via Pontica. 

VyBAVENIE: 
V areáli je záhrada s 
dvoma bazénmi (le-
žadlá a slnečníky bez 
poplatku), možnosťou 
posedenia a reštau-
ráciou, vlastné par-
kovisko. V blízkosti je 
reštaurácia Flamingo, 
kde sa robia folklórne 
večere. Klienti môžu 
využívať vonkajší 

bazén, jacuzzi a saunu 
(za poplatok).Novo 
zariadené izby sú vy-
bavené klimatizáciou, 
minibarom, káblovou 
televíziou, vlastným 
sociálnym zariadením 
a balkónom. V lobby 
bare je internetový 
kútik. V celom areáli 
hotela je Wi-Fi inter-
net. Hotel má vlastnú 
reštauráciu. Včasti Via 
Pontica sú k dispozí-
cii apartmány, ktoré 
sa skladajú z dvoch 
miestností - 1 spálne 
a dennej miestnosti, 
v ktorej sa nachádza 
rozkladací gauča 
kuchynský kút.

ŠPORT A ZáBAVA: 
Vodné športy a 

windsurfing na pláži, 
ležadlá a slnečníky za 
poplatok, množstvo 
obchodov, reštaurácií, 
kaviarní, diskoték a 
iných atrakcií pre deti 
i dospelých. V blíz-
kosti hotela je známy 
plážový klub BAMBOO 
BEACH.

STRAVOVANIE: 
Raňajky (švédske 
stoly), večere možné 
za doplatok ( 10 Euro 
dospelí / deň a 6 € 
deti do 5.99 r .
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Hotel Apolis***
Sozopol

POLOHA: 
Architektonicky za-
ujímavý hotel sa  
nachádza sa v novej 
časti mesta Sozopol. 
Od dlhej, nádhernej 
piesočnatej pláže je 
vzdialený len 150 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 klien-
tom klimatizované, 
priestranné 2-lôžkové 
izby s možnosťou 1 

prístelky,  ktoré sú 
vybavené kúpeľňou 
(sprcha/WC), SAT – 
TV, telefónom, mini 
barom a  balkónom. 
Hotel ponúka ubyto-
vanie aj v štúdiách 
(2+2) a mezonetových 
štúdiach (412).

ŠPORT A ZáBAVA: 
Vodné lyže, vodné 
skútre, lety na padá-
koch, vodné bicykle, 
diskotéky, bary, reštau-
rácie, taverny so živou 
hudbou, amfiteáter  
internetové kaviarne, 
hracie automaty.

STRAVOVANIE: 
V cene sú raňajky po-
dávané formou bufetu. 
Večere sú možné za 
doplatok

Bulharsko

WIFI
1. dieťa  do 11,99 grátis

klImatIzácIa
Izby 2+2

apartmán
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Green life Beach resort****
Sozopol

POLOHA: 
Štýlový, luxusný rezort 
Green Life Beach 
Resort  sa nachádza 
3km južne od Sozopo-
lu, v blízkosti známej 
pláže s bielymi dunami 
Kavacite.

VyBAVENIE: 
Všetky apartmány 
v tomto plážovom 
rezorte sú klimatizo-
vané, majú balkón a 
káblovú televíziu. Sú 
zariadené talianskym 
dizajnérskym nábytkom 
v klasickom i moder-
nom štýle, vybavené 
sú kuchynským kútom, 
kúpeľnou (sprcha alebo 
vaňa/ WC), telefónom, 
SAT-TV, balkónom, 
WiFi. Možnosť zakúpe-
nia štúdia 2+0 ( 1 izba), 
apartmánu 2+1 (spálňa 
+ obývačka),apartmán 

4+1 (2 spálne + obý-
vačka).K dispozícii je 
bezplatné Wi-Fi pripo-
jenie v celom areáli na 
internet a bezplatné 
súkromné parkovanie 
priamo na mieste. 
Komplex apartmánov 
je obklopený peknou 
záhradou  a 3 veľkými 
bazénmi, ktoré sú roz-
ložené  medzi budova-
mi komplexu. Jeden z 
bazénov má vyhradenú 
časť pre deti. Hotel 
ponúka aj detský klub 
na mieste. V elegantnej 
reštaurácii sa podávajú 
bulharské špeciality a 
jedlá medzinárodnej 
kuchyne. Súčasťou 
rezortu je vlastná Gre-
en Life pláž, na ktorej 
je hosťom k dispozícii 
plážový bar, futbalové, 
volejbalové a basketba-
lové ihrisko, Spa cen-
trum, Fitnes, kozmetika 

a kaderníctvo, detský 
kútik s animátormi, 
práčovňa, požičovňa 
bicyklov a áut, celoden-
ná ochrana.  V hoteli sa 
nachádza hlavná rešta-
urácia, bar-restaurant a 
pool bar . Hostia majú 
k dispozícii shuttle bus, 
priamo pred rezortom 
je zastávka výletného 
vláčiku.

ŠPORT A ZáBAVA: 
Vodné športy a bary na 
pláži,  ležadlá a slneč-
níky za poplatok. Pláž 
Kavacite je vhodná pre 
windsufing.  V Sozo-
pole (3km) množstvo 
obchodov, reštaurácií, 
kaviarní, diskoték a 
iných atrakcií pre deti i 
dospelých.

STRAVOVANIE: 
Polpenzia (bufetové 
stoly)

Bulharsko

WIFI
1. dieťa  do 11,99 grátis

klImatIzácIa
luxus

apartmány



Hotel vermona***
Primorsko

POLOHA: 
Moderne vybavený , 
rodinný hotel je situo-
vaný v severnej časti 
letoviska Primorsko.  
Piesočné duny sú od 
hotela vzdialené iba 
50m, na severnú pláž 
je 150m.

VyBAVENIE: 
Malá vstupná hala s 
recepciou, možnosť 
WiFi pripojenia na prí-
zemí zdarma, vonkajší 
bazén.

UByTOVANIE: 
2-lôžkové izby s 
možnosťou až dvoch 
prísteliek, sprcha, WC, 
chladnička, TV  klima-
tizácia, balkón, detská 

postieľka na vyžiada-
nie zdarma (obmedze-
ný počet). Klimatizácia 
je v každej izbe a 
dopláca sa na mieste 
4,€/izba/deň.

ŠPORT A ZáBAVA,
PLáž: 
Rozľahlá piesočnatá 
pláž (severná pláž) s 
pozvoľným vstupom 
do mora, slnečníky a 
ležadlá na pláži (za 
poplatok), plážový vo-
lejbal, plážové ihrisko, 
požičovne bicyklov, 
vodné športy – vodné 
lyže a bicykle, surfy, 
jazdy na vodnom ba-
náne, potápanie, moto-
rové rogalo, windsur-
fing,  vodné skútre, 
trampolína pre deti (za 

poplatok), množstvo 
stánkov, reštaurácií a 
barov priamo na pláži.

STRAVOVANIE: 
Bez stravy. Možnosť 
doobjednať  raňajky-
((dospelí 4,€/deň, deti 
2,€/deň.

Bulharsko
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WIFI
1. dieťa  do 11,99 grátis

klImatIzácIa za 
doplatok

top ponuka



Hotel Plovdiv***
Primorsko

POLOHA: 
Príjemný rodinný hotel 
Plovdiv sa nachádza 
v malebnom letovisku 
Primorsko. Od krásnej 
piesočnatej pláže je 
vzdialený len 50 m a 
od centra 200 m, kde 
nájdete plno obcho-
dov, taverien, barov a 
nočných klubov.

VyBAVENIE: 
Vstupná hala s re-
cepciou, reštaurácia s 
terasou, WiFi, detský 
kútik, vonkajší bazén, 
slnečníky a ležadlá pri 
bazéne zdarma.

UByTOVANIE: 
2-lôžkové izby s 
možnosťou 1 prístelky 

sú vybavené SAT-TV, 
kúpeľňa (sprcha/WC), 
telefón, WiFi a balkón. 
Za doplatok možnosť 
objednania apartmánu 
4+1, resp. aj jednolôž-
kovej izby

ŠPORT A ZáBAVA: 
Rozľahlá piesočnatá 
pláž (severná pláž) s 
pozvoľným vstupom 
do mora, slnečníky a 
ležadlá na pláži (za 
poplatok), plážový vo-
lejbal, plážové ihrisko, 
požičovne bicyklov, 
vodné športy – vodné 
lyže a bicykle, surfy, 
jazdy na vodnom ba-
náne, potápanie, moto-
rové rogalo, windsur-
fing,  vodné skútre, 
trampolína pre deti (za 

poplatok), množstvo 
stánkov, reštaurácií a 
barov priamo na pláži.

STRAVOVANIE: 
Raňajky formou bufe-
tových stolov. Priamo 
v hoteli je reštaurácia 
s veľmi výhodnými 
cenami. Možnosť 
doplatiť večere.  

Bulharsko
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WIFI
1. dieťa  do 11,99 grátis

klImatIzácIa
apartmán



Hotel lotos***
Kiten

POLOHA: 
Hotel Lotos s veľmi 
kvalitnými službami 
a srdečným perso-
nálom pod vedením 
samotných majiteľov 
sa nachádza priamo 
na konci centrálnej 
ulice letoviska vedúcej 
k pláži. Bezprostredne 
v jeho okolí nájdete 
množstvo obchodíkov, 
barov, reštaurácií a 
zábavných podnikov, 
všetko za veľmi prija-
teľné ceny.

VyBAVENIE: 
V hoteli sa nachádza 
vstupná hala s recep-
ciou, trezor za po-
platok a letná terasa, 
ktorá ponúka možnosť 

príjemného posedenia. 
Wifi pripojenie zdarma.

UByTOVANIE: 
Moderne a veľmi 
príjemne zariadené 
klimatizované dvojlôž-
kové izby, niektoré s 
možnosťou prístelky, 
majú kúpeľňu s WC, 
TV, chladničku a 
balkón.

PLáž: 
Jemne piesočnatá pláž 
vo vzdialenosti len 250 
metrov. Na pláži je 
možné si za poplatok 
prenajať slnečníky a 
ležadlá, ako i využiť 
bohatú ponuku športo-
vých aktivít, ktorá zahŕ-
ňa plážový volejbal, 
vodné bicykle, skútre, 

vodné lyže, banán. 
Na severnej pláži je 
tobogán pre deti.

STRAVOVANIE: 
Raňajky formou 
bufetových stolov. 
Možnosť stravovania 
v okolitých 
reštauráciách za 
prijateľné ceny

Bulharsko
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WIFI
1. dieťa  do 11,99 grátis

klImatIzácIa
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Turecko
Turecko krajina, ktorá Vám učarí svojou rozmanitosťou a 
vôňou orientu. Zem, ktorá je nazývaná spojnicou Európy a 
ázie, alebo tiež Malou áziou. Bola a je zrkadlom mnohých 
historických udalostí. Dá sa tu nájsť skutočne všetko: 
dlhé slnečné pláže, horské masívy, step vo vnútrozemí a 
stredoeurópske lesy u čierneho mora. Krajina ležiaca v 
tieni polmesiaca má takmer všetko čo si človek , ktorý chce 
spoznávať. 
Na východe sú pusté pláne, ktoré obývajú pohostinní Kurdi, 
na aktívnych ľudí čakajú hory alebo sopky a krajina je 
obdarovaná jazerami či lesmi. Severné pobrežie obmývajú 
vlny Čierneho mora, južného pobrežia sa dotýka Stredoz-
emné more a západ je oblasťou, ktorá sa teší z príjemného 
Egejského mora. Práve pobrežie západného Turecka Vám 
teraz chceme ponúknuť. Nielen kvôli prírodným krásam, 
priateľským ľuďom, ale aj kvôli obrovskému bohatstvu v 
podobe starovekých pamiatok. že je táto oblasť na stopy 
dávnej minulosti nesmierne bohatá sa človek presvedčí už 
pri prvých krokoch svojho putovania.

Tu r e c k o 
krajina, ktorá 

Vám učarí svojou 
rozman i tos ťou 

a vôňou orientu. 
Zem, ktorá je 

nazývaná spojnicou 
Európy a ázie, alebo 

tiež Malou áziou. 
Bola a je zrkadlom 

mnohých historických 
udalostí. Dá sa tu nájsť 

skutočne všetko: dlhé 
slnečné pláže, horské 

masívy, step vo vnútrozemí 
a stredoeurópske lesy u 

čierneho mora. Krajina ležiaca 
v tieni polmesiaca má takmer 

všetko čo si človek , ktorý chce 
spoznávať. 

Na východe sú pusté pláne, ktoré 
obývajú pohostinní Kurdi, na ak-

tívnych ľudí čakajú hory alebo sop-
ky a krajina je obdarovaná jazerami 

či lesmi. Severné pobrežie obmývajú 
vlny Čierneho mora, južného pobrežia 

sa dotýka Stredozemné more a západ 
je oblasťou, ktorá sa teší z príjem-

ného Egejského mora. Práve pobrežie 
západného Turecka Vám teraz chceme 

ponúknuť. Nielen kvôli prírodným krásam, 
priateľským ľuďom, ale aj kvôli obrovskému 

bohatstvu v podobe starovekých pamiatok. 
že je táto oblasť na stopy dávnej minulosti 

nesmierne bohatá sa človek presvedčí už pri 
prvých krokoch svojho putovania.



EfEs Royal PalacEREsoRt & sPa *****

POLOHA: 
Exkluzívny hotelový 
rezort zaradený do ho-
telovej siete SUNISbol 
otvorený v roku 2015. 
Nachádza sa priamo 
pri pieskovej pláži s 
pozvoľným vstupom 
do krištáľovo čistého 
mora. Je vzdialený 
25 km od slávneho 
starovekého mesta 
Efes, 35 km od mesta 
Kusadasi, 40 km od 
medzinárodného letis-
ka v Izmire a asi 3 km 
od malebnej dedinky 
Özdere s tradičnými 
obchodíkmi a reštaurá-
ciami.

VyBAVENIE: 
Recepcia s lobby, 
internetový kútik, bez-

platné Wi-Fi pripojenie
hlavná reštaurácia s 
terasou, 5 à la carte 
reštaurácií 7 barov vrá-
tane baru pri bazéne 
a plážového baru ka-
viareň, cukráreň, írska 
piváreň, nočný klub 
obchodíky, kaderníctvo
2 veľké bazény, 2 
bazény so šmýkač-
kami, detský bazén 
kvalitné SPA centrum, 
hammam, sauna, 
fitnescentrum, aerobik
šípky, stolný tenis, bili-
ard miniklub, trampolí-
na, detské ihrisko
medzinárodným ani-
mačný tím a Klub Leto.

UByTOVANIE: 
Luxusné 2-lôžkové 
izby s možnosťou prí-

stelky kúpeľňa s WC a 
sušičom na vlasy
SAT LCD TV, telefón, 
Wi-Fi, trezor,  minibar, 
set na prípravu kávy a 
čaju balkón na vyžia-
danie suity a rodinné 
izby.

PLáž: 
Piesková pláž s 
pozvoľným vstupom 
do mora, mólo s 
možnosťou prenájmu 
relaxačných domče-
kov, súkromná časť s 
pavilónmi za poplatok
centrum vodných špor-
tov, bezplatný plážový 
servis.

Turecko
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STRAVOVANIE: 

All inclusive Extra  



Palm Wings Beach ResoRt &sPa*****

POLOHA: 
Prestížny hotelový 
komplex s kvalitnými 
službami otvorený v 
roku 2013 je postave-
ný priamo pri nádher-
nej pieskovej pláži, 4,5 
km od vyhľadávaného 
letoviska Davutlar, 15 
km od Kusadasi a 80 
km od tretieho najväč-
šieho mesta - Izmiru.

VyBAVENIE: 
Hlavná reštaurácia, 
à la carte reštaurácia 
(talianske, turecké a 
rybie špeciality), lobby 
bar, bar pri bazéne, 

snackbar, 
diskobar, 
kaviareň, 
spoločenská 
miestnosť, 
bazén s 
terasou, det-
ský bazén, 
krytý bazén, 
bazén so 

šmýkačkami, kvalitné 
SPA centrum, ham-
mam, sauna, salón 
krásy, kaderníctvo, 
fitnescentrum, tenisový 
kurt, šípky, plážový vo-
lejbal, futbal, basketbal
Wi-Fi a káblové 
pripojenie na internet, 
medzinárodný animač-
ný tím.

UByTOVANIE: 
Elegantné 2-lôžkové 
izby s možnosťou 1 
alebo 2 prísteliek, kú-
peľňa s WC a sušičom 
na vlasy, LCD SAT TV, 

minibar denne dopĺ-
ňaný vodou, trezor, 
telefón, balkón.

PLáž: 
Nádherná piesková 
pláž, pozvoľný vstup 
do mora, centrum vod-
ných športov na pláži, 
bezplatný plážový 
servis.

STRAVOVANIE: 

All inclusive Extra  

Turecko
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NotioN Kesre Beach &sPa Özdere****+
Kiten

POLOHA: 
Moderný hotelový 
komplex otvorený v 
roku 2015 sa nachá-
dza priamo pri pies-
kovej pláži v blízkosti 
hotela Efes Royal 
Palace. Od letoviska 
Özdere je hotel vzdia-
lený 2 km, od mesteč-
ka Kusadasi 35 km a 
od medzinárodného 
letiska v Izmire 40 km.

VyBAVENIE: 
V recepcia s lobby 
a bezplatným Wi-Fi 
pripojením hlavná 
reštaurácia, à la carte 
reštaurácia, lobby 
bar, bar pri bazéne, 
snackbar, bar na pláži
nákupná pasáž, nočný 

klub, vonkajší bazén, 
detský bazén, bazén 
s toboganmi, miniklub, 
detské ihrisko, teniso-
vý kurt, basketbalové a 
volejbalové ihrisko, ae-
robik, plážový volejbal
za poplatok herňa a 
biliard, kvalitné SPA 
centrum, salón krásy, 
sauna, hammam, 
medzinárodný animač-
ný tím.

UByTOVANIE: 
Komfortné 2-lôžkové 
izby s možnosťou prí-
stelky, kúpeľňa s WC 
a sušičom na vlasy, 
SAT TV, minibar denne 
dopĺňaný vodou, tre-
zor, telefón, balkón na 
vyžiadanie priestranné 
rodinné izby.

PLáž: 
Piesková s pozvoľným 
vstupom do mora.
Centrum vodných 
športov.
Bezplatný plážový 
servis.

Turecko
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STRAVOVANIE: 

All inclusive



Všeobecné zmluvné podmienky účasti na zájazdoch VEVA travel (ďalej 
len - Všeobecné podmienky) sú platné pre všetky zájazdy, pobyty a 
služby cestovného ruchu organizované cestovnou kanceláriou VEVA 
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 zmluvné-
ho vzťahu vstupuje prostredníctvom vlastnej prevádzky alebo externých 
autorizovaných 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 zájazde 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 
Všeobecných 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 oficiálneho kurzového lístka 
NBS platným ku dňu 15. 10. 2015  a ceny služieb a poplatkov známe 
k tomuto dátumu.
2. V cenníku CK sú uvedené aktuálne ceny. Záväzná a dohodnutá 
cena je uvedená 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 
bezodkladne, 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 poskytnutím a objednávateľ je povinný uhradiť cenu služieb pred 
ich poskytnutím,
2. CK je oprávnená požadovať zaplatenie preddavkov pri podpise 
zmluvy o zájazde. Výška preddavkov a časový rozvrh platieb je 
dohodnutý takto:
a) pri vzniku zmluvného vzťahu je objednávateľ povinný uhradiť pred-
davok 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 uzavretej zmluvy o zájazde a požadovať zapla-
tenie 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 
zaplatených 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 Všeobecných 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 akýchkoľvek 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 dospelých osôb alebo s písomným súhlasom 
zákonného zástupcu a musia mať vlastný cestovný pas. Osoby, ktorých 
zdravotný stav to vyžaduje, môžu cestovať len v sprievode a dohľade 
iných dospelých osôb. Pri organizovaní zájazdu 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 stanovisko 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 dodáva-
teľom služieb podľa ČI. VIII, Týchto Všeobecných podmienok
j) Dostaviť sa na miesto odchodu v stanovenom čase,
3. K povinnostiam objednávateľov - právnických osôb ďalej patri:
a) poveriť oprávneného zástupcu, s ktorým CK bude komunikovať a 
ktorý oboznámi svojich účastníkov s týmito Všeobecnými podmienkami 
a informáciami, 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 
krátkodobej 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 objednávateľo-
vi písomné ďalšie potrebné informácie o všetkých skutočnostiach, ktoré 
sú pre objednávateľa dôležité a ktoré sú jej známe, ak nie sú obsiah-
nuté už v zmluve, katalógu 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 účastní-
kom je neplnoletá osoba
– Všetky potrebné doklady, ktoré potrebuje objednávateľ na poskytnutie 
obstaraných služieb (napríklad poukaz pre hotel na poskytnutie dohod-
nutého 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 potvr-
dených a zaplatených služieb.
3. K povinnostiam objednávateľa uvedeným v čl. IV. týchto Všeobec-
ných 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. Objednávateľ 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 prípa-
doch, ak jeho uskutočnenie je pre CK ekonomicky neúnosné, pretože 
náklady vynaložené na jeho uskutočnenie výrazne prevyšujú náklady 
plánované. Minimálny počet účastníkov zájazdu pre všetky zájazdy 
je stanovený počtom 35 osôb, pokiaľ v katalógu 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 nepredvídateľných okolnosti,
4. Ak CK odstúpi od zmluvy z dôvodu zrušenia zájazdu pred jeho za-
čatím 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 zod-
povedá službám dohodnutým v pôvodnej 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 podstatnú 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 prostred-
níctvom služieb nižšej kvality než sú uvedené v zmluve, je CK povinná 
vrátiť objednávateľovi 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. Vy-
konanie 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 lehote kratšej než 45 dní pred začatím 
zájazdu, je takáto zmena považovaná za odstúpenie od zmluvy o 
zájazde zo strany objednávateľa a objednávateľ je povinný zaplatiť CK 
zmluvnú pokutu v súlade s čl, VII. týchto Všeobecných podmienok.

Vii. odstúpenie od zmluvy o zájazde
1. CK môže pred začatím zájazdu od zmluvy odstúpiť len z dôvodu 
zrušenia zájazdu alebo z dôvodu porušenia povinnosti objednávateľom, 
ktoré boli zmluvou dohodnuté, pričom zašle objednávateľovi na jeho ad-
resu 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 začatím 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 
zájazde,
Oznámenie o odstúpení od zmluvy o zájazde musí objednávateľ ozná-
miť 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 listom CK dňom doručenia 
písomného oznámenia na predajné miesto, kde si zájazd zakúpil.
3. Ak je dôvodom odstúpenia objednávateľa od zmluvy porušenie 
povinnosti 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 vrátiť 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 
oznámenia o zrušení zájazdu CK vráti objednávateľovi zaplatenú sumu 
zníženú o príslušný stornopoplatok.  Stornopoplatky sú vyjadrené ako 
percento z celkovej ceny zájazdu následovne:
Základný stornopoplatok do 46 dní pred dohodnutým termínom posky-
tovania služieb CK účtuje – 45 €/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 %
Menej ako 7 dní pred dohodnutým termínom poskytovania služieb –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 
odstránenie 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 
zjednať nápravu, spíše so zákazníkom reklamačný protokol. Tento pro-
tokol je podmienkou pre uznanie reklamácie. Protokol musí byť spísaný 
v troch vyhotoveniach! 1 pre zástupcu CK. 2 pre klienta) a podpísaný 
zástupcom CK a objednávateľom.
3. Jednu kópiu reklamačného protokolu s reklamáciou je objednávateľ 
povinný preukázateľne doručiť CK. Objednávateľ musí svoje nároky z 
reklamácie 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 
zájazdu, 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, po-
skytne 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 nepovažuje 
zmena ubytovania rovnakej kategórie, alebo poskytnutie ubytovania 
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.
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8. Malé zmeny zo strany vedenia ubytovacieho zariadenia alebo 
zahraničného partnera (organizácia stravovania, poskytovanie dopln-
kových služieb, fakultatívnych programov a výletov, stavebná činnosť 
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 dôvodu 
nepriaznivých poveternostných podmienok, z prevádzkových dôvodov, 
preťaženia leteckých ciest a pod.) a za škody tým spôsobené. V prí-
pade omeškania resp. skoršieho odletu alebo príletu lietadla nevzniká 
objednávateľovi právo na kompenzáciu od CK za dobu čakania na le-
tisku 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 premávke, môže 
dôjsť k predĺženiu plánovanej doby prepravy. V prípade omeškania 
autobusu nevzniká objednávateľovi právo na kompenzáciu za omeš-
kaný čas alebo nevyčerpané služby súvisiace s pobytom. V prípade 
odstúpenia od zmluvy zo strany objednávateľa, budú účtované storno 
poplatky podľa platných Všeobecných zmluvných 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 ubytovacie 
služby. Aj v prípade obsadenia izby v skorých ranných hodinách neručí 
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 

dodávateľovi služieb a škoda bola spôsobená objednávateľom, treťou 
osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním zájazdu alebo udalosťou, 
ktorej nebolo 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 komplex-
né cestovné poistenie. V rámci rozsahu komplexného cestovného pois-
tenia je okrem iného zahrnuté poistenie pre prípad, že objednávateľovi 
vzniknú náklady v súvislosti s jeho odstúpením od zmluvy o zájazde v 
prípade nehody alebo ochorenia. Obsah a cena komplexného cestov-
ného poistenia sú uvedené v katalógu a cenníku CK a presný rozsah 
krytia a podmienky komplexného cestovného poistenia sú uvedené v 
brožúre poisťovacej spoločnosti, ktorú objednávateľ prevezme od CK.
2. Pri vzniku poistnej udalosti je poistený v priamom vzťahu s poisťova-
cou spoločnosťou 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, pod-
mienkach podnikania cestovných kancelárií v platnom znení povinná 
dohodnúť povinné zmluvné poistenie zájazdu pre prípad jej úpadku. CK 
ako poistník má uzatvorenú zmluvu o poistení zájazdu pre prípad jej 
úpadku s Európskou cestovnou poisťovňou ako poisťovateľom.

Xi. ochrana osobných údajov
1.Objednávateľ  v súlade so zákonom č.122/2013 Z.z. o ochrane osob-
ných údajov v platnom znení si je vedomý práv a povinností týkajúcich 
sa získavania a spracovávania osobných údajov. Zároveň podpísaním 
Zmluvy udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených 
v zmluve ako aj ňou určeným osobám, za účelom zabezpečovania 
a poskytnutia zmluvne dohodnutých služieb pre plnenie povinností 
uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi 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 predpokladu, že poskytnutie týchto údajov je 
nevyhnutné pre zabezpečenie služieb pre objednávateľa. Odvolanie 
súhlasu je možné po predchádzajúcej dohode  objednávateľa s CK. 
Vyššie uvedené prehlásenie a súhlas objednávateľ udeľuje aj v mene 
ostatných objednávateľov zájazdu, a to na základe zákona a ich písom-
ného súhlasu, o ktorom vyhlasuje, že ním preukázateľne disponuje. 
Objednávateľ zodpovedá za úplnosť, pravdivosť a správnosť údajov, 
ktoré poskytol za účelom  uzavretia Zmluvy.

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 
Všeobecné 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 splnomocnený podpisom tejto zmluvy udeliť 
súhlas aj na spracovávanie osobných údajov všetkých osôb uvedených 
v zmluve o zájazde. Poskytované údaje môžu byť sprístupnené iba za-
mestnancom 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 zájazde s objednávateľom. CK nezodpovedá 
za obsah inzertných strán uverejnených v katalógu, cenníku a iných 
materiáloch, ktoré vydáva CK a neručí za správnosť údajov uvedených 
v prospektoch, ktorých vydavateľom nie je a nemôže ich ovplyvniť.
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