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Vážení a milí priatelia,

srdečne Vám ďakujeme za priazeň prejavenú v uplynulej sezóne. Každým rokom sa Vám
snažíme prichystať širšiu ponuku . Za to vďačíme Vám, že nás už niekoľko rokov motivujete k maximálnemu úsi-

liu 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 ak-
tívnu s množstvom výletov, či pohodovú odpočinkovú, romantickú v dvojici alebo zábavnú s deťmi, či skupinou ka-
marátov. Myslíme na všetkých a veríme, že si z našej ponuky vyberie každý.

Ako novinku sme rozšírili ponuku v letovisku Pomorie, ktoré je známe najmä vďaka bahnu, preto je čoraz viac
vyhľadávaným miestom pre trávenie dovolenky. Obzor si mnohých z Vás získal krásnymi bielymi plážami Naša stá-
lica – 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 roz-
šírili 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 zá-
jazdov alebo atraktívnejší spôsob spoznávať zaujímavé miesta počas plavby. Objavte aj Vy čaro, ktoré prináša plavba
v Stredomorí, či exotických krajinách. Plavby na výletných lodiach sú celoživotným zážitkom a splneným snom, kde
každý deň objavujete niečo nové. 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

MORE, PLÁŽ
A CVIČENIE SM – systému s Jankou

Termín 21. 8. – 31. 8. 2018
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VEDELI STE, ŽE...
• Jedinečný drevený kríž v Rile so 140 mi-

niatúrnymi scénami z Biblie zobrazuje
viac než 1.500 postavičiek, z ktorých naj-
väčšia je menšia než zrnko ryže. Do lipo-
vého dreva ho špendlíkom 12 rokov vyre-
zával mních Rafail, až kým neoslepol.

• Lactobacillus Bulgaricus je baktéria, ktorá sa
nachádza len v Bulharsku, a dáva bulhar-
skému jogurtu jedinečnú chuť a konzistenciu.

• Každý rok 1. marca si Bulhari navzájom dá-
vajú červené a biele náramky alebo brošne
vyrobené z vlny a nití známe ako Marte-
nitsas. Predstavujú príchod jari a majú po-
tešiť mesiac marec (Baba Marta) a pre-
svedčiť ho, aby ukončil obdobie zimy.
Martenitsas sa uväzujú na konáre kvitnú-
cich stromov, hneď ako sa ukážu prvé
známky prichádzajúcej jari.

• Bulharsko je jedinou krajinou v EÚ, ktorá
používa cyriliku.

Obzor – perla Bulharska
Sedemkilometrová pláž s jemným bielym pieskom, atrakcie pre celú
rodinu a športoviská Len 50 km od Varny nájdete letovisko ocenené Eu-
rópskou úniou za čistotu prírodného prostredia- Obzor– synonymum
krásnych zážitkov na bielych plážach.

Slnečné pobrežie – náruč plná slnka
V strede Bulharskej riviéry nájdete tento čarovný kút sveta. Slnečné po-
brežie s plnou náručou hotelov neďaleko mestečka Nesebar. Pre zábavy
chtivých Slnečné pobrežie ponúka nespočetné množstvo barov a Ca-
cao beach s diskotékami až do rána.

Nesebar – letná romanca
Rybárske mestečko zapísané v zozname UNESCO. História, kaviarničky
a veľa romantiky sú ideálne pre zaľúbencov. Na bývalom ostrove sa mô-
žete 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.

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. Do-
volenkujúci sa potešia ideálnej kombinácii pokoja a ešte stále príjemného
rušna. V tieni stromov nájdete čas na meditácie, v okolí dostatok pote-
chy pre oči a dušu. Do Pomoria sa chodí vychutnávať si relax, nie hluk...

Sozopol – rozprávka na dlani
Drevené domčeky a malé kaplnky. Parky a história. Figovníky a siete ry-
bárov. Jednoducho rozprávková dovolenka. Na juhu Burgaského zá-
livu 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 des-
tinácií Bulharska. Dlhé piesočnaté pláže a dostupné reštaurácie. Pri-
morsko 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!

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



Obzor

HOTEL OBzOr BEach ����

Popis, poloha: Elegantný ro-
dinný apartmánový hotel je situ-
ovaný na okraji letoviska Obzor,
priamo na krásnej piesočnatej
pláži.
Vybavenie hotela: vstupná hala
s recepciou, hlavná reštaurácia,
a lá carte reštaurácia, snack bar, 2
bary pri bazéne, 6 vonkajších ba-
zénov, detský bazén, 2 detské
ihriská, detský klub, Ztnes, bocca,
šach, šípky, animačné programy,
supermarket. Za poplatok: kader-
níctvo, manikúra, masáže, sauna,
práčovňa, požičovňa áut, zme-
náreň, parkovisko, WiFi (v lobby
grátis), internetový kútik za po-
platok.

Ubytovanie: Štýlové a luxusne
zariadené apartmány sú vyba-
vené klimatizáciou, TV/SAT,
sprchou/WC, balkónom, chlad-
ničkou, mikrovlnou, sušičom na
vlasy, kuchynským kútom so zá-
kladným vybavením, elektrickou
dvojplatničkou a možnosťou pri-
pojenia 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 apart-
máne je za poplatok.
Stravovanie: all inclusive
Pláž: Široká piesočnatá pláž dlhá
niekoľko kilometrov. Požičiavanie
ležadiel a slnečníkov za poplatok.

www.ckveva.sk

jún júl august september

� 7 nocí 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 Od 419 €

� 10/11 nocí 22 3 13 24 3 13 24 4 Od 503 €
V cene nie je zarátaný servisný poplatok 170 /os. od 2r pri leteckej doprave (pri autobusovej doprave 105€), pobytová taxa 10€
a KCP 2,5€/os/deň
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TOP PONUkA

kLIMATIzÁCIA
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Popis, poloha: Príjemný menší
hotel sa nachádza vo vyhľadáva-
nom letovisku Obzor v blízkosti
pieskovej pláže. Medzinárodné
letisko v Burgase je vzdialené pri-
bližne 74 km.
Vybavenie hotela: Súčasťou
menšieho hotela s príjemnou at-
mosférou je vstupná hala s re-
cepciou (bezplatné Wi-Fi pripo-
jenie), ďalej je k dispozícii snack
bar. V hotelovom areáli je pripra-
vený pre klientov bazén, pri kto-
rom sú ležadlá a slnečníky
zdarma. Klientom je k dispozícii
hlavná reštaurácia a reštaurácia
s rybacími špecialitami. Klienti ho-
tela môžu za poplatok využiť po-

nuky masáží. Pre deti je v hoteli
miniklub.
Ubytovanie: Ubytovanie v no-
vom hotelovom pavilóne je po-
núkané v dvojlôžkových klimati-
zovaných izbách (s možnosťou 2
prístelok). Súčasťou každej izby je
vlastné sociálne zariadenia
(sprcha, WC), ďalej chladnička
a SAT TV. Na každej izbe je pre
klientov k dispozícii balkón alebo
terasa s výhľadom na more. Bez-
platné Wi-Fi pripojenie
Stravovanie: all inclusive
Pláž: Piesočnatá pláž s pozvoľ-
ným vstupom do mora. Ležadlá
a slnečníky bez poplatku, vodné
športy na pláži za poplatok.

Obzor

HOTEL ParaISO BEach ���
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TOP PONUkA

kLIMATIzÁCIA

WiFi

ALL INCLUSIVE

plážový servis v cene

NA PLÁŽI

1. dieťa zdarma do 12r.

jún júl august september

� 7 nocí 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 Od 515 €

� 10/11 nocí 22 3 13 24 3 13 24 4 Od 669 €
V cene nie je zarátaný servisný poplatok 170 /os. od 2r pri leteckej doprave (pri autobusovej doprave 105€), pobytová taxa 10€
a KCP 2,5€/os/deň



Slnečné pobrežie

HOTEL arONIa BEach ���
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TOP PONUkA

kLIMATIzÁCIA

WiFi

izby 2+2

Od PLÁŽE 200M

1. dieťa zdarma do 13,99r.

ALL INCLUSIVE

jún júl august september

� 7 nocí 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 Od 424 €

� 10/11 nocí 19 29 10 20 31 10 21 31 11 Od 500€

� 9 nocí 14 23 2 13 20 29 7 16 25 3 14 Od 350€
V cene nie je zarátaný servisný poplatok 170 /os. od 2r pri leteckej doprave (pri autobusovej doprave 105€), pobytová taxa 10€ a KCP
2,5€/os/deň

Poloha: Kvalitný štvorhviezdičkový
rodinný hotel AroniaBeach sa nachá-
dza v južnej časti letoviska Slnečné Po-
brežie, v lokalite, ktorá je blízko krás-
neho historického Nesebaru. Od
pieskovej pláže je vzdialený 200 m,
táto pláž je známa tým, že je od hote-
lov oddelená chránenými piesočnými
dunami. Patrí k najkrajším častiam juž-
nej pláže Slnečného Pobrežia. V okolí
hotela sú k dispozícií reštaurácie, bary,
diskotéky, či nákupne možnosti (cca
100 m). Samotné centrum Slnečného
Pobrežia nájdete cca 2 km od hotela.
Vybavenie: vstupná hala s recep-
ciou, hlavná reštaurácia, lobby bar,
koktailový bar, vonkajší bazén, vnú-
torný bazén, detský bazén, detské
ihrisko, animácie, diskotéka, Ztnes,
plážový volejbal, stolný tenis, WiFi na
recepcii zdarma, výťah, parkovisko.

Za poplatok: masáže, sauna, trezor.
Animačný program. Diskotéka v ses-
terskom hoteli Delta Palace.
Ubytovanie: individuálne klimati-
zované 2-lôžkové izby s možnosťou 1-
2 prísteliek, SAT-TV, minichladnička,
telefón, kúpeľňa (sprcha, WC), sušič na
vlasy, balkón. Za doplatok možnosť
objednania apartmánov 2+2.
Stravovanie: allinclusive zahŕňa ra-
ňajky (7.30 – 10.30), obed (12.30-
14.00) a večere (18.00 – 21.00) formou
bufetu. Dopoludňajší snack (10.30 –
12.00), popoludňajší snack, káva a čaj
(15.00 – 17.00). Neobmedzené množ-
stvo miestnych vybraných alko a ne-
alko nápojov (10.00 – 23.00).
Pláž: široká piesočnatá pláž s po-
zvoľným vstupom do mora, ležadlá
a slnečníky (za poplatok 10Lv/deň),
vodné športy (za poplatok).



Poloha: Kompletne zrekon-
štruovaný hotel Riva sa nachádza
blízko rušného centra obľúbe-
ného strediska Slnečné pobrežie
s množstvom nákupných a zá-
bavných možností. Hotel je vzdia-
lený len päť minút od širokej pie-
sočnatej pláže a desať minút od
aquaparku.
Vybavenie: priestranná vstupná
hala s recepciou, lobby bar, in-
ternet (Wi-Fi), reštaurácia s tera-
sou, 2 vonkajšie bazény, detský
bazén, ležadlá a slnečníky pri ba-
zéne zdarma, detské ihrisko, par-
kovisko, 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 posedením.
Stravovanie: allinclusive, raňajky,
obedy a večere formou bohatých
bufetových stolov, nealkoholické
a alkoholické nápoje miestnej vý-
roby podávané na miestach
a v časoch určených hotelom.
Pláž: priestranná piesočnatá
pláž s pozvoľným vstupom do
mora, ležadlá a slnečníky (za po-
platok 10Lv), vodné športy (za
poplatok).

Slnečné pobrežie

HOTEL rIVa ���
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TOP PONUkA

kLIMATIzÁCIA

WiFi

izby 2+2

Od PLÁŽE 200M

1. dieťa zdarma do 12r.

ALL INCLUSIVE

jún júl august september

� 7 nocí 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 Od 413 €

� 10/11 nocí 19 29 10 20 31 10 21 31 11 Od 506€

� 9 nocí 14 23 2 13 20 29 7 16 25 3 14 Od 345€
V cene nie je zarátaný servisný poplatok 170 /os. od 2r pri leteckej doprave (pri autobusovej doprave 105€), pobytová taxa 10€
a KCP 2,5€/os/deň



Slnečné pobrežie

HOTEL OrEL ���
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kLIMATIzÁCIA

WiFi

ULTRA ALL INCLUSIVE

NA PLÁŽI

plážový servis v cene

jún júl august september

� 7 nocí 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 Od 517 €

� 10/11 nocií 19 29 10 20 31 10 21 31 11 Od 543 €

� 9 nocí 14 23 2 13 20 29 7 16 25 3 14 Od 350 €
V cene nie je zarátaný servisný poplatok 170 /os. od 2r pri leteckej doprave (pri autobusovej doprave
105€), pobytová taxa 10€ a KCP 2,5€/os/deň

Poloha, popis: Obľúbený zrekonštruovaný hotelový
komplex je situovaný v blízkosti centra obľúbeného le-
toviska Slnečné pobrežie priamo pri krásnej piesočnatej
pláži. Nákupné možnosti a zábavu majú hostia len niekoľko
metrov od ubytovania.
Vybavenie: Príjemný prázdninový hotel je súčasťou kom-
plexu Astoria. Klientom je k dispozícii priestorná vstupná
hala s recepciou, zmenárňou a trezormi (za poplatok), reš-

taurácia, TV miestnosť, internetový kútik a WiFi pripoje-
nie (za poplatok), bazén s oddelenou detskou časťou (le-
žadlá a slnečníky zadarmo), bazénový bar, detský kútik,
detské ihrisko, lekáreň a športovisko.
Ubytovanie: Moderne zariadené priestorné dvojlôžkové
izby s možnosťou prístelky sú vybavené sociálnym zaria-
dením (sprcha, toaleta, fén k zapožičaniu na recepcii), te-
lefónom, klimatizáciou, satelitnou TV a balkónom.
Stravovanie: All inclusive stravovanie je od 10:00 do 22:00
možno čerpať vo vybraných priestoroch hotelu , zahŕňa
plnú penziu formou bohatého bufetu, počas dňa ľahké ob-
čerstvenie (pečivo, zákusky, káva, čaj), neobmedzené
množstvo rozlievaných alkoholických (pivo, víno, vodka,
rum, likéry, whisky, miešané nápoje) a nealkoholických ná-
pojov miestnej výroby. Ostatné alkoholické nápoje vo fľa-
šiach, turecká káva a čerstvé ovocné šťavy sú za poplatok.
Pláž: Krásna dlhá piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom
do mora a širokou ponukou motorizovaných i nemotori-
zovaných vodných .Hosťom sú k dispozícii služby plážo-
vého baru a ležadlá so slnečníkmi zadarmo (v obmedze-
nom množstve).



Poloha, popis: Zrekonštruo-
vaný trojposchodový hotel je za-
sadený do zelene a nachádza sa
priamo v centre Slnečného po-
brežia. Piesočnatá pláž s pozvoľ-
ným vstupom do mora sa roz-
kladá vo vzdialenosti asi 150 m od
hotela. Centrum letoviska je v do-
sahu asi 200 m, najbližšie ná-
kupné možnosti majú hostia
v bezprostrednej blízkosti hotela.
Vybavenie: vstupná hala s re-
cepciou, reštaurácia, lobby bar,
WiFi, vonkajší bazén, detský ba-
zén, detské ihrisko, detský klub,
detská postieľka. Za poplatok: tre-
zor, parkovisko.
Ubytovanie: klimatizované 2-
lôžkové izby s možnosťou 1-2 prí-

steliek, kúpeľňa (sprcha alebo
vaňa/WC), sušič na vlasy, minibar,
WiFi, SAT-TV, telefón a balkón.
Stravovanie: ALL INCLUSIVE. Ra-
ňajky, obedy a večere formou
švédskych stolov. Počas dňa ľahké
občerstvenie, miestne nealko-
holické a alkoholické nápoje.
Presný opis ALL INCLUSIVE do-
stanete v hoteli.
Pláž: piesočnatá, postupne zva-
žujúca sa do mora, ležadlá
a slnečníky (za poplatok 10lv/
deň), vodné skútre, vodné bi-
cykle, windsurZng, jazda na ba-
náne, masáže, lukostreľba, vodné
lyže, tenisové kurty, lety na pa-
dákoch, jazda na koňoch, mini-
golf, kolky (za poplatok).

Slnečné pobrežie

HOTEL YUNONa ���
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TOP PONUkA

kLIMATIzÁCIA

WiFi

ALL INCLUSIVE

Od PLÁŽE 200M

1. dieťa zdarma do 13,99r.

jún júl august september

� 7 nocí 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 Od 445€

� 10/11 nocí 19 29 10 20 31 10 21 31 11 Od 575 €

� 9 nocí 14 23 2 13 20 29 7 16 25 3 14 Od 285 €
V cene nie je zarátaný servisný poplatok 170 /os. od 2r pri leteckej doprave (pri autobusovej doprave 105€), pobytová taxa 10€
a KCP 2,5€/os/deň



Slnečné pobrežie

HOTEL BaJKaL ����

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-posch. časti), trezor a internet
na recepcii (za popl.), hracie auto-
maty, reštaurácia, vonkajší bazén
s detskou časťou (ležadlá a slneč-
níky zdarma), bar pri bazéne,
pekná záhrada, detské ihrisko,
parkovisko, Ztnes centrum, sauna,
biliard, minigolf, stol. tenis, masáže,
jacuzzi, solárium a kaderníctvo.
Ubytovanie: novo zrekonštruo-
vané moderne zariadené dvoj-
lôžkové izby s možnosťou jednej
alebo dvoch prístelky majú
vlastné sociálne zariadenie (kú-

peľňa so sprchou, WC), balkón so
sedením, televízor, individuálnu
klimatizáciu, minichladničku, su-
šič na vlasy a telefón.
Stravovanie: Allinclusive zahŕňa:
raňajky (7.30. – 10.00), obedy
(12.00 – 14.00) a večere (18.00 –
21.00) formou bufetu, nealkoho-
lické a alkoholické nápoje miest-
nej výroby (11.00 – 23.00), kávu,
čaj, zmrzlinu, koláčiky (10.00 –
20.00) a špeciality na grile vo vy-
hradených časoch.
Pláž: piesočnatá, postupne zva-
žujúca sa do mora, ležadlá a slneč-
níky (za poplatok 10lv/deň), vodné
skútre, vodné bicykle, windsurZng,
jazda na banáne, masáže, luko-
streľba, vodné lyže, tenisové kurty,
lety na padákoch, jazda na koňoch,
minigolf, kolky (za poplatok).
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kLIMATIzÁCIA

WiFi

ALL INCLUSIVE

Od PLÁŽE 150M

1. dieťa zdarma do 12r.

jún júl august september

� 7 nocí 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 Od 423€

� 10/11 nocí 19 29 10 20 31 10 21 31 11 Od 469 €

� 9 nocí 14 23 2 13 20 29 7 16 25 3 14 Od 315 €
V cene nie je zarátaný servisný poplatok 170 /os. od 2r pri leteckej doprave (pri autobusovej doprave 105€), pobytová taxa 10€
a KCP 2,5€/os/deň

izby 2+2



Poloha: Obľúbený hotel s vý-
bornou polohou sa nachádza
len 180 m od krásnej piesočnatej
pláže, v centre živého letoviska. Je
výhodným východiskovým bo-
dom pre strávenie aktívnej do-
volenky ako aj objavovanie miest-
nych kultúrnych pamiatok.
Vybavenie: Vstupná hala s re-
cepciou, klimatizovaná reštau-
rácia, lobby bar, vonkajší bazén,
detský bazén, bar pri bazéne, bi-
liard. Za poplatok: trezor, zme-
náreň, internetový kútik, WiFi
v lobby bare, detská postieľka,
obchody so suvenírmi. V hoteli je
možnosť využitia ďalších služieb
za poplatok, ako sú sauna, ma-
sáže, perličkový kúpeľ, Ztnescen-
trum a biliard.Vedľa hotela sa na-

chádza miniaquapark za popla-
tok.
Ubytovanie: komfortne zaria-
dené klimatizované 2-lôžkové
izby s možnosťou 1-2 prísteliek,
minibar, SAT-TV, kúpeľňa
(sprcha/vaňa, WC), sušič na vlasy,
balkón. Rýchlovarná kanvica,
WiFi, telefón, trezor za poplatok.
Stravovanie: ALL INCLUSIVE –
formou bufetových stolov – ra-
ňajky 07:30-10:00 hod., obedy
12:30-14:30 hod. a večere 18:30-
20:30 hod., počas dňa ľahké ob-
čerstvenie a neobmedzená kon-
zumácia nealkoholických a alko-
holických nápojov miestnej pro-
dukcie 11:00 – 23:00 hod. Presný
popis ALL INCLUSIVE dostanete
v hoteli.

Slnečné pobrežie

HOTEL YaVOr PaLacE ����

www.ckveva.sk 11

kLIMATIzÁCIA

WiFi

ALL INCLUSIVE

Od PLÁŽE 150M

izby 2+2

jún júl august september

� 7 nocí 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 Od 413 €

� 10/11 nocí 19 29 10 20 31 10 21 31 11 Od 506€

� 9 nocí 14 23 2 13 20 29 7 16 25 3 14 Od 259 €
V cene nie je zarátaný servisný poplatok 170 /os. od 2r pri leteckej doprave (pri autobusovej doprave 105€), pobytová taxa 10€
a KCP 2,5€/os/deň



Slnečné pobrežie

HOTEL DIT EVrIKa BEach ����

www.ckveva.sk12

LUXUS

TOP PONUkA

kLIMATIzÁCIA

WiFi

ALL INCLUSIVE

AqUAPARk

izby 2+2

NA PLÁŽI

1. dieťa zdarma do 12r.

Poloha: Moderný rodinný hotel je situovaný priamo pri
nádhernej pieskovej pláži a v jeho okolí sa nachádza množ-
stvo obchodíkov, kaviarničiek a reštaurácií . Do centra mesta
je možné sa dostať príjemnou prechádzkou po krásnej pro-
menáde.
Vybavenie: Hotel disponuje vstupnou halou s 24 hodi-
novou recepciou, zmenárňou, výťahmi, lobby barom, hlav-
nou reštauráciou s terasou, niekoľkými ala carte reštaurá-
ciami barom s herným kútom (biliard , šípky), snack barom
pri bazéne, plážovým barom, kaviarňou, obchodom so su-
venírmi, minimarketom, konferenčnou miestnosťou, spo-
ločenskou miestnosťou s TV, diskotékou, amZteátrom, in-
ternetovým kútikom.. SPA centrum ponúka masáže, saunu,
vírivku, salón krásy. V areáli sa nachádza bazén pre do-
spelých, detský bazén, slnečná terasa. Súčasťou hotela je
novovybudovaný aquapark. Pre športové aktivity sú pri-
pravené 2 tenisové kurty s tvrdým povrchom, herňa (stolný

tenis, šípky, biliard), boccia, lukostreľba, plážový volejbal,
menšie Ztness centrum. Pre deti je pripravený mini klub (4-
12 rokov), diskotéka a rôzne animačné programy a súťaže
počas dňa.
Ubytovanie: Všetky izby sú vybavené vlastnou kúpeľňou
(sprcha alebo vaňa, WC, fén, toaletné potreby), individu-
álne riadenou klimatizáciou, telefónom, sat TV, trezorom,
minibarom, balkónom alebo terasou. Za príplatok možno
ubytovanie v priestranných štúdiách alebo viacizbových
apartmánoch.
Stravovanie: Allinclusive - raňajky, obedy a večere formou
bufetu, neskoré raňajky, polnočné občerstvenie, počas dňa
ľahké občerstvenie, miestne rozlievané nealkoholické a al-
koholické nápoje v čase 10: 00-24: 00 - nápoje sa podávajú
v niektorom z barov či reštaurácií , 2x týždenne tématický
večer v hlavnej reštaurácii. Čerstvé ovocné šťavy, dovážané
nápoje, koktaily, fľaškové nápoje a turecká káva sú za po-
platok.
Pláž: široká piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do
mora, ležadlá a slnečníky (za poplatok 10Lv/deň), vodné
športy (za poplatok).

jún júl august september

� 7 nocí 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 Od 685 €

� 10/11 nocí 22 3 13 24 3 13 24 4 Od 875 €
V cene nie je zarátaný servisný poplatok 170 /os. od 2r pri leteckej doprave (pri autobusovej doprave
105€), pobytová taxa 10€ a KCP 2,5€/os/deň



Poloha: Hotel sa nachádza na
plážovej promenádeblízko ruš-
ného centra obľúbeného stre-
diska Slnečné pobrežie s množ-
stvom nákupných a zábavných
možností.
Vybavenie: priestranná vstupná
hala s recepciou, lobby bar, inter-
net (Wi-Fi), reštaurácia, vonkajší
bazén s oddelenou detskou čas-
ťou, ležadlá a slnečníky pri bazéne
zdarma.Hotel umožňuje prenájom
trezora na recepcii (za poplatok).
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 posedením.
Stravovanie: Hotel ponúka pol-
penziu, ktorá zahŕňa raňajky po-
dávané formou bufetu a večere
výberom z menu. Nápoje počas
večere nie sú zahrnuté v cene. Pri
menšom počte klientov si hotel
SeaBreeze vyhradzuje právo zme-
niť raňajky na kontinentálne.
Pláž: priestranná piesočnatá pláž
s pozvoľným vstupom do mora,
ležadlá a slnečníky (za poplatok
10Lv), vodné športy (za poplatok).

Slnečné pobrežie

HOTEL SEa BrEEzE ���

www.ckveva.sk 13

kLIMATIzÁCIA

WiFi

NA PLÁŽI

1. dieťa zdarma do 12r.

jún júl august september

� 7 nocí 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 Od 356 €

� 10/11 nocí 19 29 10 20 31 10 21 31 11 Od 386 €

� 9 nocí 14 23 2 13 20 29 7 16 25 3 14 Od 240
V cene nie je zarátaný servisný poplatok 170 /os. od 2r pri leteckej doprave (pri autobusovej doprave 105€), pobytová taxa 10€
a KCP 2,5€/os/deň



Slnečné pobrežie

HOTEL cONDOr ����

Poloha: Hotel má výbornú po-
lohu, priamo na pláži. Nachádza
sa v severnejšej časti strediska
Slnečné pobrežie, v blízkosti po-
brežnej promenády a centra.
Vybavenie: recepcia s nepretrži-
tou prevádzkou, trezor (za po-
platok), Wi-Fi, vonkajší bazén,
reštaurácia, bar, Ztnescentrum,
salón krásy, tetovacie štúdio,
zmenáreň, parkovisko.
Ubytovanie: pekné priestranné

klimatizované izby s možnosťou
jednej prístelky sú vybavené TV,
vlastným sociálnym zariadením
WC/sprcha a balkónom.
Stravovanie: raňajky formou
švédskych stolov, možnosť do-
kúpenia večerí za príplatok
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.sk14

kLIMATIzÁCIA

WiFi

NA PLÁŽI

1. dieťa zdarma do 12r.

jún júl august september

� 7 nocí 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 Od 315 €

� 10/11 nocí 19 29 10 20 31 10 21 31 11 Od 375 €

� 9 nocí 14 23 2 13 20 29 7 16 25 3 14 Od 175 €
V cene nie je zarátaný servisný poplatok 170 /os. od 2r pri leteckej doprave (pri autobusovej doprave 105€), pobytová taxa 10€
a KCP 2,5€/os/deň



Poloha: Hotel obklopený zele-
ňou je situovaný v centrálnej
časti letoviska v prvej línii plážo-
vých hotelov v bezprostrednej
blízkosti pobrežnej promenády.
Piesočnatá pláž s pozvoľným
vstupom do mora leží len 30 m
od hotela.
Vybavenie: Hosťom je k dispo-
zícii vstupný priestor s recepciou,
zmenáreň, klimatizovaná reštau-
rácia s vnútorným aj vonkajším
posedením, lobby bar a výťah.
Súčasťou vybavenia je vonkajší
bazén pre dospelých a jacuzzi.
Deťom sa ponúka detský bazén
a detský klub.
Ubytovanie: Hotel poskytuje
ubytovanie v dvojlôžkových iz-

bách s možnosťou až dvoch prí-
steliek a vlastným sociálnym za-
riadením (kúpeľňa so sprchou,
WC). Izby sú vybavené klimatizá-
ciou, chladničkou, SAT/TV, tele-
fónom a balkónom. Postieľka pre
deti je k dispozícii zadarmo.
Stravovanie: raňajky formou
švédskych stolov, možnosť do-
kúpenia večerí za príplatok. Hos-
tia tiež môžu využiť ponuky
miestnych špecialít v blízkosti
hotela.
Pláž: dlhá a široká pláž so zlati-
stým pieskom s pozvoľným vstu-
pom do mora, ležadlá a slnečníky
(za poplatok), vodné športy (za
poplatok).

Slnečné pobrežie

HOTEL aVLIGa BEach ���

www.ckveva.sk 15

kLIMATIzÁCIA

WiFi

PLÁŽ 30M

2 deti do 13,99r. zdarma

jún júl august september

� 7 nocí 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 Od 350 €

� 10/11 nocí 19 29 10 20 31 10 21 31 11 Od 410 €

� 9 nocí 14 23 2 13 20 29 7 16 25 3 14 Od 280 €
V cene nie je zarátaný servisný poplatok 170 /os. od 2r pri leteckej doprave (pri autobusovej doprave 105€), pobytová taxa 10€
a KCP 2,5€/os/deň



Nesebar

HOTEL MPM arSENa ����

www.ckveva.sk16

LUXUS

TOP PONUkA

kLIMATIzÁCIA

WiFi

ULTRA ALL INCLUSIVE

NA PLÁŽI

1. dieťa zdarma do 12r.

Poloha, popis: Elegantný plážový rezort je situovaný na
veľmi atraktívnom mieste, len niekoľko minút chôdze od
centra svetoznámeho Starého Nesebaru (zapísané na zoz-
name UNESCO), priamo na krásnej piesčitej pláži. Nákupné
možnosti a zábavu majú hostia v bezprostrednej blízkosti
ubytovania.
Vybavenie: Klientom je k dispozícii štýlová vstupná hala
s recepciou, trezory, zmenárňou, turistickými informáciami
a lobby barom, výťah, hlavná reštaurácia, kaviareň, in-
ternetový kútik (za poplatok), obchodná arkáda, spolo-
čenská miestnosť so satelitnou TV, úschovňa batožiny,
wellness centrum (sauna , vírivka, vnútorný vyhrievaný ba-
zén, masážny salón, kozmetický salón, solárium), Ztnes
centrum, konferenčná sála, veľký vonkajší bazén s dets-
kou časťou, snack bar pri bazéne, opaľovacia terasa (ležadla
a slnečníky zadarmo) , záhrada a parkovisko.

Ubytovanie: Vkusne zariadené, priestranné dvojlôžkové
izby s možnosťou prístelky sú vybavené sociálnym zaria-
dením (sprcha alebo vaňa, toaleta, fén), telefónom, kli-
matizáciou, rádiom, satelitnou TV, minibarom, a balkónom.
Priestrannejšie rodinné izby s možnosťou až dvoch prí-
steliek sú k dispozícii na vyžiadanie (za poplatok). WiFi na
izbe je k dispozícii za poplatok.
Strava: Allinclusive stravovanie (plná penzia podávanú
formou bohatého bufetu, počas dňa ľahké občerstvenie
(pečivo, zákusky, káva, čaj, zmrzlina), neobmedzené
množstvo rozlievaných alkoholických (pivo, víno, vodka,
rum, likéry, whisky , miešané nápoje) a nealkoholických
nápojov miestnej výroby. Ostatné alkoholické nápoje vo
fľašiach, turecká káva a čerstvé ovocné šťavy sú za po-
platok. Pri večeri je vyžadované formálne oblečenie (dlhé
nohavice u mužov).
Pláž: Krásna, dlhá piesková pláž s veľmi pozvoľným vstu-
pom do mora a širokou ponukou motorizovaných aj ne-
motorizovaných vodných športov. Plážový servis za po-
platok.

jún júl august sept.

� 7 nocí 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 Od 573 €

� 10/11 nocí 22 3 13 24 3 13 24 4 Od 755 €
V cene nie je zarátaný servisný poplatok 170 /os. od 2r pri leteckej doprave (pri autobusovej doprave
105€), pobytová taxa 10€ a KCP 2,5€/os/deň



Poloha: Novozrekonštruovaný
hotel sa nachádza v známom a vy-
hľadávanom letovisku Nesebar.
Je situovaný v novej časti Nese-
baru, len pár minút od krásnej pie-
sočnatej pláže (cca 150m), v do-
sahu historického centra(cca 10
min. pešo). Neďaleko hotela sa na-
chádza množstvo obchodíkov,
reštaurácii a barov. Hotel je vhodný
pre všetky vekové kategórie.
Vybavenie: Hotel sa skladá z 2
budov – vstupná hala s recepciou,
zmenáreň, trezory za poplatok,
výťah, reštaurácia, detské ihrisko,
3 vonkajšie bazény, bar, slnečníky
a ležadlá pri bazéne zdarma.
Možnosť WiFi pripojenia v lobby
bare zdarma. V blízkosti sa na-
chádza verejné parkovisko.
Izby: dvojlôžkové izby s balkó-
nom s možnosťou 1 prístelky (len

pre dieťa do 7 rokov), štvorlôž-
kové štúdiá na vyžiadanie, k dis-
pozícii SAT TV, minibar, vlastné so-
ciálne zariadenie, WC, sušič na
vlasy.
Stravovanie: allinclusive: raňajky
– obedy a večere formou bufe-
tových stolov – snack, pizza,
sladké koláče, káva, čaj od 15:30
do 17:00 hod. – miestne alkoho-
lické a nealkoholické nápoje od
10:00 do 22:30 hod. – slnečníky
a ležadlá pri bazéne.
Pláž: široká piesočnatá pláž s po-
zvoľným vstupom do mora.
Slnečníky a ležadlá na pláži sú za
poplatok. Na pláži je bohatá po-
nuka vodných športov ako vodný
bicykel, vodné kolesá, jazda na
banáne, člnky (všetko za popla-
tok). Množstvo rýchlych občer-
stvení, reštaurácií a barov.

Nesebar

HOTEL KaMENEc ���

www.ckveva.sk 17

kLIMATIzÁCIA

WiFi

ALL INCLUSIVE

PLÁŽ 150M

1. dieťa zdarma do 12r.

jún júl august september

� 7 nocí 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 Od 230 €

� 10/11 nocí 19 29 10 20 31 10 21 31 11 Od 335 €

� 9 nocí 14 23 2 13 20 29 7 16 25 3 14 Od 460 €
V cene nie je zarátaný servisný poplatok 170 /os. od 2r pri leteckej doprave (pri autobusovej doprave 105€), pobytová taxa 10€
a KCP 2,5€/os/deň



Ravda

HOTEL PaNOraMa ���

www.ckveva.sk18

TOP PONUkA

kLIMATIzÁCIA

WiFi

apartmány s kuchynkou

PLÁŽ 50M

1. dieťa zdarma do 12r.

Poloha: Hotel leží v prímorskej obci Ravda na brehu Čier-
ného mora, cca 50m od pláže. Poloha hotela je ideálne
miesto na dovolenku pre rodiny a pre ľudí, ktorí hľadajú
tiché a pokojné miesto na oddych. Centrum Ravdy je
blízko hotela, nájdete tam promenádu s obchodmi, ka-
viarňami a reštauráciami.
Vybavenie: recepcia, Wi-Fi v celom hoteli zdarma, reš-
taurácia, detská postieľka (na vyžiadanie), bezplatné sú-
kromné parkovisko pri hoteli (do vyčerpania miest).
Ubytovanie: dvojlôžkové izby s možnosťou 1 prístelky, sú
umiestnené po stranách hotela, majú TV, chladničku, kli-
matizáciu, wi-Z, kúpeľnu so sprchovacím kútom a WC,
majú bočný výhľad na more. Apartmán A (2 pevné lôžka
+ 2 prístelky) pozostáva z izby s manželskou posteľou
a obývacej izby s rozťahovacím gaučom, apartmány sú
umiestnené po stranách hotela, majú TV, chladničku, kli-
matizáciu, vlastné sociálne zriadenie, balkón s výhľadom
na more. Apartmán B (4 pevné lôžka + 2 prístelky) – po-
zostáva so spálne s manželskou posteľou a obývacej miest-
nosti s dvoma posteľami a rozťahovacím gaučom. Apart-
mány sú bez kuchyne, majú TV, chladničku, klimatizáciu,
obývaciu miestnosť, vlastné osciálne zariadenie, balkón
s výhľadom na more. Apartmán C (4 pevné lôžka + 3 prí-
stelky) – pozostáva so spálne s manželskou posteľou,
a obývacej miestnosti s dvoma posteľami, rozťahovacím
gaučom a rozťahovacím kreslom pre 1 dieťa, apartmány
sú s kuchyňou, majú TV, chladničku, klimatizáciu, ku-

chynský kút, obývaciu miestnosť, vlastné sociálne zaria-
denie, balkón s priamym výhľadom na more (zo spálne)
a balkón s bočným výhľadom (z obývačky).
Stravovanie: bez stravy. Možnosť doobjednania stravy na
mieste. Príplatky za stravu (na mieste)príplatok za plnú pen-
ziu pre osobu od 12 r. (10€ / deň), príplatok za raňajky pre
osobu od 12 r. (3,5 € / deň), príplatok za obed pre osobu od
12 r. (4, € / deň), príplatok za večeru pre osobu od 12 r.
(4 € / deň) príplatok za plnú penziu pre dieťa 0 – 5,99 r.
(5,5€ / deň), príplatok za plnú penziu pre dieťa 6 – 11,99 r.
(7,5 € / deň), príplatok za raňajky pre dieťa 6 – 11,99 r.
(2,5€ / deň), príplatok za obed pre dieťa do 11,99 r. (3€ / deň),
príplatok za večeru pre dieťa do 11,99 r. (3€ / deň)
Pláž: Hotel sa nachádza 50 m od piesočnatej pláže.Na pláži
je možné si zakúpiť ležadlo a slnečník (ležadlo - 6 LV, slneč-
ník – 6 LV).

jún júl august sept.

� 7 nocí 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 Od 251 €

� 10/11nocí 19 29 10 20 31 10 21 31 11 Od 289 €

� 9 nocí 14 23 2 13 20 29 7 16 25 3 14 Od 135 €
V cene nie je zarátaný servisný poplatok 170 /os. od 2r pri leteckej doprave (pri autobusovej doprave
105€), pobytová taxa 10€ a KCP 2,5€/os/deň



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. Sú-
časťou hotela je reštaurácia
s terasou, 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 za-
riadením, kúpeľňou, káblovou
TV, minibarom, chladničkou, Wi-
Fi internetom. V rodinných izbách
so samostatnou 2-lôžkovou izbou
pre dospelých a so samostatnou
izbou s rozkladacím gaučom pre
deti.
Stravovanie: raňajky formou bu-
fetu. Možnosť doobjednania pol-
penzie v hotelovej reštaurácii.
Pláž: piesočnatá s pozvoľným
vstupom do mora vzdialená
100 m od hotela a pláže s lieči-
vým bahnom. Slnečníky, ležadlá
a vodné športy sú za poplatok.

Pomorie

HOTEL TOKaLIEV ���
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kLIMATIzÁCIA

WiFi

PLÁŽ 100M

1. dieťa zdarma do 12r.

jún júl august september

� 7 nocí 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 Od 281 €

� 10/11 nocí 19 29 10 20 31 10 21 31 11 Od 315 €

� 9 nocí 14 23 2 13 20 29 7 16 25 3 14 Od 150 €
V cene nie je zarátaný servisný poplatok 170 /os. od 2r pri leteckej doprave (pri autobusovej doprave 105€), pobytová taxa 10€
a KCP 2,5€/os/deň



Pomorie

HOTEL SUNNY BaY ���

Poloha: Hotel je situovaný na
promenáde v starej časti mesta
Pomorie v prvej línii hotelov pri
širokej piesočnatej pláži. Jeho
vonkajší moderný vzhľad prí-
jemne kontrastuje s dizajnom
reštaurácie v typickom bulhar-
skom štýle, v ktorej sa podávajú
jedlá z domácej ale aj európskej
kuchyne. Od centra mesta je
vzdialený asi 300 m. V blízkosti
hotela sa nachádza množstvo
stánkov, obchodov, kaviarní
a reštaurácií.
Vybavenie: Hosťom je k dispo-
zícii vstupná hala s recepciou,
hlavná hotelová reštaurácia, bar,
výťah, zmenáreň a vonkajšia reš-
taurácia na pláži.Hotel umož-

ňuje WiFi pripojenie na recepcii
zadarmo. Hostia môžu využiť
možnosť prenájmu trezora na
recepcii za poplatok.
Ubytovanie: Dvoj a trojlôžkové
izby s možnosťou prístelky
a s vlastným sociálnym zariade-
ním (kúpeľňa so sprchou, WC, fén)
sú vybavené televízorom so sa-
telitným príjmom, centrálne ria-
denou klimatizáciou, telefónom,
minibarom a patrí k nim balkón
s vyhľadom na more alebo mesto.
Stravovanie: allinclusive.
Pláž: piesočnatá s pozvoľným
vstupom do mora sa nachádza
v bezprostrednej blízkosti hotela.
Slnečníky, ležadlá a vodné športy
sú za poplatok.
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TOP PONUkA

kLIMATIzÁCIA

WiFi

ALL INCLUSIVE

štúdio s kuch. kútom

NA PLÁŽI

1. dieťa zdarma do 12r.

jún júl august september

� 7nocí 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 Od 409 €

� 10/11nocí 19 29 10 20 31 10 21 31 11 Od 475 €

� 9 nocí 14 23 2 13 20 29 7 16 25 3 14 Od 259 €
V cene nie je zarátaný servisný poplatok 170 /os. od 2r pri leteckej doprave (pri autobusovej doprave 105€), pobytová taxa 10€
a KCP 2,5€/os/deň



Pomorie

HOTEL cENTraL PLaza ���
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TOP PONUkA

kLIMATIzÁCIA

WiFi

štúdio s kuch. kútom

NA PLÁŽI

1. dieťa zdarma do 12r.

jún júl august september

� 7nocí 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 Od 251 €

� 10/11 nocí 19 29 10 20 31 10 21 31 11 Od 289 €

� 9 nocí 14 23 2 13 20 29 7 16 25 3 14 Od 135 €
V cene nie je zarátaný servisný poplatok 170 /os. od 2r pri leteckej doprave (pri autobusovej doprave 105€), pobytová taxa 10€ a KCP
2,5€/os/deň

Poloha: Príjemný rodinný hotel je
situovaný v atraktívnej starej časti
známeho letoviska Pomorie, len
100 m od peknej piesočnatej pláže.
Nákupné možnosti a zábavu majú
hostia 200 m od hotela (reštaurácie,
obchody, bary, diskotéky, poži-
čovne automobilov a motocyklov,
kaviarne, vodné športy na pláži,
športoviská, bahenné kúpele).
Vybavenie hotela: Klientom je
k dispozícii malá vstupná hala s re-
cepciou, zmenárňou, trezory (za
poplatok) a lobby barom, reštau-
rácia, výťahy, WiFi pripojenie (v ce-
lom hoteli zadarmo) a parkovisko.
Ubytovanie:Vkusne zariadené, prie-
stranné dvojlôžkové izby s možnos-
ťou až dvoch prísteliek sú vybavené
sociálnym zariadením (sprcha, toa-
leta, fén), telefónom, klimatizáciou,

rádiom, satelitný TV, malú chlad-
ničkou a balkónom. Detská po-
stieľka a vysoká jedálenská stolička
je k dispozícii na vyžiadanie (za po-
platok). Všetky izby sú nefajčiarske.
Stravovanie: Raňajky podávané
formou bohatého kontinentálneho
bufetu. Hostia si môžu za doplatok
objednať servírované večere (ná-
poje za poplatok).
Pláž: Pekná, verejná piesočnatá
pláž s veľmi pozvoľným vstupom do
mora a sezónne ponukou motori-
zovaných aj nemotorizovaných vod-
ných športov (za poplatok – loďky,
vodné bicykle, windsurZng, vodné
lyžovanie, paraglaiding, motorové
člny, jazdy na banánoch) sa nachá-
dza 100 m od hotela. Klientom sú
k dispozícii služby plážového baru,
ležadlá so slnečníkmi (za poplatok).



Sozopol

HOTEL SaNTa MarINa ����

Poloha: Hotel postavený v štýle
bulharskej dediny tvorený z apart-
mánov, postavený vo svahu s nád-
herným výhľadom na more a až
do Sozopolu. Od historického
centra je vzdialený 2 km.
Vybavenie: Je to obrovský kom-
plex s 5 bazénmi, ihriskami, otvo-
renými Ztnes kútikmi, detskými
kútikmi, vybavený obchodami,
reštauráciami, barmi, obklopený
nádhernou záhradou a borovico-
vými stromami. Vstupná hala s re-
cepciou, Wi-Fi pripojenie na re-
cepcii zdarma, reštaurácií, bar pri
bazéne, hotelový bar, 5 bazénov,
3 detské bazény (ležadlá a slneč-
níky zdarma), animačný program
v 3 jazykoch. Za poplatok: mini-
golf, požičovňa bicyklov, stolný te-
nis, tenisový kurt, plážový volejbal.

Ubytovanie: V príjemne zaria-
dených izbách je k dispozícii
centrálna klimatizácia, vlastné
sociálne zariadenie (kúpelňa so
sprchovým kútom, fén, TV, mini
chladnička, mikrovlnná rúra, rý-
chlovarná kanvica, základne vy-
bavená kuchyňa a balkón.
Stravovanie: bez stravy, za do-
platok možná polpenzia (bufe-
tové stoly)
Pláž, šport a zábava: Krásna pie-
sočnatá pláž (oblasť Zlata rybka)
s pozvoľ. vstupom do mora je od
hotela cez miestnu komunikáciu
alebo nadchod. Ležadlá a slnečníky
na pláži za poplatok.Vodné športy
a bary na pláži. V Sozopole (3km)
množstvo obchodov, reštaurácií,
kaviarní, diskoték a iných atrakcií
pre deti i dospelých.
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LUXUS

kLIMATIzÁCIA

WiFi

štúdio s kuch. kútom

PLÁŽ IbA CEz CESTU

1. dieťa zdarma do 12r.

jún júl august september

� 7nocí 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 Od 266 €

� 10/11 nocí 19 29 10 20 31 10 21 31 11 Od 360 €

� 9 nocí 14 23 2 13 20 29 7 16 25 3 14 Od 259 €
V cene nie je zarátaný servisný poplatok 170 /os. od 2r pri leteckej doprave (pri autobusovej doprave 105€), pobytová taxa 10€
a KCP 2,5€/os/deň



Poloha: Penzión leží 150 m od
novej pláže Charmanite a 70 m
od centra novej časti Sozopolu.
Vybavenie: V penzióne sú k dis-
pozícii 2, 3 a 4-lôžkové. Na prízemí
sa nachádza kuchynka na prí-
pravu ľahkých jedál. Na dvore je
klientom k dispozícii posedenie
s možnosťou grilovania.
Ubytovanie: Klimatizované izby
sú vybavené minibarom, resp.
chladničkou, rýchlovarnou kan-
vicou, vlastným sociálnym za-
riadením, sprchou, balkónom,
káblovou TV. V celom penzióne
je bezplatný WIFI prístup na in-
ternet.
Stravovanie: Individuálne v ne-
ďalekých reštauráciách. Klienti

našej CK majú zľavu vo viacerých
reštauráciách.Možnosť doplatku:
raňajky: 3,5 €/osoba/deň, večere:
6€/osoba/deň. Prípadne mož-
nosť doplatku allinclusive v blíz-
kom hoteli (dospelí 19€/deň, deti
do 12r. 10€)
Pláž: piesočnatá s pozvoľným
vstupom do mora, pláž Charma-
nite iba 150m od penziónu. Le-
žadlá a slnečníky na pláži za po-
platok.
Šport a zábava: Vodné športy
a windsurfing na pláži, bazén na
pláži, ležadlá a slnečníky za po-
platok, množstvo obchodov,
reštaurácií, kaviarní, diskoték
a iných atrakcií pre deti i do-
spelých.

Sozopol

HOTEL JaNINa ��
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TOP PONUkA

kLIMATIzÁCIA

WiFi

kuchynka k dispozícii

PLÁŽ 150M

1. dieťa zdarma do 12r.

jún júl august september

� 7nocí 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 Od 251 €

� 10/11 nocí 19 29 10 20 31 10 21 31 11 Od 289 €

� 9 nocí 14 23 2 13 20 29 7 16 25 3 14 Od 135 €
V cene nie je zarátaný servisný poplatok 170 /os. od 2r pri leteckej doprave (pri autobusovej doprave 105€), pobytová taxa 10€
a KCP 2,5€/os/deň



Sozopol

VILA OLYMP ��

Poloha: Nachádza sa 100 m od
pláže Charmanite a 20 m od
centra novej časti Sozopolu.
Vybavenie: Vila má veľmi pekne
zariadené izby s vlastným sociál-
nym zariadením. Každá izba má
možnosť prístelky. Izby sú vyba-
vené káblovou TV, rýchlovarnou
kanvicou, minibarom, balkónom,
klimatizáciou. Súčasťou vily je po-
silňovňa. 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 windsurZng na pláži, bazén na
pláži, ležadlá a slnečníky za po-
platok, množstvo obchodov, reš-
taurácií, kaviarní, diskoték a iných
atrakcií pre deti i dospelých.
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TOP PONUkA

kLIMATIzÁCIA

WiFi

apartmán s kuchynkou

PLÁŽ 100M

1. dieťa zdarma do 12r.

jún júl august september

� 7 nocí 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 Od 251 €

� 10/11 nocí 19 29 10 20 31 10 21 31 11 Od 289 €

� 9 nocí 14 23 2 13 20 29 7 16 25 3 14 Od 135 €
V cene nie je zarátaný servisný poplatok 170 /os. od 2r pri leteckej doprave (pri autobusovej doprave 105€), pobytová taxa 10€
a KCP 2,5€/os/deň



Poloha: Moderný apartmánový
komplex sa nachádza priamo na
plážovej promenáde pri pláži
Charmanite v Sozopole, 30m od
centra novej časti.
Vybavenie: Všetky apartmány,
skladajúce sa zo spálne a dennej
miestnosti s kuchynským kútom,
sú vybavené novým nábytkom,
plazmovou TV, klimatizáciou
a balkónom. Z väčšiny apartmá-
nov je výhľad na more. V apart-
mánovom komplexe je WIFI prí-
stup na internet. Klientom sú
k dispozícii apartmány 2+2 a 4+2.
Veľké apartmány sa skladajú z 2

spálni a dennej miestnosti (2
klímy). Majú dva balkóny, ku-
chyňu. Súčasťou vybavenia je
práčka, žehlička a žehliaca doska,
hriankovač a kávovar. Komplex
má vlastné bezplatné parkovisko.
Stravovanie: individuálne v oko-
litých reštauráciách, za doplatok
3€ kontinentálne raňajky, večere
6€ v miestnej reštaurácií.
Šport, zábava: Vodné športy
a windsurZng na pláži, ležadlá
a slnečníky za poplatok, množ-
stvo obchodov, reštaurácií, ka-
viarní, diskoték a iných atrakcií pre
deti i dospelých.

Sozopol

APARTMÁNY zaFI A SVETI zOVSI ���
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TOP PONUkA

kLIMATIzÁCIA

WiFi

apartmány a štúdia s kuchynkou

NA PLÁŽI

2 deti zadarmo

1.-4.osoba v APT 6+2
5.6. os. v APT 6+2

37 €
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+195€ + povinné poplatky/ osoba.
V cene nie je zarátaný servisný poplatok 170 /os. od 2r pri leteckej
doprave (pri autobusovej doprave 105€), pobytová taxa 10€ a KCP
2,5€/os/deň

1-2, osoba v APT 4+1
3.,4,.os. v APT 4+1

62 €
zdarma

1.-2.osoba v štúdiu 2+2
3.,4,.os. v štúdiu 2+2

41 €
zdarma



Sozopol

APARTHOTEL hOrIzONT ���

Poloha: Apartmány Horizont sú
situované v novej časti Sozo-
polu blízko nádhernej piesočna-
tej pláže s pozvoľným vstupom
do mora (cca 30m).
Vybavenie: Horizontponúka:96
apartmánov v komplexe, pod-
zemné parkovisko, 2 bazény, det-
ský kútik, vonkajšie Ztnes. Celý
objekt je strážený.
Ubytovanie: Štandardne vyba-
vené 2-lôžkové apartmány s mož-
nosťou 1 prístelky(oddelená

spálňa), kuchynský kútik so zá-
kladným 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 windsurZng na pláži, le-
žadlá a slnečníky za poplatok,
množstvo obchodov, reštaurácií,
kaviarní, diskoték a iných atrakcií
pre deti i dospelých.
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kLIMATIzÁCIA

WiFi

štúdio s kuch. kútom

NA PLÁŽI

1. dieťa zdarma do 12r.

Do 5.7. 2018
Od 26.8.2018

6.7. – 25.8.
2018

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 +195€+
poplatky/osoba. V cene nie je zarátaný servisný poplatok 170 /os.
od 2r pri leteckej doprave (pri autobusovej doprave 105€),
pobytová taxa 10€ a KCP 2,5€/os/deň

Osoba zakl. Lôžko APT 2+2 38 € 46 €

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



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, Zt-
nes. Na recepcii je trezor (za po-
platok).
Ubytovanie: 2-lôžkové izby
s možnosťou 1 prístelky sú kom-
fortne zariadené a vybavené

satelitným TV, telefónom,
chladničkou. Každá izba má bal-
kón a vlastné sociálne zariade-
nie. Štúdia sú vybavené ku-
chynským kútom (možné
ubytovanie s dvoma deťmi).
K dispozícií sú tie apartmány na
požiadanie.
Stravovanie: V cene sú raňajky
podávané formou bufetu.
Šport a zábava: vodne športy,
vodne skútre, lety na padákoch,
vodné bicykle – na pláži za do-
platok, diskotéky, bary, reštaurá-
cie, taverny so živou hudbou.

Sozopol

HOTEL TaBaNOV ���
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TOP PONUkA

kLIMATIzÁCIA

WiFi

štúdio s kuch. kútom

PLÁŽ 150M

1. dieťa zdarma do 12r.

jún júl august september

� 7nocí 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 Od 293 €

� 10/11nocí 19 29 10 20 31 10 21 31 11 Od 357 €

� 9 nocí 14 23 2 13 20 29 7 16 25 3 14 Od 182 €
V cene nie je zarátaný servisný poplatok 170 /os. od 2r pri leteckej doprave (pri autobusovej doprave 105€), pobytová taxa 10€
a KCP 2,5€/os/deň



Sozopol

HOTEL hEra ���

Poloha popis: Príjemný hotel
Hera sa nachádza v blízkosti
pláže Charmanite(cca 150 m), v
novej časti Sozopolu. Klienti
môžu navštíviť starý Sozopol,
vzdialený cca 1 km a obdivovať
jedinečnú atmosféru drevených
domčekov, úzkych uličiek, útul-
ných kaviarničiek a štýlových reš-
taurácií, ktoré ponúkajú morské
špeciality.
Vybavenie: vstupná hala s re-
cepciou, hlavná reštaurácia, WiFi,
vonkajší bazén s oddelenou dets-
kou časťou, parkovisko. Za po-
platok: trezor, zmenáreň, reštau-
rácia s terasou, bar pri bazéne,
internetový kútik.
Ubytovanie: individuálne klima-

tizované 2-lôžkové izby s mož-
nosťou 1 prístelky, kúpeľňa
(sprcha, WC), telefón, SAT-TV, WiFi,
minichladnička, balkón. Možnosť
objednania štúdia 2+2 (spálňa +
obývačka). Hotel ponúka izby aj
pre hendicapovaných.
Stravovanie: raňajky formou bu-
fetových stolov. Možnosť doob-
jednať večere.
Pláž: piesočnatá s pozvoľným
vstupom cca 150m od hotela, le-
žadlá a slnečníky na pláži za po-
platok.
Šport a zábava: vodne športy,
vodne skútre, lety na padákoch,
vodné bicykle – na pláži za do-
platok, diskotéky, bary, reštaurá-
cie, taverny so živou hudbou.
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kLIMATIzÁCIA

WiFi

NA PLÁŽI

1. dieťa zdarma do 12r.

jún júl august september

� 7 nocí 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 Od 293 €

� 10/11 nocí 19 29 10 20 31 10 21 31 11 Od 357 €

� 9 nocí 14 23 2 13 20 29 7 16 25 3 14 Od 182 €
V cene nie je zarátaný servisný poplatok 170 /os. od 2r pri leteckej doprave (pri autobusovej doprave 105€), pobytová taxa 10€
a KCP 2,5€/os/deň



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 klien-
tom klimatizované, priestranné
2-lôžkové izby s možnosťou 1 prí-
stelky, ktoré sú vybavené kúpeľ-

ňou (sprcha/WC), SAT – TV, tele-
fónom, mini barom a balkónom.
Hotel ponúka ubytovanie aj v štú-
diách (2+2) a mezonetovýchštú-
diach (4+2).
Stravovanie: V cene sú raňajky
podávané formou bufetu.
Šport a zábava: vodne lyže,
vodne skútre, lety na padákoch,
vodné bicykle, diskotéky, bary,
reštaurácie, taverny so živou hud-
bou, amZteáter internetové ka-
viarne, hracie automaty.

Sozopol

HOTEL aPOLIS ���
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TOP PONUkA

kLIMATIzÁCIA

WiFi

štúdia a mezonety

PLÁŽ 70M

1. dieťa zdarma do 12r.

jún júl august september

� 7nocí 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 Od 300 €

� 10/11nocí 19 29 10 20 31 10 21 31 11 Od 372 €

� 9 nocí 14 23 2 13 20 29 7 16 25 3 14 Od 220 €
V cene nie je zarátaný servisný poplatok 170 /os. od 2r pri leteckej doprave (pri autobusovej doprave 105€), pobytová taxa 10€
a KCP 2,5€/os/deň



Sozopol

HOTEL VILLa LIST ����

www.ckveva.sk30

LUXUS

kLIMATIzÁCIA

WiFi

ALL INCLUSIVE

NA PLÁŽI

1. dieťa zdarma do 12r.

Poloha: Hotel Villa List sa nachádza na skalnej vyvýšenine
neďaleko centra nového Sozopolu, v bezprostrednej blíz-
kosti (cca 15 m) mestskej pláže a približne 300 m od pláže
Charmanite. Centrum Nového mesta je vzdialené asi 100
m, Staré mesto sa nachádza vo vzdialenosti 500 m od ho-
tela.
Vybavenie: Hosťom je k dispozícii vstupná hala s recep-
ciou, výťah, reštaurácia, lobby bar s terasou s nádherným
výhľadom na záliv a starý historický Sozopol, internetový
kútik, slnečná terasa, konferenčné sály, požičovňa bicyk-
lov, požičovňa plážových slnečníkov, práčovňa a čistiareň.
Súčasťou hotelového vybavenia je vonkajší bazén so šmy-
kľavkou pre deti. Hotel umožňuje využitie trezoru na re-

cepcii (za poplatok). Slnečníky a lehátka pri bazéne sa po-
skytujú zadarmo. Hostia môžu za poplatok využiť malé SPA
centrum (sauna, masáže, parný kúpeľ, relaxačná miestnosť,
Ztness zadarmo, krytý bazén s lehátkami, vírivka, solárium,
bar), biliard alebo záhradné šachy.
Ubytovanie: Dvojlôžkové izby s balkónom a vlastným so-
ciálnym zariadením (sprcha, WC, fén, telefón) sú klimati-
zované (klimatizácia zadarmo) a vybavené televízorom, te-
lefónom a minibarom alebo chladničkou. Ponúka sa
možnosť dvoch prísteliek. Maximálna obsadenosť traja do-
spelí alebo dvaja dospelí a dve deti.
Stravovanie: Raňajky sa podávajú formou bufetu v ho-
telovej reštaurácii. Za príplatok sa poskytuje možnosť do-
kúpenia večerí formou bufetu v hotelovej reštaurácii. Za
doplatok možný allinclusive
Pláž: Nachádzajú sa tu dve pláže. Mestská pláž (pláž pri
hoteli cca 30m) je priestranná, piesočnatá, dlhá niekoľko
sto metrov a zvažujúca sa postupne do mora. Pláž Char-
manite je piesočnatá, niekoľko kilometrov dlhá a má po-
zvoľný vstup do mora. Požičiavanie slnečníkov a lehátok
na obidvoch plážach je za poplatok.

jún júl august sept.

� 7 nocí 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 Od 417 €

� 10/11 nocí 19 29 10 20 31 10 21 31 11 Od 452 €

� 9 nocí 14 23 2 13 20 29 7 16 25 3 14 Od 319 €
V cene nie je zarátaný servisný poplatok 170 /os. od 2r pri leteckej doprave (pri autobusovej doprave
105€), pobytová taxa 10€ a KCP 2,5€/os/deň



Sozopol

HOTEL SELENa ����
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kLIMATIzÁCIA

WiFi

NA PLÁŽI

1. dieťa zdarma do 12r.

jún júl august september

� 7 nocí 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 Od 308 €

� 10/11 nocí 19 29 10 20 31 10 21 31 11 Od 399 €

� 9 nocí 14 23 2 13 20 29 7 16 25 3 14 Od 228 €
V cene nie je zarátaný servisný poplatok 170 /os. od 2r pri leteckej doprave (pri autobusovej doprave 105€), pobytová taxa 10€ a KCP
2,5€/os/deň

Popis a poloha: Príjemný hotel Se-
lena v blízkosti starobylých archeo-
logických vykopávok, krásnych prí-
rodných parkov, magickej hory
Strandja. Nachádza sa priamo na ná-
breží, na jednom z najromantickejších
miest. Hotel má priamy prístup na
zlatú piesočnatú pláž a nádherný
výhľad na more.
Vybavenie: Vstupná hala s recep-
ciou,reštaurácia s lobby barom, WiFi,
terasa s krásnym výhľadom na more,
vonkajšie bazény, Ztness, relaxačná
zóna, masáže, SPA terapie, detský
klub, vonkajšie detské ihrisko v blíz-

kosti hotela, bohaté animačné pro-
gramy.
Ubytovanie: Štandardné klimatizo-
vané dvojlôžkové izby s možnosťou
1-2 prísteliek, kúpeľňa (sprcha alebo
vaňa, WC), SAT-TV, WiFi/LAN, centrálna
klimatizácia, balkón alebo terasa.
Stravovanie: raňajky formou bufe-
tových stolov, možnosť doplatiť pol-
penziu.
Šport a zábava: vodne športy, vodne
skútre, lety na padákoch, vodné bi-
cykle- na pláži za doplatok, diskotéky,
bary, reštaurácie, taverny so živou
hudbou.



Sozopol

HOTEL MELIa Mar ���

Poloha: menší hotelík Melia
Mar sa nachádza v časti Budjaka,
zhruba 900m od centra Sozopolu,
300 m od Bamboo beach
Vybavenie: Ponúka Vám vonkajší
bazén a detské ihrisko. Penzión
má slnečnú terasu s výhľadom na
more. Jeho súčasťou je reštaurá-
cia. Hosťom je k dispozícii bez-
platné súkromné parkovisko.
Ubytovanie: Všetky izby v tomto
penzióne sú klimatizované a vy-
bavené káblovou TV s plochou
obrazovkou. Z niektorých izieb sa

naskytá výhľad na bazén alebo
do záhrady. Izby majú súkromnú
kúpeľňu. V izbách je bezplatné
Wi-Fi pripojenie na internet.
Stravovanie: raňajky bufetové
stoly. Stravovane v okolitých reš-
tauráciách
Pláž, šport a zábava: Hotel má
súkromnú pláž. Vodne športy,
vodne skútre, lety na padákoch,
vodné bicykle- na pláži za do-
platok, diskotéky, bary, reštaurá-
cie, taverny so živou hudbou
v okolí.

www.ckveva.sk32

kLIMATIzÁCIA

WiFi

PLÁŽ 300M

1. dieťa zdarma do 12r.

jún júl august september

� 7 nocí 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 Od 293 €

� 10/11 nocí 19 29 10 20 31 10 21 31 11 Od 357 €

� 9 nocí 14 23 2 13 20 29 7 16 25 3 14 Od 182 €
V cene nie je zarátaný servisný poplatok 170 /os. od 2r pri leteckej doprave (pri autobusovej doprave 105€), pobytová taxa 10€
a KCP 2,5€/os/deň



Sozopol

HOTEL GrEEN LIFE BEach rESOrT ����

www.ckveva.sk 33

LUXUS

kLIMATIzÁCIA

WiFi

štúdiá a apartmány s kuchynkou

PLÁŽ CEz CESTU

1. dieťa zdarma do 12r.

Poloha: Štýlový, luxusný rezort Gree Life Beach Resort sa
nachádza 3km južne od Sozopolu, v blízkosti známej pláže
s bielymi dunami Kavacite.
Vybavenie:Všetky apartmány v tomto plážovom rezorte sú
klimatizované, majú balkón a káblovú televíziu. Sú zariadené
talianskym dizajnérskym nábytkom v klasickom i modernom
štýle, vybavené sú kuchynským kútom, kúpeľnou (sprcha
alebo vaňa/ WC), telefónom, SAT-TV, balkónom, WiFi. Mož-
nosť zakúpenia štúdia 2+0 (1 izba), apartmánu 2+1 (spálňa
+ obývačka),apartmán 4+1 (2 spálne + obývačka). K dis-
pozícii je bezplatnéWi-Fi pripojenie v celom areáli na internet
a bezplatné súkromné parkovanie priamo na mieste.
Komplex apartmánov je obklopený peknou záhradou a 3
veľkými bazénmi, ktoré sú rozložené medzi budovami kom-
plexu. 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 ku-
chyne. Súčasťou rezortu je vlastná GreenLife pláž, na ktorej
je hosťom k dispozícii plážový bar. Súčasťou komplexu je fut-
balové, volejbalové a basketbalové ihrisko, Spa centrum, Fit-
nes, kozmetika a kaderníctvo, detský kútik s animátormi, prá-

čovňa, požičovňa bicyklov a áut, celodenná ochrana. V ho-
teli sa nachádza hlavná reštaurácia, bar-restaurant a pool bar.
Hostia majú k dispozícii shuttlebus, priamo pred rezortom
je zastávka výletného vláčiku.
Stravovanie: polpenzia (bufetové stoly)
Pláž, šport a zábava: Vodné športy a bary na pláži, ležadlá
a slnečníky za poplatok. Pláž Kavacite je vhodná pre wind-
suZng. V Sozopole (3km) množstvo obchodov, reštaurá-
cií, kaviarní, diskoték a iných atrakcií pre deti i dospelých.

jún júl august september

� 7 nocí 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 Od 376 €

� 10/11 nocí 19 29 10 20 31 10 21 31 11 Od 505 €

� 9 nocí 14 23 2 13 20 29 7 16 25 3 14 Od 319 €
V cene nie je zarátaný servisný poplatok 170 /os. od 2r pri leteckej doprave (pri autobusovej doprave
105€), pobytová taxa 10€ a KCP 2,5€/os/deň



Duni

HOTEL MarINa BEach �����

www.ckveva.sk34

LUXUS

kLIMATIzÁCIA

WiFi

ALL INCLUSIVE

plážový servis v cene

NA PLÁŽI

1. dieťa zdarma do 12r.

jún júl august september

� 7nocí 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 Od 686 €

� 10/11nocí 19 29 10 20 31 10 21 31 11 Od 875 €

V cene nie je zarátaný servisný poplatok 170 /os. od 2r pri leteckej doprave (pri autobusovej doprave 105€), pobytová taxa 10€ a KCP 2,5€/os/deň

Popis a poloha: Komplex Duni je jed-
ným z najmodernejších letovísk v celom
Bulharsku. Rozkladá sa na miernom
svahu pri krásnej a širokej pláži, v blízkosti
prírodnej rezervácie Ropotamo. Areál sa
skladá z piatich moderne vybavených
a luxusných hotelov, ponúkajúcich
služby na vysokej úrovni. Od mesta So-
zopol je komplex vzdialený cca 6km. Ma-
rina Beach **** je najnovšou časťou lu-
xusného komplexu. Nachádza sa priamo
pri piesočnatej pláži v malej romantickej
zátoke s jedinečnou a osobitou atmos-
férou. Hostia hotela Marina Beach môžu
využívať všetky služby komplexu Duni-
RoyalResort, okrem hlavnej reštaurácie,
lobby baru, vonkajšieho a vnútorného
bazénu hotela Marina RoyalPalace.
Vybavenie: vstupná hala s recepciou,
hlavná reštaurácia, niekoľko reštaurácií
s obsluhou, bary, obchody, konferenčná
miestnosť, pripojenie na internetWi-Fi
(za poplatok)amZteáter, bazén (ležadlá

aslnečníkyzadarmo)vnútornýbazén(iba
prehostíhotelaMarinaRoyalPalace)bazén
soddelenoučasťoupredeti,detskýbazén,
miniklub(predetiod3do15rokov)detské
ihrisko, aquapark (1. 6. – 15. 9.)
Ubytovanie: Štandardná izba; Izba s vý-
hľadom na more; klimatizácia, TV so sa-
telitným príjmom, minibar (za poplatok),
trezor (za poplatok), vlastné sociálne za-
riadenie (kúpeľňa, sušič vlasov,WC), bal-
kón alebo terasa
Stravovanie: AllInclusive: raňajky, obedy
a večere formou bufetu, počas dňa
ľahké občerstvenie, po predchádzajúcej
rezervácii je možná večera v reštaurácii
s obsluhou. Neobmedzené množstvo
miestnych nealkoholických a alkoholic-
kých nápojov. Možno čerpať na miestach
a v časoch určených hotelom. Počas ve-
čere sa vyžaduje formálne oblečenie.
Pláž: piesočnatá, ležadlá, slnečníky
a osušky (zadarmo). Vodné športy na
pláži za poplatok.



Popis, poloha: Moderný ro-
dinný hotel je situovaný v blíz-
kosti malebnej zátoky Perla, v no-
vovybudovanej severnej časti
Primorska. Od centra mesta je
vzdialený cca 450 metrov a dis-
ponuje s 22 izbami a 4 apart-
mánmi. Vo vstupnej hale sa na-
chádza recepcia, lobby bar,
internetovú miestnosť a Wi-Z
pripojenie zdarma, trezor(za po-
platok). V hoteli sa nachádza
sauna, biliard, stolný tenis, šípky.
Hotel má k dispozícii výťah, ba-
zén so šmykľavkou a ležadlami
(zdarma).
Ubytovanie: Pekné priestranné
dvojlôžkové izby zariadené mo-
derným nábytkom s možnos-

ťou jednej alebo dvoch príste-
liek. Každá izba má klimatizáciu,
vlastné sociálne zariadenie, chlad-
ničku, TV/SAT, balkón. Možnosť
doobjednať detskú postieľku.
Stravovanie: Raňajky formou
bufetu v hotelovej reštaurácii,
možnosť doobjednať večere po-
dávané formou bufetu v hoteli
QueenNelly.
Pláž: Len 150 metrov od hotela sa
nachádza nádherná piesočnatá
pláž s pozvoľným vstupom do
mora, kde slnečníky a ležadlá sú
za poplatok. Na pláži sa organi-
zujú vodné športy- vodné skútre,
windsurZng, nafukovací banán,
vodné bicykle, let rogalom za po-
platok.

Primorsko

HOTEL DIaMOND ���

www.ckveva.sk 35

TOP PONUkA

kLIMATIzÁCIA

WiFi

PLÁŽ 150M

dieťa do 7r. zdarma

jún júl august september

� 7nocí 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 Od 280 €

� 10/11nocí 19 29 10 20 31 10 21 31 11 Od 321 €

� 9 nocí 14 23 2 13 20 29 7 16 25 3 14 Od 148 €
V cene nie je zarátaný servisný poplatok 170 /os. od 2r pri leteckej doprave (pri autobusovej doprave 105€), pobytová taxa 10€
a KCP 2,5€/os/deň



Primorsko

HOTEL SIENa PaLacE ����

Popis, poloha: Nový, moderne
zariadený hotel Sienna Palce je si-
tuovaný v kľudnej severnej časti
Primorska, vzdialený asi 150 m od
piesočnatej pláže. Centrum Pri-
morska, ktoré je od hotela vzdia-
lené iba 300 m, ponúka množstvo
obchodíkov, reštaurácií a barov.
Vybavenie: Hosťom je k dispozí-
cii vstupná hala s recepciou,
hlavná hotelová reštaurácia, lobby
bar a zmenáreň. Súčasťou hote-
lového vybavenia je vonkajší slad-
kovodný bazén a samostatný det-
ský bazén so šmykľavkou. Deťom
je naviac vyhradené detské ihrisko
pred hotelom. Hosťom je za-
darmo k dispozícii vírivka a Ztness
centrum, za poplatok ponúka
stolný tenis alebo biliard. Hotel za
poplatok umožňuje bezdrôtové

pripojenie na internet (WiFi).
V blízkosti hotela sa nachádza
aquapark s mnohými atrakciami
pre deti aj dospelých. Lehátka
a slnečníky pri bazéne je možné
využívať bezplatne.
Ubytovanie: Hotel ponúka ra-
ňajky formou bufetu v hotelovej
reštaurácii, za príplatok je
možné dokúpiť večere formou
bufetu. Vzhľadom k výhodnej
polohe hotela neďaleko centra
Primorska majú hostia bohaté
možnosti ochutnať miestne špe-
ciality v celej rade reštaurácii
Pláž: Piesočnatá pláž sa nachá-
dza asi 150 m od hotela. Na pláži
môžu hostia vyberať z pestrej
ponuky vodných športov za po-
platok. Lehátka a slnečníky sa
poskytujú za poplatok.

www.ckveva.sk36

LUXUS

kLIMATIzÁCIA

WiFi

PLÁŽ 150 M

1. dieťa zdarma do 12r.

jún júl august september

� 7nocí 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 Od 395 €

� 10/11nocí 19 29 10 20 31 10 21 31 11 Od 502 €

� 9 nocí 14 23 2 13 20 29 7 16 25 3 14 Od 230 €
V cene nie je zarátaný servisný poplatok 170 /os. od 2r pri leteckej doprave (pri autobusovej doprave 105€), pobytová taxa 10€
a KCP 2,5€/os/deň



Popis: Moderne vybavený, ro-
dinný hotel je situovaný v sever-
nej časti letoviska Primorsko. Pie-
sočné duny sú od hotela
vzdialené iba 50m, na severnú
pláž je 150m.
Vybavenie: malá vstupná hala
s recepciou, možnosť WiFi pripo-
jenia na prízemí zdarma, vonkajší
bazén.
Ubytovanie: 2-lôžkové izby
s možnosťou až dvoch prísteliek,
sprcha, WC, chladnička, TV kli-
matizácia, balkón, detská po-
stieľka na vyžiadanie zdarma (ob-
medzený počet). Klimatizácia je
v každej izbe a dopláca sa na
mieste 4,€/izba/deň.

Stravovanie: bez stravy. Mož-
nosť 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
poplatok), plážový volejbal, plá-
žové ihrisko, požičovne bicyklov,
vodné športy – vodné lyže a bi-
cykle, surfy, jazdy na vodnom
banáne, potápanie, motorové
rogalo, windsurfing, vodné
skútre, trampolína pre deti (za
poplatok), množstvo stánkov,
reštaurácií a barov priamo na
pláži.

Primorsko

HOTEL PLaMENa PaLacE ����
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TOP PONUkA

kLIMATIzÁCIA

WiFi

štúdio s kuch. kútom

NA PLÁŽI

1. dieťa zdarma do 12r.

jún júl august september

� 7nocí 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 Od 319 €

� 10/11nocí 19 29 10 20 31 10 21 31 11 Od 502 €

� 9 nocí 14 23 2 13 20 29 7 16 25 3 14 Od 205 €
V cene nie je zarátaný servisný poplatok 170 /os. od 2r pri leteckej doprave (pri autobusovej doprave 105€), pobytová taxa 10€
a KCP 2,5€/os/deň



Kiten

HOTEL PrINcESS rESIDENcE ����

www.ckveva.sk38

kLIMATIzÁCIA

WiFi

NA PLÁŽI

1. dieťa zdarma do 12r.

jún júl august september

� 7 nocí 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 Od 353 €

� 10/11 nocí 19 29 10 20 31 10 21 31 11 Od 441 €

� 9 nocí 14 23 2 13 20 29 7 16 25 3 14 Od 186 €
V cene nie je zarátaný servisný poplatok 170 /os. od 2r pri leteckej doprave (pri autobusovej doprave
105€), pobytová taxa 10€ a KCP 2,5€/os/deň

Popis a poloha: Komfortný plážový hotel je situovaný
uprostred zelene, v kľudnej západnej časti malebného le-
toviska Kitten Nákupné možnosti a zábavu majú hostia
priamo v hoteli alebo len niekoľko minút chôdze od uby-
tovania.
Vybavenie: Prázdninový rezort ponúka ubytovanie
v modernej šesťposchodovej budove s krásnym výhľadom
na pobrežie. Klientom je k dispozícii priestranná vstupná
hala s recepciou, zmenárňou a lobby barom, panorama-
tické výťahy, hlavná reštaurácia, internetový kútik (za po-
platok), WiFi pripojenie (v spoločných priestoroch za-
darmo), spoločenská miestnosť so satelitnou TV, úschovňa

batožín, herňa, Ztness centrum, masážny salón, detský kú-
tik, vonkajší bazén s detskou časťou, bar pri bazéne, terasa
(ležadlá a slnečníky zadarmo) a parkovisko.
Ubytovanie: Štýlovo zariadené, priestranné dvojlôž-
kové izby s možnosťou až dvoch prísteľok (pre deti) sú vy-
bavené sociálnym zariadením (sprcha alebo vaňa, toaleta,
fén), telefónom, klimatizáciou, rádiom, satelitnou TV, mi-
nibarom, (konzumácia za poplatok), trezorom (za popla-
tok) a balkónom. WiFi na izbe je k dispozícii zadarmo.
Stavovanie: Raňajky podávané formou bohatého bufetu
. Hostia si môžu objednať večere podávané formou bo-
hatého bufetu (nápoje pri večeri sú za poplatok). Hotel je
známy svojou chutnou, tradičnou kuchyňou.
Pláž a zábava: Krásna, široká severná piesčitá pláž s veľmi
pozvoľným vstupom do mora a širokou ponukou moto-
rizovaných a nemotorizovaných vodných športov (za po-
platok - tobogán, loďky, vodné bicykle, windsurZng, vodné
lyžovanie, paragliding, motorové člny, jazdy a banánoch,
plážový volejbal, nafukovacie atrakcie pre deti) sa na-
chádza priamo pod hotelom. Služby plážových snack ba-
rov, ležadlá so slnečníkmi (za poplatok).



Popis, poloha: Rodinný hote-
lový komplex Stefanov sa skladá
z 3 hotelov. Areál sa nachádza
v kľudnej časti prímorskej de-
dinky Lozenec.
Vybavenie: Menšia recepcia, reš-
taurácia s príjemnou vonkajšou
terasou a barom, veľký vonkajší
bazén, menší bazén pre deti, bar
pri bazéne.Biliard, stolný tenis,
detské ihrisko na volejbal.
Ubytovanie: Pekné dvojlôžkové
izby s možnosťou jednej prístelky
majú vlastné sociálne zariadenie
WC/sprcha, pekný nábytok, sate-
litný televízor, chladničku a balkón.

Stravovanie: Raňajky vo forme
švédskych stolov. Možnosť do-
objednať večere a obedy (za prí-
platok).
Pláž a zábava: V stredisku sa na-
chádzajú štyri krásne piesoč-
naté pláže a čistým morom. Naj-
bližšia pláž je vzdialená približne
400 m od hotela. Ležadlá a slneč-
níky na pláži za poplatok.
V centre mesta Lozenec sa na-
chádza množstvo obchodov,
reštaurácií, kaviarní a trhovisko.
Malé rušné centrum je vhodné
na večerné prechádzky.

Lozenec

HOTEL STEFaNOV 2 ���
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kLIMATIzÁCIA

WiFi

PLÁŽ 400M

2. deti do 12r. zdarma

jún júl august september

� 7 nocí 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 Od 251 €

� 10/11 nocí 19 29 10 20 31 10 21 31 11 Od 289 €

� 9 nocí 14 23 2 13 20 29 7 16 25 3 14 Od 135 €
V cene nie je zarátaný servisný poplatok 170 /os. od 2r pri leteckej doprave (pri autobusovej doprave 105€), pobytová taxa 10€
a KCP 2,5€/os/deň
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Plavby so slovenským sprievodcom

cOSTa LUMINOSa 30. 6. 2018 – 7. 7. 2018

Program plavby
1 Benátky, Taliansko 30. 06. 2018, odchod o 18:00

2 Bari, Taliansko 01. 07. 2018, príchod o 14:00, odchod o 20:00

3 argostoli/Kefalonia, Grécko 02. 07. 2018, príchod o 13:00, odchod o 19:00

4 Santorini, Grécko 03. 07. 2018, príchod o 14:00, odchod o 20:30

5 Mykonos, Grécko 04. 07. 2018, príchod o 08:00, odchod o 17:00

6 Katakolon / Olympia, Grécko 05. 07. 2018, príchod o 08:00, odchod o 18:00

7 Deň na mori 06. 07. 2018

8 Benátky, Taliansko 07. 07. 2018, príchod o 09:00

Vnútorná Vonkajšia Balkón

Od 805€ Od 930€ Od 1104€

cOSTa MEDITErraNEa 3. 6. 2018 – 10. 6. 2018

Program plavby
1 amsterdam, holandsko 03. 06. 2018, odchod o 17:00

2 Bruges, Belgicko 04. 06. 2018, príchod o 09:00, odchod o 20:00

3 Southampton, UK 05. 06. 2018, príchod o 09:00, odchod o 21:00

4 Le havre, Francúzsko 06. 06. 2018, príchod o 08:00, odchod o 19:00

5 Deň na mori 07. 06. 2018

6 hamburg, Nemecko 08. 06. 2018, príchod o 07:30, odchod o 20:30

7 Bremerhaven, Nemecko 09. 06. 2018, príchod o 07:30, odchod o 14:00

8 amsterdam, holandsko 10. 06. 2018, príchod o 08:00

Vnútorná Vonkajšia Balkón

Od 767€ Od 889€ Od 990€



aKcIa: západné Stredomorie 2. Osoba za 50 %

Viac plavieb nájdete na http://www.ckveva.sk/stranky/568:luxusne-plavby.html

www.ckveva.sk

cENa zahŔŇa: Plavba: Ubytovanie v kajute vybranej kategórie (7 nocí). Kajuty sú vybavené sa-
mostatným sociálnym zariadením, klimatizáciou, TV, minibarom, šatníkom, kozmetickým stolí-
kom, sušičom vlasov, trezorom a telefónom. Prístavné poplatky, portierske služby pri nalodení
a vylodení, denný upratovací servis, neobmedzené vylodenie/nalodenie v navštívených prísta-
voch a výhody Vami zvolenej triedy ubytovania. • Strava na palube: Rozšírená plná penzia – 3 hlavné
jedlá denne v servírovanej či bufetovej reštaurácii, desiate a polnočný bufet, nápoje - čaj, káva,
voda z automatu v rautovej reštaurácii po celý deň, galavečera a prípitok s kapitánom. • Zábava
na palube: Voľné využitie verejných priestorov ako je využívanie bazénu, víriviek, Ztness centra
a iných športovo-rekreačných zariadení, bezplatné zapožičanie plážových osušiek, účasť na všet-
kých akciách usporadúvaných na palube - animačné programy pre deti i dospelých, detský klub
(pre všetky vekové kategórie), večerné predstavenia v divadle, živá hudba, lekcie tanca a podobne.

MSc SEaSIDE 08/12/2018-15/12/2018

Program plavby
1 Miami, USa 08. 12. 2018, odchod o 17:00
2 Deň na mori 09. 12. 2018
3 San Juan, Portoriko 10. 12. 2018, príchod o 17:00
3 San Juan, Portoriko 11. 12. 2018, odchod o 01:00
4 charlotte amalie, americké Panenské ostrovy 11. 12. 2018, príchod o 07:00, odchod o 19:00
5 Philipsburg, St. Maarten 12. 12. 2018, príchod o 07:00, odchod o 14:00
6 Deň na mori 13. 12. 2018
7 Nassau, Bahamy 14. 12. 2018, príchod o 12:00, odchod o 19:00
8 Miami, USa 15. 12. 2018, príchod o 07:00

Vnútorná Vonkajšia Balkón

Od 674€ Od 835€ Od 995€

MSc DIVINa
Termíny vyplávania: každú sobotu od 7. 4. do 23. 6. 2018
Cena : od 599€
Až 2 deti do 17,99 rokov na prístelke ZDARMA.

Program plavby
1 Janov ( Taliansko) odchod o 18:00
2 civitavecchia (Taliansko) príchod o 07:00, odchod o 17:00
3 Palermo (Taliansko) príchod o 09:00, odchod o 17:00
4 cagliari (Taliansko) príchod o 09:00, odchod o 18:00
5 Palma de Mallorca (Španielsko) príchod o 15:00, odchod o 23:59
6 Valencia (Španielsko) príchod o 09:00, odchod o 16:00
7 Marseille (Francúzsko) príchod o 13:00, odchod o 20:00
8 Janov ( Taliansko) príchod o 09:00

cENa NEzahŔŇa: • Nápoje k obedu a večeri podávané v reštaurácii, alkoholické nápoje. Mož-
nosť doobjednania nápojových balíčkov (triedy Aurea a Yacht Club majú v cene All Inclusive ba-
líček). • Nadštandardné služby – práčovňa, fotograf, internet, kozmetický salón, lekárske služby
na palube atď. Možnosť objednať fotograZcké, internetové a kúpeľné balíčky. • Fakultatívne vý-
lety v navštívených prístavoch. Lodná spoločnosť má v každom prístave širokú škálu výletov, na
vyžiadanie zašleme zoznam. Exkurzie sú k dispozícii v nasledujúcich jazykoch: angličtina, špa-
nielčina, taliančina, francúzština, nemčina. Na plavbách s naším delegátom sú výlety v sloven-
čine/češtine. • Stravovanie mimo lode. • Servisné poplatky a sprepitné: Pre osoby od 12 rokov:
10 €/osoba /noc, 2-11.99 rokov: 5 €/dieťa/noc. Pre plavby z Miami: Pre osoby od 12 rokov: 12,5
$/osoba/noc, 2-11,99 rokov: 6,25 $/dieťa/noc. • Cestovné a zdravotné poistenie. Na vyžiadanie
zabezpečíme. • Vízum (v prípade, že je požadované).
UPOzOrNENIE: • Ceny sú pohyblivé a uvedená cena je len orientačná. Aktuálna cena bude ur-
čená v okamihu nezáväznej rezervácie. • Pre účasť na plavbe je nutné mať biometrický cestovný
pas platný ešte minimálne 6 mesiacov po ukončení plavby. • Ponúkame možnosť predĺžiť pre vás
vašu dovolenku, a to pred aj po plavbe.
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Všeobecné zmluvné podmienky účasti na zájazdoch VEVA travel (ďalej len
–Všeobecné podmienky) sú platné pre všetky zájazdy, pobyty a služby ces-
tovného ruchu organizované cestovnou kanceláriou VEVA travel, sú neod-
deliteľnou súčasťou zmluvy o obstaraní zájazdu (dalej len – zmluva o zájazde),
ktorú VEVA travel, uzatvára s objednávateľom zájazdu a sú v súlade so zá-
konom 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 autorizo-
vaných 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 ne-
plnoletú osobu podpisuje zmluvu jej zákonný zástupca.
3. Obsah zmluvy o zájazde sa určuje podľa katalógu, cenníka, do-
datočných 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 oRciálneho kurzového lístka NBS platným
ku dňu 15. 10. 2017 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 kancelá-
rii 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 poskyt-
nutím,
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 uhra-
diť doplatok celkovej ceny dosiaľ objednaných služieb,

c) v prípade vzniku zmluvného vzťahu v lehote kratšej ako 40 dni pred za-
čiatkom zájazdu je objednávateľ povinný uhradiť 100 % ceny dosiaľ ob-
jednaných 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 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 podmie-

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

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

námení uvedená.Toto právo môže objednávateľ uplatniť iba v lehote do
45 dni pred začatímzájazdu.Uplynutímtejto lehotytoto právoobjednávateľa
zaniká. Dňom doručenia oznámenia sa osoba v ňom uvedená stáva ob-
jednávateľom. Oznámenie musí obsahovať vyhlásenie nového objedná-
vateľa, že súhlasí s uzatvorenou zmluvou. Pôvodný objednávateľ a nový
objednávateľ spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie ceny zá-
jazdu a úhradu nákladov, ktoré cestovnej kancelárii v súvislosti so zme-
nou objednávateľa vzniknú

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

skytnutiu služieb, najmä pravdivo a úplne uvádzať údaje v zmluve o zá-
jazde 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 do-
spelých 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 sta-
novisko k prípadným zmenám v podmienkach a obsahu dohodnutých slu-
žieb

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 týmitoVšeobecnými 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 zá-
jazdu

c) najneskôr sedem dni pred začatím zájazdu poskytnúť objednávateľovi pí-
somné ďalšie potrebné informácie o všetkých skutočnostiach, ktoré sú pre
objednávateľa dôležité a ktoré sú jej známe, ak nie sú obsiahnuté 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 účastníkom
je neplnoletá osoba

– Všetky potrebné doklady, ktoré potrebuje objednávateľ na poskytnutie ob-
staraných služieb (napríklad poukaz pre hotel na poskytnutie dohodnu-
tého ubytovania a stravovania, atd.)

– Ak je zmluva uzatvorená v čase kratšom ako sedem dní pred začatím zá-
jazdu, 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. týchtoVšeobecných pod-
mienok 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. Ob-
jednávateľ má právo rozhodnúť, či bude so zmenou zmluvy súhlasiť alebo
či od zmluvy odstúpi bez zaplatenia zmluvných pokút. Rozhodnutie objed-
návateľa 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
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 po-
vinná túto skutočnosť oznámiť objednávateľovi bezodkladne písomnou for-
mou.
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 pôvodnej zmluve, ak CK môže takýto zájazd ponúknuť. Pri uzatvorení no-
vej zmluvy sa platby uskutočnené na základe pôvodnej zmluvy považujú za
platby podľa novej zmluvy. Ak je cena nového zájazdu nižšia ako už usku-
točnené platby, je CK povinná tento rozdiel bezodkladne objednávateľovi vrá-
tiť.
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 opat-
renie, aby mohol zájazd pokračovať.
6. Ak pokračovanie zájazdu nie je možné zabezpečiť inak ako prostredníc-
tvom služieb nižšej kvality než sú uvedené v zmluve, je CK povinná vrátiť ob-
jednávateľovi 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 ta-
kýchto 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 považo-
vaná za odstúpenie od zmluvy o zájazde zo strany objednávateľa a objed-
návateľ je povinný zaplatiť CK zmluvnú pokutu v súlade s čl,VII. týchtoVšeo-
becných 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 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 tý-

chto Všeobecných podmienok
c) ak dôjde k porušeniu povinností CK vyplývajúcich zo zmluvy o zájazde,
Oznámenie o odstúpení od zmluvy o zájazde musí objednávateľ oznámiť pí-
somnou formou a odovzdať ho osobne na predajné miesto, kde si zájazd za-
kúpil alebo ho poslať CK doporučeným listom. Pri osobnom odovzdávaní účinky
odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom odovzdania oznámenia resp. pri po-
sielaní 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 zá-
jazdu podľa zrušenej zmluvy, pričom objednávateľ nie je povinný zaplatiť CK
zmluvné pokuty.
4. Pri určení počtu dni pre výpočet zmluvnej pokuty je rozhodujúci deň, kto-
rým nastávajú účinky odstúpenia od zmluvy o zájazde.Tento deň sa tiež za-
počítava 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 ob-
jednávateľovi bezodkladne zostatok z uhradenej ceny zájazdu podľa zruše-
nej 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 zá-
jazdu CK vráti objednávateľovi zaplatenú sumu zníženú o príslušný storno-
poplatok. Stornopoplatky sú vyjadrené ako percento z celkovej ceny zájazdu
následovne:
Základný stornopoplatok do 46 dní pred dohodnutým termínom poskyto-
vania 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 %
– Menej ako 7 dní pred dohodnutým termínom poskytovania služieb –

100 %.
Pri nenastúpení na zájazd, dobrovoľnom nečerpaní služieb alebo pri nečer-
paní služieb spôsobeným vlastným zavinením nevzniká objednávateľovi ná-
rok 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 ob-
jednávateľ právo na reklamáciu. Objednávateľ u platní právo na odstrá-
nenie 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 zástupcom
CK a objednávateľom.
3. Jednu kópiu reklamačného protokolu s reklamáciou je objednávateľ
povinný preukázateľne doručiť CK. Objednávateľ musí svoje nároky z re-
klamácie 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 po-
istného krytia poisťovne na základe poistnej zmluvy o cestovnom pois-
tení, ani také škody a majetkové ujmy, ktoré sú z rozsahu poistného kry-
tia 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 nepovažuje zmena uby-
tovania 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 doplnkových služieb, fa-
kultatívnych 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 plá-
novaným 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 le-
teckých ciest a pod.) a za škody tým spôsobené. V prípade omeškania resp.
skoršieho odletu alebo príletu lietadla nevzniká objednávateľovi právo
na kompenzáciu od CK 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 ustano-
venia ES č. 26102004 bude klientom poskytnutá náhrada a pomoc ce-
stujúcim.
10. Vzhľadom na nepredvídané okolnosti ako sú počasie, čakanie na hra-
ničných priechodoch, prípadne problémy v cestnej premávke, môže dôjsť
k predĺženiu plánovanej doby prepravy. V prípade omeškania autobusu
nevzniká objednávateľovi právo na kompenzáciu za omeškaný 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 po-
kynoch 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 ne-
kompenzuje 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 poiste-
nia 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 poisťova-
cou spoločnosťou a CK neprináleží posudzovať existenciu resp. výšku uplat-
ňovaných 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 po-
vinné 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 osobných
údajov v platnom znení si je vedomý práv a povinností týkajúcich sa zí-
skavania 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 zá-
väznými právnymi predpismi a vyššie uvedeným zákonom, a to na dobu
potrebnú k zabezpečovaniu práv a povinností, ktoré vyplývajú zo zmluv-
ných vzťahov medzi objednávateľom a CK, vrátane sprístupnenia týchto
údajov obchodným partnerom CK a cezhraničného prenosu osobných úda-
jov do krajiny pobytu, resp. tranzitu, a to i v prípade, že tieto krajiny ne-
zabezpečujú primeranú úroveň ochrany za predpokladu, že poskytnutie
týchto údajov je nevyhnutné pre zabezpečenie služieb pre objednáva-
teľa. Odvolanie súhlasu je možné po predchádzajúcej dohode objedná-
vateľa s CK. Vyššie uvedené prehlásenie a súhlas objednávateľ udeľuje aj
v mene ostatných objednávateľov zájazdu, a to na základe zákona a ich
písomného súhlasu, o ktorom vyhlasuje, že ním preukázateľne disponuje.
Objednávateľ 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 subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa tohto zá-
kona, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu me-
dzi stranami sporu. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie al-
ternatívneho riešenia sporu pri súčasnom splnení nasledovných
podmienok:
1) spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vyba-
vil 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 odoslania.
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 informá-
cie o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov vrátane kontaktov a prí-
slušných formulárov.

XII. Záverečné ustanovenia
1.TietoVšeobecné podmienky CK sú platné pre účasť na všetkých zájazdoch
usporiadaných CK uskutočnené po 31. 10. 2017 a sú súčasťou zmluvy o zá-
jazde, 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 vy-
hlasuje, že je splnomocnený podpisom tejto zmluvy udeliť súhlas aj na
spracovávanie osobných údajov všetkých osôb uvedených v zmluve o zá-
jazde. Poskytované údaje môžu byť sprístupnené iba zamestnancom CK
a osobám, ktoré sú oprávnené služby zabezpečované CK ponúkať a po-
skytovať.
4. Všetky údaje a pokyny obsiahnuté v katalógu a cenníku o službách, ce-
nách a cestovných podmienkach zodpovedajú informáciám známym k dá-
tumu 31. 10. 2015. CK si vyhradzuje právo ich zmeny do doby uzatvo-
renia 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.

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 certiZkátu k poistnej zmluve 01KAU1661132014.
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