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Bulharsko
Bulharské zázrakySme radi, že Vašu pozornosť 

zaujal práve katalóg Cestovnej 
kancelárie Veva travel . 
Vzhľadom na našu snahu stále 
zlepšovať ponuku pre budúcich 
dovolenkárov, pripravili sme pre 
Vás ponuku na sezónu 2014. 

Ponúkame Vám veľkú kyticu 
zážitkov z Balkánu, ktorá v sebe 
skrýva rozprávkové zážitky z 
Bulharska, Istanbul a jeho tisíc a 
jednu noc a Grécko – krajinu bohov.

Náš nový katalóg predstavuje 
novým spôsobom nielen jednotlivé 
destinácie, ale aj ubytovacie 
kapacity v nich. V krátkom popise 
nájdete charakteristiku miesta a 
odporúčanie, pre aký druh klientov 
je vhodné.

Balkán je pestrofarebný, plný chutí 
a vôní. Ak chcete opustiť stereotyp 
a naplno sa ponoriť do atmosféry 

skutočného oddychu, vyberte si 
z balkánskej kytice svoj skvost a 
vychutnajte si ho naplno. Naša 
cestovná kancelária zabezpečí 
všetko potrebné.

Ak nechcete svoju dovolenku 
prežiť iba leňošením na pláži, 
máte možnosť si vybrať z ponuky 
poznávacích zájazdov alebo 
atraktívnejší spôsob spoznávať  
zaujímavé miesta počas plavby .

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

Prajeme Vám krásnu dovolenku 
plnú úžasných zážitkov!

Kolektív CK VEVA travel

Milí  priatelia, vážení zákazníci!

Zľavy Za skorý nákup

Klienti, ktorí sa 
zúčastnili zájazdu s 
našou CK aspoň 1x 2%

Klienti, ktorí sa 
zúčastnili zájazdu s 
našou CK aspoň 2x 3%

+ EXTRA BONUS pri úhrade 100 % +2%

ĎALŠIE VÝHODY FIRST MINUTE
Pri kúpe leteckého zájazdu stačí uhradiť  
preddavok 200€.  Pri kúpe zájazdu autobusom 
alebo individuálne stačí uhradiť 100€.
Po zaplatení  zníženého preddavku, je objednávateľ povinný 
uhradiť ďalší preddavok do výšky polovice celkovej sumy za 
zájazd do 31.3.2014. 

PRE NOVOMANŽELOV   ZLAVA 3%:    Novomanželia, ktorí predložia kópiu 
sobášneho listu preukazujúceho uzavretie manželstva  v roku 2013 alebo 
2014. Každý manželsky pár môže zľavu uplatniť iba raz.

PRE SENIOROV  ZLAVA  3%:  Ak dovŕšite 60 rokov v roku 2014

PRE DETI  ZADARMO: Deti do 2 rokov majú v prípade leteckého zájazdu 
pobyt a letenku ZADARMO, v tomto prípade nemajú nárok na vlastné lôžko a 
miesto v lietadle. Pri niektorých kapacitách  dieťa grátis ubytovanie so stravou 
zadarmo, platí iba cenu letenky 190€+letiskové poplatky

PRE SKUPINY  ZADARMO. Pre skupiny 20 osôb, má 1 osoba pobyt a 
dopravu /typ dopravy a dohoda podľa počtu osôb/ ZADARMO alebo zľava 
dohodou. Podmienka tejto zľavy je nečerpanie žiadnej inej zľavy poskytovanej 
našou  CK, osobou v skupine, aj v prípade, že osoba v skupine ma na ňu 
nárok.
Všetky uvedené zľavy sa vypočítajú zo základnej ceny bez povinných príplatkov. Každá osoba môže využiť 
iba jeden druh zľavy. Zľavy sa navzájom nedajú spájať. Žiadnu z uvedených zliav nie je možné uplatniť 
na zájazdy označené ako LAST  minute, pripadne ináč zvýhodnene zájazdy. Klient musí priznať nárok na 
zľavu pred uzavretím zmluvy o obstaraní zájazdu, nie je možne priznať zľavu dodatočne. 

Zľava za nákup do 
31.12.2013 20%

Zľava za nákup do 
31.01.2014 19%

Zľava za nákup do 
28.02.2014 15%

Zľava za nákup do 
31.03.2014 13%
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Bulharsko

Krajina ruží alebo  Bulharsko, je malá krajina starobylej kultúry, scénickej  krásy, priateľských ľudí, pohostinnosti a 
srdečnosti. Bulharsko sa nachádza na Balkánskom polostrove v juhovýchodnej časti Európy. Na severe Bulharska 
tvorí hranicu s Rumunskom rieka Dunaj, na juhu prebieha hranica s Gréckom a Tureckom. Východná časť územia je 
omývaná vodami Čierneho mora. Táto malá krajina má čo ponúknuť každému turistovi. Zlaté pláže a dlhé leto, zelené 
vzrušujúce hory, čisté jazerá, minerálne pramene, historické mestá. 
Historicky bolo Bulharsko vždy križovatkou Európy, krajina s dramatickou a búrlivou históriou. Čierne more starovekí 
Gréci nazývali Pontus Eusinos, čo znamená pohostinné more. To je presne to čo bulharské Čierne more je. Čisté bez 
prílivov a odlivov, alebo nebezpečných zvierat. Čierne more omýva 378 kilometrov pobrežia a radí sa medzi menšie 
moria. Nie je príliš slané a typická je priezračnosť jeho vody. Piesočnaté pláže s pozvoľným vstupom do vody sú 
vhodné pre deti, sú široké až 80 metrov a sú pokryté jemným pieskom. 
Priemerná denná letná teplota sa pohybuje medzi 24 – 29°C a teplota vody medzi 20 – 25°C. Mierna klíma, príjemné 
teploty a čistota vody, priateľskosť a pohostinnosť miestnych obyvateľov lákajú turistov. 
Iba málokto vie, že Bulharsko má vyše 500 minerálnych prameňov rôzneho zloženia i teploty a ložiská liečivej rašeliny 
a bahna. Kombinácia hydrotermálnych a bahenných liečebných procedúr, mora, liečivých prameňov a príjemného 
prostredia robí z Bulharska popredné európske liečebné centrum. Najznámejšími kúpeľnými miestami sú Velingrad či 
Sandanski.
Bulharsko je krásna krajina, hornatá, s možnosťou turistiky a dovolenky na pláži ako jedným z jej najväčších aktív. 
Bulharsko má krásnu krajinu a pláže, a stáva sa skutočným rajom. Na pobreží Čierneho mora na jeho východnom 
okraji je dovolenka v Bulharsku známa pre svoje jemné brúsené pláže a perfektné teploty vody a vzduchu. Bulharsko 
je tiež zimným rajom. Tých, ktorí ho nepoznajú, príjemne prekvapia zasnežené hory, výborné svahy a krásna modrá 
obloha. V zime sú obľúbené lyžiarske strediská - Bansko, Borovec a Pamporovo.
Bulharsko a  nočný život ide ruka v ruke, vždy je čo robiť a “vystrájať”.  Dovolenka v Bulharsku je vzrušujúca na 
zábavu. Ak chcete stráviť celú dobu v Bulharsku , mať párty po každodennom zotmení do svitania, môžete. V 
Bulharsku môžete ísť do klubu, kasína alebo využívať niektoré z mnohých reštaurácií, v ktorých poväčšine hrá živá 
hudba.  Bulharsko sa hemží nočnými klubmi, medzi ktoré patria i tradičné taverny s bulharskou ľudovou muzikou, na 
diskotékach sa hrá posledná európska a americká hudba.
Bulharská kuchyňa je ovplyvnená turizmom a inými národnými kuchyňami, má však svoje špecifiká.  Dominuje 
množstvo zeleniny a syra. Zelenina je vlastne prílohou hlavného jedla a nahrádza zemiaky, či ryžu. Znamená to, 
že bulharská kuchyňa je veľmi zdravá a výživná.  Bulhari pijú hlavne červené víno, alebo pálenku – rakiju, mastiku, 
slivovicu. Do väčšiny pokrmov pridávajú Bulhari biely balkánsky syr – sirene, tento druh syra sa vyrába z kozieho, 
kravského, alebo ovčieho mlieka. Veľmi často sa v krajine pije kiselo mljako, ide o redší jogurt, ktorý obsahuje 
špecifickú bulharskú baktériu  Lactobacillus bulgaricus, táto baktéria je veľmi zdravá a bola objavená až v r. 1905.
Posledné  roky sa Bulharsko stáva jedným z najvyhľadávanejších miest letnej dovolenky. Vďaka atraktívnemu 
valutovému kurzu je pobyt v Bulharsku ešte stále finančne výhodný, preto neváhajte a cestujte s nami.

Bulharsko
slnečné pobrežiekrajina ruží

Náruč plná slnka

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

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

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

plusy: 
život
atrakcie
história 
...ale hlavne zábava
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Bulharsko Bulharsko
Hotel BalatonHotelBajkal 

* * * +

Poloha: Hotel Bajkal pozostáva z 3 
častí a leží v južnej časti Slnečného 
pobrežia, približne 150 metrov od pláže
Vybavenie: vstupná hala s recepciou 
a sedením, miestnosť na batožinu, lobby 
bar, zmenáreň, výťah (v 5-poschodovej 
časti), trezor a internet na recepcii (za 
poplatok), hracie automaty, reštaurácia, 
vonkajší bazén s detskou časťou 
(ležadlá a slnečníky zdarma), bar pri 
bazéne, pekná udržiavaná záhrada, 
detské ihrisko, parkovisko, fitnes 
centrum, sauna, biliard, stolný tenis, 

masáže, jacuzzi, solárium a kaderníctvo, 
možnosť parkovať pri hoteli za poplatok.
Ubytovanie: príjemne zariadené 
moderné dvojlôžkové izby s možnosťou 
jednej - dvoch prístelok majú vlastné 
sociálne zariadenie (kúpeľňa so sprchou, 
WC), balkón so sedením, televízor, 
individuálnu klimatizáciu, minichladničku, 
sušič na vlasy a telefón.
Stravovanie: All  inclusive  zahŕňa: 
raňajky(7.30.-10.00), obedy(12.00.-
14.00) a večere (18.00-21.00) formou 
bufetu, nealkoholické a alkoholické 

nápoje miestnej výroby (11.00-23.00), 
kávu, čaj, zmrzlinu, koláčiky( 10-20.00) 
a špeciality na grile  vo vyhradených 
časoch. 
Pláž: piesočnatá, postupne zvažujúca 
sa do mora, ležadlá a slnečníky (za 
poplatok 10lv/deň), vodné skútre, vodné 
bicykle, windsurfing, jazda na banáne, 
masáže, lukostreľba, vodné lyže, 
tenisové kurty, lety na padákoch, jazda 
na koňoch, minigolf,  kolky (za poplatok).

Poloha: Hotel Balaton sa nachádza 
v južnejšej časti Slnečného pobrežia v 
blízkosti hotela Bajkal, cca 200 m od 
pláže s jemným pieskom, v blízkosti 
početných zábavných a nákupných 
možností.
Vybavenie: vstupná hala s 
posedením, recepcia, zmenáreň, trezor 
na recepcii (za poplatok), parkovisko, 
minimarket, internet na recepcii (za 
poplatok), reštaurácia, vonkajšia terasa 

so sedením, lobby bar, pool bar, výťah v 
hlavnej budove, rozľahlý vonkajší bazén 
s oddelenou detskou časťou a slnečnou 
terasou, záhrada, slnečníky a ležadlá pri 
bazéne (zdarma), malé detské ihrisko, 
masáže (za poplatok).
Ubytovanie: zrekonštruované a 
vkusne zariadené menšie dvojlôžkové 
izby s možnosťou jednej prístelky sú 
zariadené účelným nábytkom. Každá 
izba má TV, telefón, minichladničku, 

vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa so 
sprchou a WC) a balkón. Klimatizácia je 
za doplatok
Stravovanie: raňajky sú podávané 
formou bufetu, možnosť doobjednať 
večere alebo all inclusive formou bufetu. 
All inclusive zahŕňa: raňajky, obedy, 
večere formou bufetových stolov, 
popoludní sladké pečivo, káva, čaj. 
Alkoholické a nealkoholické nápoje 
miestnej výroby podávané v reštaurácii 

hotela v čase od 10:00 - 23:00 hod.
Pláž: piesočnatá, rozsiahla, s 
pozvoľným vstupom do mora, ležadlá 
a slnečníky (za poplatok), bary, 
reštaurácie s posedením a pohľadom 
na more, vodné skútre a bicykle, 
windsurfing, jazda na banáne, masáže, 
minigolf, vodné lyže, tenisové kurty, lety 
na padákoch, jazda na kočoch, minigolf 
a kolky (za poplatok).

17.6.-27.6.(11/10)
29.8-9.9.(12/11)

27.6.-8.7.
(12/11)

8.7.- 18.7.
29.7.-8.8.

18.8.-29.8.

18.7..-29.7.
   8.8.-19.8.

5.7.-16.7.
14.7.-25.7. 
23.7.-3.8.   
1.8.-12.8.

19.8.-30.8.    

26.6.- 7.7.
28.8.-8.9. 20.6.-1.7.

Dĺžka pobytu 11dní/10 nocí 12 dní/11nocí

Dospelá osoba 540€ 660€ 690€ 390€ 335€ 285€

1. dieťa 2-12,99r. zdarma * zdarma * zdarma * zdarma * zdarma *
zdarma *

2. dieťa 2-12,99r. 425€ 425€ 445€ 205€ 200€

Dospelý na 
prístelke 455€ 555€ 585€ 330€ 270€ 120€

Dieťa do 2.r. 45€ 45€ 45€ zdarma * zdarma * zdarma *

17.6.-27.6.(11/10)
29.8-9.9.(12/11)

27.6.-8.7.
(12/11)

8.7.- 18.7.
29.7.-8.8.

19.8.-29.8.

18.7..-29.7.
   8.8.-19.8.

5.7.-16.7.
14.7.-25.7. 
23.7.-3.8.   
1.8.-12.8.

19.8.-30.8.    

26.6.- 7.7.
28.8.-8.9. 20.6.-1.7.

Dĺžka pobytu 11dní/10 nocí 12 dní/11nocí 9nocí/12dní 9nocí/12dní 9nocí/12dní

Dospelá osoba 370€ 430€ 450€ 190€ 165€ 140€

1. dieťa 2-12,99r. zdarma * zdarma * zdarma * 40€ 40€ 40€

Dospelý na 
prístelke 340€ 390€ 410€ 165€ 140€ 120€

Dieťa do 2.r. 45€ 45€ 45€ zdarma * zdarma * zdarma *

V cene je započítané: pri leteckých zájazdoch : 10/11 x ubytovanie so službami  all inclusive, letecká doprava na trase Košice – Burgas – Košice, 
transfer z/na letisko  služby delegáta  priamo v letovisku. Povinný príplatok: pobytová taxa 10€/osoba, letiskový poplatok 139€ /osoba od 12r., deti do 12.r., deti 
od 2-12r. letiskový poplatok 99€. Nepovinný príplatok:  KCP Komfort 2 €/ osoba/deň, KCP Plus 2,5 €/osoba/deň  
*dieťa grátis ubytovanie so stravou , platí iba cenu letenky 190€. 
V prípade autobusovej dopravy: ubytovanie 9 nocí so  službami all inclusive, doprava autobusom: 100€/osoba . Povinný príplatok: pobytová taxa 
10€/osoba., Nepovinný príplatok:  KCP Komfort 2 €/ osoba/deň, KCP Plus 2,5 €/osoba/deň, miestenka 5€/osoba 
Trasa autobusu: Trebišov- Hriadky- (Vranov nad Topľou – Prešov tieto  nást. Miesta pri minimálnom počte 10 účastníkov) - Košice - Maďarsko - Srbsko - Bul-
harsko – Slnečné pobrežie

V cene je započítané: pri leteckých zájazdoch : 10/11 x ubytovanie s raňajkami (resp.  all inclusive za doplatok), letecká doprava na trase Košice – Burgas – 
Košice, transfer z/na letisko  služby delegáta  priamo v letovisku. Povinný príplatok: pobytová taxa 10€/osoba, letiskový poplatok 139EUR /osoba od 12r., deti do 
12.r., deti od 2-12r. letiskový poplatok 99€. Nepovinný príplatok:  KCP Komfort 2 €/ osoba/deň, KCP Plus 2,5 €/osoba/deň   *dieťa grátis ubytovanie so stravou 
, platí iba cenu letenky 190€. . Ostatné doplatky: 10/11x večera (osoby nad 12rokov 80€/ , 90€(deti do 12rokov 40€/45€),10/11x all inclusive osoby nad 12rokov 
155 €/170€(deti do 12rokov  80€/90€), 
V prípade autobusovej dopravy: ubytovanie 9 nocí sraňajkami, resp. za doplatok  all inclusive, doprava autobusom: 100€/osoba . Povinný 
príplatok: pobytová taxa 10€/osoba., Nepovinný príplatok:  KCP Komfort 2 €/ osoba/deň, KCP Plus 2,5 €/osoba/deň, miestenka 5€/osoba. Ostatné doplatky: 
9x večera osoby nad 12rokov 75€(deti do 12rokov 35€), 9x all inclusive osoby nad 12rokov 139€(deti do 12rokov  69€), 
Trasa autobusu: Trebišov- Hriadky- (Vranov nad Topľou – Prešov tieto  nást. miesta pri minimálnom počte 10 účastníkov) - Košice - Maďarsko - Srbsko - Bulhar-
sko – Slnečné pobrežie

* * +slnečné pobrežie slnečné pobrežie

Dieťa
zdarma ACWIFI All

inclusive
Pláž
150m

Izby
2+2

Dieťa
zdarma ACWIFIAll

inclusive
Pláž
150m
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Bulharsko Hotel Colosseum

Mena palace

Hotel yavor palace 
* * * *

Poloha: Yavor Palace sa nachádza v 
centrálnej časti Slnečného pobrežia v 
blízkosti nákupných možností, od pláže 
je vzdialený približne 180 m.
Vybavenie: K vybaveniu hotela patrí 
recepcia s 24 hod. servisom, zmenáreň, 
výťah, klimatizovaná reštaurácia a 
reštaurácia pre nefajčiarov, hlavný bar, 
snack bar, pool bar, vonkajší bazén, kde 
slnečníky a ležadlá sú zdarma, detský 
bazén, práčovňa (za poplatok), lekárska 
služba a obchodíky so suvenírmi. Na 

relax a oddych je tu sauna, masáže, 
perličkový kúpeľ a posilňovňa.
Ubytovanie: Komfortne zariadené 
2-lôžkové izby s možnosťou 2 prísteliek 
sú vybavené kúpeľňou s WC, TV/SAT, 
minibarom, klimatizáciou a balkónom. 
Maximálne obsadenie: Dospelí + deti + 
infanti ,Izba 2+2: 3+1+1, 2+2+1
Stravovanie: All inclusive formou 
bufetových stolov - raňajky 07:30-10:00, 
obedy 12:30-14:30 a večere 18:30-
20:30, počas dňa ľahké občerstvenie 

a neobmedzená konzumácia 
nealkoholických a alkoholických nápojov 
miestnej produkcie 11:00-23:00.
Pláž: dlhá a široká piesočnatá pláž s 
možnosťou využitia rôznych vodných 
športov (za poplatok) a zapožičania 
slnečníkov a ležadiel (za poplatok 10lv/
deň), vodné skútre, vodné bicykle, 
windsurfing, jazda na banáne, masáže, 
lukostreľba, vodné lyže, tenisové kurty, 
lety na padákoch, jazda na koňoch, 
minigolf,  kolky (za poplatok).

17.6.-27.6.(11/10)
29.8-9.9.(12/11)

27.6.-8.7.
(12/11)

8.7.- 18.7.
29.7.-8.8.

18.8.-29.8.

18.7..-29.7.
   8.8.-19.8.

5.7.-16.7.
14.7.-25.7. 
23.7.-3.8.   
1.8.-12.8.

19.8.-30.8.    

26.6.- 7.7.
28.8.-8.9. 20.6.-1.7.

Dĺžka pobytu 11dní/10 nocí 12 dní/11nocí

Dospelá osoba 565€ 660€ 690€ 390€ 335€ 285€

1. dieťa 2-12,99r. zdarma * zdarma * zdarma * zdarma * zdarma *
zdarma *

2. dieťa 2-12,99r. 465€ 430€ 450€ 205€ 200€

Dospelý na 
prístelke 490€ 560€ 590€ 330€ 270€ 120€

Dieťa do 2.r. 45€ 45€ 45€ zdarma * zdarma * zdarma *

V cene je započítané: pri leteckých zájazdoch : 10/11 x ubytovanie so službami  all inclusive, letecká doprava na 
trase Košice – Burgas – Košice, transfer z/na letisko  služby delegáta  priamo v letovisku. Povinný príplatok: pobytová taxa 
10€/osoba, letiskový poplatok 139EUR /osoba od 12r., deti do 12.r., deti od 2-12r. letiskový poplatok 99€. Nepovinný prípla-
tok:  KCP Komfort 2 €/ osoba/deň, KCP Plus 2,5 €/osoba/deň, *dieťa grátis ubytovanie so stravou , platí iba cenu letenky 190€. 
V prípade autobusovej dopravy: ubytovanie 9 nocí so  službami all inclusive, doprava autobusom: 100€/osoba . 
Povinný príplatok: pobytová taxa 10€/osoba., Nepovinný príplatok:  KCP Komfort 2 €/ osoba/deň, KCP Plus 2,5 €/osoba/deň, 
miestenka 5€/osoba. Trasa autobusu: Trebišov- Hriadky- Vranov nad Topľou – Prešov (tieto  nást. Miesta pri minimálnom počte 
10 účastníkov) - Košice - Maďarsko - Srbsko - Bulharsko – Slnečné pobrežie

* * * *

* * * *

Poloha: Hotel je situovaný neďaleko centra 
letoviska a nachádza sa 50 m od pláže.
Vybavenie: vstupná hala s recepciou, trezor 
na recepcii za poplatok, zmenáreň, reštaurácia, 
denný bar, panoramatická terasa, kasíno, TV 
miestnosť, vyhradený priestor pre fajčiarov, 
obchod so suvenírmi, snack bar, detské ihrisko, 
vonkajší bazén s oddelenou časťou pre deti, 
bar pri bazéne, slnečníky a ležadlá pri bazéne 
zdarma, Wi-Fi pripojenie na internet je k 
dispozícii vo verejných priestoroch zdarma. Za 
poplatok - fitness, masáže a sauna. Parkovisko 
pri hoteli je k dispozícii za poplatok 5 €/deň 
(rezervácia je potrebná).
Ubytovanie: 2- lôžkové izby s možnosťou 
až 2 prísteliek, klimatizácia, sprcha/WC, sušič 
na vlasy, telefón SAT-TV, chladnička a balkón, 
detská postieľka je na vyžiadanie zdarma 
(obmedzený počet).Maximálne obsadenie: 

Dospelí + deti + infanti ,Izba 2+1: 3+0+1, 2+1+1, 
izba 2+2: 3+1+0, 2+2+1
Stravovanie: all inclusive - raňajky, obedy 
a večere formou bohatých bufetových stolov 
miestne alkoholické a nealkoholické nápoje 
od 11:00 do 23:00 hod. káva, čaj, zákusky a 
zmrzlina od 10:00 do 18:00 hod.
Pláž: široká priestranná piesočnatá pláž s 
pozvoľným vstupom do mora je vzdialená cca 50 
m. Ležadlá a slnečníky na pláži za poplatok. 
Šport a zábava: vodné športy pri bazéne, 
resp. na pláži, v letovisku sú bazény, aquapark, 
šmykľavky, vodné skútre, vodné bicykle, 
windsurfing, lukostreľba, fitness, vodné lyže, 
tenisové kurty, lety na padákoch, jazda na 
koňoch, kolky. Diskotéky, karaoke show, 
reštaurácie, bary, zábavné podniky s folklórnou 
hudbou, varieté, kasíno a iné zábavné atrakcie 
pre deti i dospelých.

V cene je započítané: pri leteckých zájazdoch : 10/11 x 
ubytovanie so službami  all inclusive, letecká doprava na trase Košice 
– Burgas – Košice, transfer z/na letisko  služby delegáta  priamo v leto-
visku. Povinný príplatok: pobytová taxa 10€/osoba,letiskový popla-
tok 139€ /osoba od 12r., deti do 12.r., deti od 2-12r. letiskový poplatok 
99€. Nepovinný príplatok: KCP Komfort 2 €/ osoba/deň, KCP 
Plus 2,5 €/osoba/deň, *dieťa zdarma ubytovanie so stravou , platí iba 
cenu letenky 190€. 

17.6.-27.6.(11/10)
29.8-9.9.(12/11)

27.6.-8.7.
(12/11)

8.7.- 18.7.
29.7.-8.8.

18.8.-29.8.

18.7..-29.7.
   8.8.-19.8.

Dĺžka pobytu 11dní/10 nocí 12 dní/11nocí

Dospelá osoba 640€ 755€ 795€

1. dieťa 2-12,99r. zdarma * zdarma * zdarma *

2. dieťa 2-12,99r. 455€ 520€ 520€
Dospelý na 

prístelke 610€ 660€ 690€

Dieťa do 2.r. 45€ 45€ 45€

Poloha: Hotel Mena Palace sa nachádza v 
južnej časti letoviska Slnečné Pobrežie, 150 
m od širokej piesočnatej pláže, cca 5 minút 
od centra, v blízkosti nákupných možností a 
zábavných podnikov.
Vybavenie: priestranná vstupná klimatizovaná 
hala s recepciou a sedením, zmenáreň, lobby 
bar, street bar, pool bar, výťah, trezor na recepcii 
(za poplatok), vnútorná klimatizovaná reštaurácia 
s terasou, vonkajší bazén s oddelenou detskou 
časťou a terasou na slnenie, ležadlá a slnečníky 
pri bazéne sú zdarma, internetová miestnosť, 
Wi-Fi pripojenie na recepcii (zdarma), prenájom 
automobilov, herňa s elektronickými hrami pre 
deti, malé detské ihrisko, sauna, masáže a 
fitnescentrum (za poplatok). Deti môžu zdarma 
využívať menší novovybudovaný tobogán, 
vnútorný bazén a mini klub. Hotel organizuje 
denné animačné a športové aktivity pre deti aj 

dospelých a 3 - krát do týždňa večerný program 
pre dospelých.Ubytovanie: dvojlôžkové 
izby s možnosťou jednej prístelky alebo 
štúdiá s možnosťou 2 prísteliek (maximálne 
pre 3 dospelých a jedno dieťa do 12 rokov) 
sú zariadené v modernom štýle, sú centrálne 
klimatizované s možnosťou individuálneho 
ovládania, majú SAT TV, telefón, minichladničku, 
vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa so sprchou 
a WC), sušič na vlasy a balkón so sedením.
Stravovanie: all inclusive zahŕňa: raňajky 
(7:30 - 10:00 hod.), neskoré raňajky (10:30 
- 11:30 hod.), obed (12:30 - 14:00 hod.), 
popoludňajšie občerstvenie (14:00-17:00 hod.), 
večera (18:30 - 21:00 hod.), nealkoholické a 
alkoholické nápoje miestnej výroby, káva, čaj, 
pivo a víno počas dňa (10:00 - 23:00 hod.), 
zmrzlina (11:30 - 21:00 hod.). Hotel ponúka aj 
detské menu.

V cene je započítané: pri leteckých zájazdoch : 10/11 x 
ubytovanie so službami  all inclusive, letecká doprava na trase Košice 
– Burgas – Košice, transfer z/na letisko  služby delegáta  priamo v leto-
visku. Povinný príplatok: pobytová taxa 10€/osoba,letiskový popla-
tok 139€ /osoba od 12r., deti do 12.r., deti od 2-12r. letiskový poplatok 
99€. Nepovinný príplatok:  KCP Komfort 2 €/ osoba/deň, KCP 
Plus 2,5 €/osoba/deň,*dieťa zdarma ubytovanie so stravou , platí iba 
cenu letenky 190€. 

17.6.-27.6.(11/10)
29.8-9.9.(12/11)

27.6.-8.7.
(12/11)

8.7.- 18.7.
29.7.-8.8.

18.8.-29.8.

18.7..-29.7.
   8.8.-19.8.

Dĺžka pobytu 11dní/10 nocí 12 dní/11nocí

Dospelá osoba 620€ 685€ 725€

1. dieťa 2-12,99r. zdarma * zdarma * zdarma *

2. dieťa 2-12,99r. 420€ 455€ 475€

Dospelý na 
prístelke 530€ 595€ 630€

Dieťa do 2.r. 45€ 45€ 45€

Pláž: piesočnatá, postupne zvažujúca sa do mora, ležadlá a slnečníky 
(za poplatok 10lv/deň), vodné skútre, vodné bicykle, jazda na banáne, 
windsurfi ng, lukostreľba, posilňovne, vodné lyže, tenisové kurty, lety na 
padákoch, jazda na koňoch a kolky (za poplatok).

slnečné pobrežie

slnečné pobrežie

slnečné pobrežie

Dieťa
zdarma ACWIFI All

inclusive
Pláž
180m

Izby
2+2
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Bulharsko
Holiday village yasen 

* * *

Poloha: Komplex apartmánov 
Holiday Village Yasen sa nachádza 
v severnej časti letoviska v peknom 
prostredí zelene, neďaleko centra 
letoviska a od pláže je vzdialený 70 m.
Vybavenie: V apartmánovom 
komplexe sa nachádza recepcia 
s TV/SAT, reštaurácia, denný bar, 
obchod s potravinami. K dispozícii 
je vonkajší bazén s barom, kde 
ležadlá a slnečníky sú bez poplatku.
Ubytovanie: V 2- lôžkových 
štúdiách s klimatizáciou, s možnosťou 

1 prístelky. Každé štúdio má balkón, 
chladničku, TV/SAT, kuchynský 
kút a kúpeľňu s WC.  Maximálne 
obsadenie: 3+0+0, 2+1+0
V apartmánoch s klimatizáciou typu 
A, ktoré sa skladajú z dvojlôžkovej 
spálne, obývacej miestnosti s 
rozťahovacím gaučom pre 2 osoby. V 
apartmáne sa nachádza kuchynský 
kút so základným vybavením, TV/SAT, 
balkón a kúpeľňa s WC. Maximálne 
obsadenie: 3+0+1, 2+2+1 
 V apartmánoch s klimatizáciou 

typu B, ktoré sa skladajú z dvoch 
dvojlôžkových spální, obývacej 
miestnosti s rozťahovacím gaučom 
pre 2 osoby. V apartmáne sa 
nachádza kuchynský kút so 
základným vybavením, TV/SAT, 
balkón a 2 kúpeľne s WC. Maximálne 
obsadenie(4+2): 5+0+1, 4+2+1
Stravovanie: : bez stravy. 
Možnosť stravovania v okolitých 
reštauráciách za výhodné ceny. 
Pláž: dlhá a široká piesočnatá pláž s 
možnosťou využitia rôznych vodných 

športov (za poplatok) a zapožičania 
slnečníkov a ležadiel (slnečníky (za 
poplatok 10lv/deň), vodné skútre, 
vodné bicykle, windsurfing, jazda na 
banáne, masáže, lukostreľba, vodné 
lyže, tenisové kurty, lety na padákoch, 
jazda na koňoch, minigolf,  kolky (za 
poplatok).

V cene je započítané: ubytovanie v zvolenom type izby osoba/noc, upratovanie, služby delegáta partnerskej CK. 
Povinný doplatok: pobytová taxa 10€/osoba/pobyt. Nepovinný doplatok: KCP Komfort 2 €/ osoba/deň, KCP Plus 2,5 €/osoba/deň. 
V prípade autobusovej dopravy:  Doprava autobusom: 100EUR/osoba. Trasa autobusu: Trebišov- Hriadky- (Vranov nad Topľou – Prešov 
tieto  nást. miesta pri minimálnom počte 10 účastníkov) - Košice - Maďarsko - Srbsko - Bulharsko – Slnečné pobrežie.
V prípade leteckej dopravy  +190€/osoba. Povinný príplatok: Letiskový poplatok 139EUR /osoba od 12r., deti do 12.r., deti od 2-12r. letiskový popla-
tok 99€ . Nepovinný príplatok:  KCP Komfort 2 €/ osoba/deň, KCP Plus 2,5 €/osoba/deň.

Cena na apartmán na 1 noc
v type apartmánu

11.06 –  10.07
26.08 – 14.9 11.07 – 25.08

Apartmán 2+2
Jednospálňový apartmán 79,00 € 99,00 €

Apartmán 4+2
Dvojspálňový apartmán 99,00 € 134,00 €

Hotel admiral plaza

prestige City I

* * *

* * *

Poloha: Admiral Plaza je nový apartmánový 
komplex postavený v roku 2010. Nachádza 
sa v centrálnej časti Slnečného pobrežia v 
blízkosti hotela „Planeta“ kasíno „Chryzanténa“ 
a ikonického baru „Bar Variety“. Moderný 
rekreačný komplex sa nachádza v blízkosti 
pláže v oblasti s bohatým nočným životom.
Vybavenie: : V komplexe sa nachádza 
vonkajší bazén s časťou pre deti, reštaurácia, 3 
lobby bary, supermarket a ďalšie obchody. Pre 
bezpečnosť a ochranu hostí funguje 24-hodinová 
ostraha.  
Ubytovanie: V komplexe je možnosť 
sa ubytovať v štúdiách. * Štúdio - izba s 
kuchynským kútom, spálňa s 2 samostatnými 
lôžkami, kúpeľňa so sprchovacím kútom. 
Maximálne  pre 3 osoby. Vybavenie štúdií:  

kuchyňa  V kuchynke nájdete sporák, rúru a 
chladničku., umožňujúca  prípravu ľahkých 
jedál, kávy a čaju, TV/SAT, dvoma samostatnými 
lôžkami, rozťahovacím kreslom , balkón s 
výhľadom na susedné komplexy, kúpeľňa so 
sprchovacím kútom.  Všetky ubytovacie jednotky  
sú vybavené bezplatným Wi-Fi pripojením 
na internet a klimatizáciou.Stravovanie: 
bez stravy. Možnosť stravovania v okolitých 
reštauráciách.
Pláž: piesočnatá, postupne zvažujúca sa do 
mora, ležadlá a slnečníky (za poplatok 10lv/
deň), vodné skútre, vodné bicykle, windsurfing, 
jazda na banáne, masáže, lukostreľba, vodné 
lyže, tenisové kurty, lety na padákoch, jazda na 
koňoch, minigolf,  kolky (za poplatok). 

V cene je započítané: ubytovanie v zvolenom type izby osoba/noc, 
upratovanie, služby delegáta partnerskej CK. 
Povinný doplatok: pobytová taxa 10€/osoba/pobyt. Nepovinný 
doplatok: KCP Komfort 2 €/ osoba/deň, KCP Plus 2,5 €/osoba/deň., 
miestenka 5€/os./deň.
V prípade autobusovej dopravy:  Doprava autobusom: 
100EUR/osoba. Trasa autobusu: Trebišov- Hriadky- Vranov nad Topľou 
– Prešov (tieto  nást. miesta pri minimálnom počte 10 účastníkov) - 
Košice - Maďarsko - Srbsko - Bulharsko – Slnečné pobrežie.
V prípade leteckej dopravy  +190€/osoba. Povinný prípla-
tok: Letiskový poplatok 139EUR /osoba od 12r., deti do 12.r., deti od 
2-12r. letiskový poplatok 99€ . Nepovinný príplatok:  KCP Komfort 
2 €/ osoba/deň, KCP Plus 2,5 €/osoba/deň.

Cena na apartmán ana 1 noc 11.6.-10.7.
26.8.-14.9. 11.7. - 25.8.

Štúdio 70€ 84€

Poloha: Prázdninový komplex postavený 
v stredomorskom štýle je postavený v tichej 
juhozápadnej časti strediska Slnečné pobrežie, 
300 m od pláže a 250 m od hlavnej cesty. Len 6 
km od Slnečného pobrežia sa nachádza Nesebar 
- jedno z najstarších miest Bulharska so svojimi 
vzácnymi historickými pamiatkami.Vybavenie: 
reštaurácia - vnútorná i vonkajšia časť, barbeku 
kútik, vonkajší bazén s oddelenou detskou 
časťou, výťahy, vlastné parkovisko, obchod, 
ochrana
Ubytovanie: Komplex ponúka ubytovanie 
v 2- a 3-izbových apartmánoch. Apartmán je 
vybavený klimatizáciou. Má plne vybavenú 
kuchyňou, chladničku, obývací kút s rozkladacou 
gaueovou súpravou, káblovú TV, nábytok, 
spálňu, sociálne zariadenie, balkón.
Apartmán s 1 spálňou (max. 4 osoby): manželská 
posteľ v spálni + rozťahovací gauč v dennej 

miestnosti. V dennej miestnosti sa nachádza 
kuchynský kút. každý apartmán má vlastné 
sociálne vybavenie a balkón .
Apartmán s 2 spálňami (max. 6 osôb): 4 
základné lôžka (2 spálne) + 2 na rozťahovacom 
gauči v dennej miestnosti. Mezonetový typ 
apartmánu
Stravovanie: all inclusive.
reštaurácia:8.00-10.00  raňajky /bufetové stoly/, 
12.00-14.00 obed  /bufetové stoly/, 18.00-20.00 
večere  /bufetové stoly/
Nápoje servírované pri raňajkách: minerálna 
voda, teplé nápoje /čaj, káva, kakao, mlieko/.
Nápoje servírované pri obedoch a večerách: 
minerálna voda, teplé nápoje /čaj, káva, kakao, 
mlieko/, nealko, čapované pivo, nalievané víno, 
miestne alkoholické nápoje. Lobby bar:10.00-
22.00 : teplé nápoje, nealko, čapované 
pivo, nalievané víno, miestne alkoholické 

V cene je započítané: ubytovanie v zvolenom type izby osoba/noc, upra-
tovanie, služby delegáta partnerskej CK. 
Povinný doplatok, pobytová taxa 10€/osoba/pobyt. Nepovinný doplatok: 
KCP Komfort 2 €/ osoba/deň, KCP Plus 2,5 €/osoba/deň, miestenka 5€/
os./deň. V prípade autobusovej dopravy:  Doprava autobusom: 100EUR/
osoba. Trasa autobusu: Trebišov- Hriadky- Vranov nad Topľou – Prešov 
(tieto  nást. miesta pri minimálnom počte 10 účastníkov) - Košice - 
Maďarsko - Srbsko - Bulharsko – Slnečné pobrežie.
V prípade leteckej dopravy  +190€/osoba. Povinný príplatok: Letiskový 
poplatok 139EUR /osoba od 12r., deti do 12.r., deti od 2-12r. letiskový 
poplatok 99€ . Nepovinný príplatok:  KCP Komfort 2 €/ osoba/deň, KCP 
Plus 2,5 €/osoba/deň.

Cena na osobu na 1 noc
v type apartmánu

20.06 –  14.07
21.08 – 31.08 15.07 – 20.08

Apartmán 2+2  (2,3plnoplatiaci)
Jednospálňový apartmán 47€ 59€

Apartmán 2+2  (4plnoplatiaci) 39€ 46€

Apartmán 4+2
Dvojspálňový apartmán 45€ 53€

1.dieťa 3-12,99r. s dvoma/resp. 4 
plne platiacimi osobami 18€ 18€

2.dieťa 3-12,99r. s dvoma/resp. 4 
plne platiacimi osobami zadarmo zadarmo

nápoje.16.00-17.00: pizza, sendviče, snack. Importovaný alkohol, 
fľašové pivo, víno a fľašové nealko sa dopláca.

slnečné pobrežie

slnečné pobrežie

slnečné pobrežie

ACWIFIAll
inclusive

Pláž
70m

Izby
2+2

ACWIFIAll
inclusive
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Bulharsko Bulharsko
pomorie

Soľ nad zlato

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

Poloha: Rodinný hotel sa nachádza  
priamo v centre Pomoria, 400m od 
piesočnatej pláže, 200m od skalnatej 
pláže.
Vybavenie: Ponúka klimatizované 
ubytovanie, bezplatné Wi-Fi pripojenie 
na internet a panoramatický strešný 
bazén s výhľadom na pláž. V hoteli 
môžete využiť široké možnosti wellness 
zázemia, medzi ktoré patrí vírivka, sauna, 
posilňovňa a masážny salón. Na mieste 
môžete navštíviť i reštauráciu, v ktorej 
sa podávajú bulharské a kontinentálne 
gurmánske pokrmy. Na záhradnej terase 
je k dispozícii gril.

Ubytovanie: Každá izba v hoteli Ines 
má vlastný balkón a je vybavená káblovou 
TV ,vlastným sociálnym zariadením, 
minibarom. Jedna z izieb je bezbariérová.
Stravovanie: raňajky formou bufetu. 
Za doplatok možné objednať obedy alebo 
večere (dospelý 7,5€/deň, deti 4€/deň)
Pláž: s pozvoľným vstupom, ležadlá a 
slnečníky na pláži za poplatok.
Šport a zábava: vodne lyže, vodne 
skútre, lety na padákoch, vodné bicycle, 
diskotéky, bary, reštaurácie, taverny so 
živou hudbou, amfiteáter s kinom, billiard,  
internetové kaviarne, hracie automaty. 

V cene je započítané: pri leteckých zájazdoch : 10/11 x ubytovanie s 
raňajkami, letecká doprava na trase Košice – Burgas – Košice, transfer z/na 
letisko  služby delegáta partnerskej CK  priamo v letovisku. 
Povinný príplatok: pobytová taxa 10€/osoba, letiskový poplatok 139€ /
osoba od 12r., deti do 12.r., deti od 2-12r. letiskový poplatok 99€. Nepovinný 
príplatok:  KCP Komfort 2 €/ osoba/deň, KCP Plus 2,5 €/osoba/deň. *dieťa 
grátis ubytovanie so stravou , platí iba cenu letenky 190€. . Ostatné 
doplatky: 10/11x večera (obed) : osoby nad 12rokov 80€/ , 90€(deti do 12rokov 
40€/45€). 
V prípade autobusovej dopravy: ubytovanie 9 nocí sraňajkami,  do-
prava autobusom: 100€/osoba . Povinný príplatok: pobytová 
taxa 10€/osoba. Nepovinný príplatok:  KCP Komfort 2 €/ osoba/deň, KCP 
Plus 2,5 €/osoba/deň, miestenka 5€/os./deň.
Ostatné doplatky: 9x večera osoby nad 12rokov 75€(deti do 12rokov 35€). 
Trasa autobusu: Trebišov- Hriadky- (Vranov nad Topľou – Prešov tieto  
nást. miesta pri minimálnom počte 10 účastníkov) - Košice - Maďarsko - Srbsko 
- Bulharsko – Pomorie.

17.6.-27.6.(11/10)
29.8-9.9.(12/11)

27.6.-8.7.
(12/11)

8.7.- 18.7.
29.7.-8.8.

18.8.-29.8.

18.7..-29.7.
   8.8.-19.8.

5.7.-16.7.
14.7.-25.7. 
23.7.-3.8.   
1.8.-12.8.

19.8.-30.8.    

26.6.- 7.7.
28.8.-8.9. 20.6.-1.7.

Dĺžka pobytu 11dní/10 nocí 12 dní/11nocí 9 nocí/12 dní

Dospelá osoba 339€ 379€ 399€ 170€ 145€ 135€

1. dieťa 2-12,99r. zdarma * zdarma * zdarma * 35€ 35€ 35€

2. dieťa 2-12,99r. 45€ 45€ 45€ zdarma zdarma zdarma

Dospelý na 
prístelke 325€ 365€ 385€ 140€ 120€ 115€

Hotel Ines
* * +pomorie

ACWIFIDieťa
zdarma

Pláž
200m

Izby
2+2
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Bulharsko Bulharsko
sozopol

Rozprávka na dlani

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

Hotel st. petar & pavel

Poloha: Hotel sa nachádza na brehu mora  
centrálnej časti Pomoria. 
Vybavenie: v hoteli sa nachádza niekoľko 
apartmánov, ale aj dvojlôžkové izby s možnosťou 
jednej prístelky. V hoteli sa nachádza reštaurácia, 
kde si klienti môžu objednať raňajky, polpenziu 
alebo plnú penziu. Súčasťou hotela je letná 
záhrada, v ktorej sa nachádza aj detské ihrisko. 
Hotel disponuje terasou, z ktorej majú  klienti 
krásny výhľad na Nesebar, Sveti Vlas a Slnečné 
pobrežie. Hotel má konferenčnú miestnosť. 
Klienti individuálnou dopravou majú k dispozícii 
parkovisko.
Ubytovanie: Všetky izby sú priestranné s 
možnosťou jednej prístelky. Izby sú vybavené 
klimatizáciu, vlastným sociálnym zariadením, 
fénom, káblovou TV, minibarom, balkónom s 
výhľadom na more. V každej izbe je prístup na 

V cene je započítané: pri leteckých zájazdoch : 10/11 x ubytovanie s 
raňajkami, letecká doprava na trase Košice – Burgas – Košice, transfer z/na 
letisko  služby delegáta partnerskej CK priamo v letovisku. 
Povinný príplatok: pobytová taxa 10€/osoba,letiskový poplatok 139€ /osoba 
od 12r., deti do 12.r., deti od 2-12r. letiskový poplatok 99€. 
Nepovinný príplatok:  KCP Komfort 2 €/ osoba/deň, KCP Plus 2,5 €/
osoba/deň. 
*dieťa grátis ubytovanie so stravou , platí iba cenu letenky 190€. 
V prípade autobusovej dopravy: ubytovanie 9 nocí s raňajkami,  
doprava autobusom: 100€/osoba . Povinný príplatok: pobytová taxa 10€/
osoba., Nepovinný príplatok:  KCP Komfort 2 €/ osoba/deň, KCP Plus 2,5 
€/osoba/deň, miestenka 5€/os./deň.. 
Ostatné doplatky: 9x večera osoby nad 12rokov 75€(deti do 12rokov 35€), 
Trasa autobusu: Trebišov- Hriadky- (Vranov nad Topľou – Prešov tieto  nást. 
miesta pri minimálnom počte 10 účastníkov) - Košice - Maďarsko - Srbsko - 
Bulharsko –Pomorie.

17.6.-27.6.(11/10)
29.8-9.9.(12/11)

27.6.-8.7.
(12/11)

8.7.- 18.7.
29.7.-8.8.

18.8.-29.8.

18.7..-29.7.
   8.8.-19.8.

5.7.-16.7.
14.7.-25.7. 
23.7.-3.8.   
1.8.-12.8.

19.8.-30.8.    

26.6.- 7.7.
28.8.-8.9. 20.6.-1.7.

Dĺžka pobytu 11dní/10 nocí 12 dní/11nocí 9 nocí/12 dní

Dospelá osoba 470€ 430€ 450€ 200€ 185€ 170€

1. dieťa 2-11,99r. 295€ 300€ 310€ 100€ 90€ 85€

dieťa do 2r. 45€ 45€ 45€ zdarma zdarma zdarma

Dospelý na 
prístelke 340€ 390€ 410€ 165€ 140€ 120€

internet. K dispozícii sú aj apartmány 
s oddelenou dennou miestnosťou a 
kuchynkou a dvoma spálňami alebo 
štúdia s kuchynkou.
Stravovanie: : raňajky formou 
bufetových stolov. Možnosť doobjednať 
obedy 12lv /deň alebo večer 18Lv/deň.
Pláž: s pozvoľným vstupom, ležadlá a 
slnečníky na pláži za poplatok.
Šport a zábava: vodné lyže, 
vodne skútre, lety na padákoch, vodné 
bicycle, diskotéky, bary, reštaurácie, 
taverny so živou hudbou, amfiteáter s 
kinom, billiard,  internetové kaviarne.

* * *pomorie

ACWIFIDieťa
zdarma

Pláž
10mAPP
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Bulharsko Bulharsko
vila olymppenzión Janina

* * 

Poloha: Penzión leží 150 m od novej 
pláže Charmanite a 70 m od centra 
novej časti Sozopolu.
Vybavenie: penzióne sú k dispozícii  
2,3 a 4-lôžkové izby  a apartmán. 
Na prízemí sa nachádza  kuchynka 
na prípravu ľahkých jedál. Na dvore 
je klientom k dispozícii posedenie s 
možnosťou grilovania.Ubytovanie: 
Všetky izby  sú vybavené minibarom, 
resp. chladničkou, rýchlovarnou 
kanvicou, vlastným sociálnym 
zariadením, sprchou, balkónom,  

káblovou TV. V celom penzióne je WIFI 
prístup na internet zdarma  Väčšina 
z izieb je klimatizovaná. Možnosť 
ubytovania: 2 dospelí, 2 dospelí+1dieťa, 
2 dospelí+2 deti, 3 dospelí,3 
dospelí+1dieťa, 4 dospelí,1 dospelí
Stravovanie: Individuálne v 
neďalekých reštauráciách. Klienti 
našej CK majú zľavu vo viacerých                      
reštauráciách..Možnosť doplatku: 
raňajky: 3€/osoba/deň, večere: 6€/
osoba/deň.
Šport a zábava: Vodné športy a 

windsurfing na pláži, bazén na pláži, 
ležadlá a slnečníky za poplatok, 
množstvo obchodov, reštaurácií, 
kaviarní, diskoték a iných atrakcií pre 
deti i dospelých, množstvo obchodov, 
reštaurácií, kaviarní, diskoték a iných 
atrakcií pre deti i dospelých.  
Pláž: piesočnatá s pozvoľným vstupom 
do mora.  Ležadlá a slnečníky na pláži 
za poplatok.

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 sociálnym 
zariadením. Každá izba má možnosť 
prístelky. Izby sú vybavené káblovou 
TV, rýchlovarnou kanvicou, minibarom, 
balkónom, klimatizáciou.  Súčasťou 
vily je posilňovňa. V penzióne sa 
nachádzajú dvoj, trojposteľové izby 

a apartmán s kuchynkou. Vo vile sa 
nachádza spoločná kuchynka.
Vo vile je prístup k Wi-Fi 
internetu (zadarmo).
Ubytovanie: 2 dospelí, 2 
dospelí+1dieťa, 2 dospelí+2 deti, 3 
dospelí,3 dospelí+1dieťa, 4 dospelí-
apartmán, 4dospelí+ dieťa
Stravovanie: individuálne v okolitých 
reštauráciach , Klienti našej CK majú 
zľavy vo viacerých reštauráciách.

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

17.6.-27.6.(11/10)
29.8-9.9.(12/11)

27.6.-8.7.
(12/11)

8.7.- 18.7.
29.7.-8.8.

19.8.-29.8.

18.7..-29.7.
   8.8.-19.8.

29.6.- 10.7.
8.7.-19.7.
7.8.-18.8.

16.8.-27.8.    
17.7.-29.7. 25.8.-5.9. Apartmán s 

kuchynkou izby

Dĺžka pobytu 11dní/10 nocí 12 dní/11nocí 10/9 11/10 10/9 Podľa výberu Podľa výberu

Dospelá osoba 345€ 375€ 395€ 180€ 200€ 165€

60€

20€

1. dieťa 2-12,99r. zdarma * zdarma * zdarma * 90€ 100€ 85€ 10€ (deti 5-12r. na prístelke)

Dieťa do 2.r. 45€ 45€ 45€ zdarma zdarma zdarma zdarma

Pri doprave autobusom :  9x(10,11x) ubytovanie  bez stravy, DPH, služby delegáta v letovisku, welcome drink.  
Povinný príplatok:   pobytová taxa  10€/osoba,.Nepovinný poplatok:  KCP Komfort 2 €/ osoba/deň, KCP Plus 2,5 €/
osoba/deň, miestenka 5€/os./deň.. 
Trasa autobusu: Poprad- Levoča- Prešov - Košice - Maďarsko - Srbsko - Bulharsko – Sozopol

V cene je započítané: pri leteckých zájazdoch 10, 11x ubytovanie bez stravy, letecká doprava na trase Košice – Bur-
gas – Košice, transfer z/na letisko, welcome drink, služby delegáta priamo v letovisku. Povinný príplatok: Letiskový poplatok 
139 € /osoba od 12r., deti do 12.r., deti od 2-12r. let.poplatok  99€, pobytová taxa 10€/osoba, Nepovinný poplatok:  KCP 
Komfort 2 €/ osoba/deň, KCP Plus 2,5 €/osoba/deň. Zdarma*  .. dieťa platí iba zvýhodnenú cenu letenky 190€+ letiskové poplatky.
Pri doprave autobusom a individuálne : ubytovanie podľa zvoleného počtu nocí, DPH, služby delegáta v letovisku, 
welcome drink. Povinný príplatok: pobytová taxa10€/osoba, Nepovinný poplatok:  KCP Komfort 2 €/ osoba/deň, KCP 
Plus 2,5 €/osoba/deň, miestenka 5€/os./deň. Doprava autobusom: 100EUR/osoba.  
Trasa autobusu: Poprad- Levoča- Prešov - Košice - Maďarsko - Srbsko - Bulharsko – Sozopol.     

* * *sozopol sozopol

ACWIFIDieťa
zdarma

Pláž
150mAPP

AC

WIFI

Dieťa
zdarma

Pláž
100m

APP
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10/9 10/9 11/10 12/11 10/9

20.6. - 1.7.   8.7.-19.7.
7.8.-18.8.

16.8.-27.8.    
17.7. - 
29.7. 27.7. - 9.8. 29.6.- 10.7.

25.8. - 5.9.

Dospelá osoba 125€ 150€ 165€ 182€ 135€

Dospelá osoba v klimat. izbe 110€ 165€ 182€ 200€ 125€

Apartmán (4os) 530€ 610€ 678€ 745€ 590€

.dieťa do 5r. bez nároku na lôžko zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma

dieťa 5-13,99r. na príst. zdarma 80€ 88€ 95€ 70€



Bulharsko Bulharsko
Hotel sunnyvila sv. Dimitr

* * * 

Poloha: Obľúbená  rodinná 
vila stojí v novo dokončenej časti 
Sozopolu- Budjaka , 70 metrov od 
pláže. V blízkosti sa nachádzajú 
reštaurácie. Od novej časti 
Sozopolu s obchodmi je vzdialená 
asi 800 metrov.
Vybavenie: : V areáli je záhrada 
s krbom a možnosťou posedenia, 
vlastné parkovisko. V blízkosti 
je reštaurácia Flamingo. Novo 
zariadené izby sú vybavené 
klimatizáciou, minibarom, káblovou 
televíziou, vlastným sociálnym 
zariadením a balkónom. V areáli  

vily je prístup WI-FI internetu 
(zadarmo). Za doplatok 2€ izby s 
výhľadom na more.
Vo vile sa nachádza aj luxusne 
zariadený apartmán s plne 
vybavenou kuchyňou a dvoma  
izbami.
Stravovanie: : individuálne v 
okolitých  reštauráciách
Šport a zábava: Vodné športy 
a windsurfing na pláži, bazén 
na pláži, ležadlá a slnečníky za 
poplatok, množstvo obchodov, 
reštaurácií, kaviarní, diskoték a 
iných atrakcií pre deti i dospelých. 

Poloha: elegantný hotel sa nachádza 
iba 50 metrov od pláže a neďaleko 
hlavnej nákupnej a zábavnej ulice na 
Novom Meste, v stredisku Budžaka
Vybavenie: reštaurácia ,bar, hlavná 
sála, zastrešená terasa, záhradná 
reštaurácia, kaviareň a vonkajší bar s 
celkovou kapacitou 180 miest. Záhrada 
láka hostí s jeho zeleňou, bazén s 
časťou pre deti, za poplatok saunu, 

posilňovňu, stolný tenis, Wi-Fi pripojenie, 
masáže
Vybavenie izieb: Všetky izby 
a štúdiá majú balkón, kúpeľňu s 
vaňou / sprchou a fénom, TV, mini-
bar, klimatizácia s individuálnym 
regulátorom, telefón s priamou voľbou a 
Wi-Fi pripojenie na internet/za poplatok/.
Stravovanie: Raňajky formou 
bufetových stolov.

Šport a zábava:  Vodné športy a 
windsurfing na pláži, bazén na pláži, 
ležadlá a slnečníky za poplatok, 
množstvo obchodov, reštaurácií, 
kaviarní, diskoték a iných atrakcií pre 
deti i dospelých.
Pláž: piesočnatá s pozvoľným vstupom 
do mora, pláž Charmanite iba 150m od 
penziónu. Ležadlá a slnečníky na pláži 
za poplatok.

18.6.-28.6.(11/10)
28.6.- 9.7.
30.8.-10.9.

9.7.- 19.7.
30.7.-9.8.

20.8.-30.8.
19.7..-30.7.
   9.8.- 20.8.

8.7.-19.7.
7.8.-18.8.

16.8.-27.8.    
29.6.- 10.7.
25.8.-5.9.

Dĺžka pobytu 12 dní/11nocí 11dní/10 nocí 12 dní/11nocí 9nocí/10 dní

Dospelá osoba 470€ 510€ 540€ 289€ 239€

Apartmán 792€ 648€

1.dieťa do 5.99r. zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma

1.dieťa 6-11,99r. 330€ 350€ 370€ 145€ 120€

2.dieťa 6-11.99.r. 300€ 320€ 340€ 145€ 120€

Dieťa do 2.r. 45€ 45€ 45€ grátis grátis

V cene je započítané: pri leteckých zájazdoch 10, 11x ubytovanie bez stravy, letecká doprava na trase Košice – Burgas 
– Košice, transfer z/na letisko, welcome drink, služby delegáta priamo v letovisku. Povinný príplatok: Letiskový poplatok 139€ 
/osoba od 12r., deti do 12.r., deti od 2-12r. let.poplatok  99€, pobytová taxa 10€/osoba.Nepovinný poplatok:  KCP Komfort 2 €/ 
osoba/deň, KCP Plus 2,5 €/osoba/deň. Pri doprave autobusom a individuálne : ubytovanie podľa zvoleného počtu nocí, 
DPH, služby delegáta v letovisku, welcome drink. Povinný príplatok: pobytová taxa10€/osoba. Nepovinný poplatok:  
KCP Komfort 2 €/ osoba/deň, KCP Plus 2,5 €/osoba/deň, miestenka 5€/os./deň.. Doprava autobusom: 100EUR/osoba.  
Trasa autobusu: Poprad- Levoča- Prešov - Košice - Maďarsko - Srbsko - Bulharsko – Slnečné pobrežie.     

V cene je započítané: pri leteckých zájazdoch : 10/11 x ubytovanie s raňajkami, letecká doprava na trase Košice – 
Burgas – Košice, transfer z/na letisko  služby delegáta  priamo v letovisku. 
Povinný príplatok: pobytová taxa 10€/osoba,  letiskový poplatok 139€/osoba od 12r., deti do 12.r., deti od 2-12r. letiskový 
poplatok 99€. Nepovinný príplatok:  KCP Komfort 2 €/ osoba/deň, KCP Plus 2,5 €/osoba/deň. 
*dieťa grátis ubytovanie so stravou , platí iba cenu letenky 190€. 
V prípade autobusovej dopravy: ubytovanie 9 nocí sraňajkami,  doprava autobusom: 100€/osoba . Povinný príplatok: 
pobytová taxa 10€/osoba., Nepovinný príplatok:  KCP Komfort 2 €/ osoba/deň, KCP Plus 2,5 €/osoba/deň, miestenka 5€/
os./deň.. 

* * *sozopol sozopol

17.6.-27.6.(11/10)
29.8-9.9.(12/11)

27.6.-8.7.
(12/11)

8.7.- 18.7.
29.7.-8.8.

19.8.-29.8.

18.7..-29.7.
   8.8.-19.8.

29.6.- 10.7.
8.7.-19.7.
7.8.-18.8.

16.8.-27.8.    
17.7.-29.7. 25.8.-5.9. Apartmán s 

kuchynkou izby

Dĺžka pobytu 11dní/10 nocí 12 dní/11nocí 10/9 11/10 10/9 Podľa výberu Podľa výberu

Dospelá osoba 345€ 375€ 395€ 180€ 200€ 165€

82€

20€

1.2. dieťa 5-12r. 240€ 250€ 260€ 90€ 100€ 85€ 10€ (deti 5-12r. na prístelke)

Dieťa do 2.r. 45€ 45€ 45€
zdarma zdarma zdarma zdarma

Dieťa 2-5r. zdarma zdarma zdarma

ACWIFIPláž
70mAPP ACWIFIPláž

50mAPP Dieťa
zdarma
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Bulharsko Bulharsko
Hotel MartinezHotel Tabanov

* * * 

Poloha: Rodinný hotel s výbornou 
polohou v novej časti letoviska. 
Vybavenie: Rodinný hotel ponúka 
svojím hosťom k dispozícii recepciu 
s lobby barom, reštauráciu, bazén s 
oddelenou detskou časťou (ležadlá a 
slnečníky pri bazéne zadarmo)., detské 
ihrisko, fitnes. Na recepcii je trezor (za 
poplatok).

Ubytovanie: 2- lôžkové izby s 
možnosťou 1 prístelky sú komfortne 
zariadené a vybavené satelitným TV, 
telefónom, chladničkou. Každá izba 
je s balkónom s výhľadom na more  
a vlastným sociálnym zariadením. 
Štúdia sú vybavené kuchynským kútom 
(možné ubytovanie s dvoma deťmi).

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 hudbou, amfiteáter s 
kinom, billiard,  internetové kaviarne, 
hracie automaty. 

Poloha: Luxusný  aparthotel Martinez sa nachádza priamo pri krásnej 
piesočnatej pláži v novej časti Sozopolu, jedného z najstarších letovísk 
pri pobreží Čierneho mora. Hotel disponuje vlastnou záhradou s lavičkami 
ponúkajúcimi príjemné podvečerné posedenie. V tesnej blízkosti hotela 
sa nachádza tenisový kurt a promenáda s obchodíkmi tiahnuca sa pozdĺž 
pláže. Vhodné miesto pre všetky vekové kategórie, najmä pre milovníkov 
kúpania a podvečerných prechádzok  
Vybavenie: Vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, bar, a la 
carte reštaurácia, konferenčná miestnosť, pripojenie na internet, bazén 
s oddelenou časťou pre deti (ležadlá a slnečníky zadarmo), krytý bazén, 
detský kútik .
Ubytovanie: :  Štúdio - spálňa a obývacia kuchyňa s prístelkami, 
základné kuchynské vybavenie pre nenáročné varenie, centrálne riadená 
klimatizácia, telefón, chladnička, internet, televízor so satelitným príjmom, 
vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa so sprchou alebo vaňou, sušič vlasov, 
WC), trezor na recepcii (za poplatok), balkón za príplatok
- ubytovanie v priestornejšom štúdiu Superior, alebo v apartmánoch (s 
jednou alebo dvoma spálňami as pripojením k internetu zadarmo) 
Stravovanie: all inclusive (raňajky: 7:30 – 10:30, obedy: 12:00 – 16:00, 
večere:18:30 – 23:00), nealko nápoje, alkoholické nápoje a víno miestnej 
výroby. 
Pláž:  , ležadlá a slnečníky za poplatok, vodné športy za poplatok 
Športové aktivity a zábava: Minigolf, stolný tenis, fitnes, biliard, 
sauna, masáže, relaxačné centrum, animácie pre deti .

V cene je započítané: pri leteckých zájazdoch : 10/11 x ubytovanie s s raňajkami, letecká doprava na trase Košice 
– Burgas – Košice, transfer z/na letisko  služby delegáta  priamo v letovisku. 
Povinný príplatok: pobytová taxa 10€/osoba, letiskový poplatok 139€ /osoba od 12r., deti do 12.r., deti od 2-12r. letiskový 
poplatok 99€. Nepovinný príplatok:  KCP Komfort 2 €/ osoba/deň, KCP Plus 2,5 €/osoba/deň. 
*dieťa grátis ubytovanie so stravou , platí iba cenu letenky 190€. 
V prípade autobusovej dopravy: ubytovanie 9 nocí s raňajkami,  doprava autobusom: 100€/osoba . Povinný 
príplatok: pobytová taxa 10€/osoba. Nepovinný príplatok:  KCP Komfort 2 €/ osoba/deň, KCP Plus 2,5 €/osoba/deň, 
miestenka 5€/os./deň. Trasa autobusu: Poprad- Levoča- Prešov-  Košice - Maďarsko - Srbsko - Bulharsko – Sozopol.

V cene je započítané: pri leteckých zájazdoch : 10/11 x ubytovanie so 
službami  all inclusive, letecká doprava na trase Košice – Burgas – Košice, 
transfer z/na letisko  služby delegáta  priamo v letovisku. 
Povinný príplatok: pobytová taxa 10€/osoba, letiskový poplatok 139€ /
osoba od 12r., deti do 12.r., deti od 2-12r. letiskový poplatok 99€. 
Nepovinný príplatok:  KCP komfort 2,-€/osoba/deň, KCP plus 2,5€/
osoba/deň.
*dieťa zdarma ubytovanie so stravou , platí iba cenu letenky 190€. 

* * * *sozopol sozopol

17.6.-27.6.
27.6.- 8.7.
29.8.-9.9.

8.7.- 18.7.
29.7.-8.8.

18.8.-29.8.
18.7.- 29.7.
 8.8.- 19.8.

8.7.-19.7.
7.8.-18.8.

16.8.-27.8.    
17.7. - 29.7. 27.7. - 9.8.

29.6.- 10.7.
22.8.-2.9.
31.8.-11.9

Dĺžka pobytu 12 dní/11nocí 11dní/10 nocí 12 dní/11nocí 10/9 11/10 12/11 10/9

Dospelá osoba 475€ 515€ 545€ 289€ 355€ 389€ 239€

Štúdio s 
kuchynkou 792€ 880€ 968€ 648€

1.dieťa do 5.99r. grátis grátis grátis grátis grátis grátis grátis

1.dieťa 6-11,99r. 335€ 355€ 375€ 145€ 160€ 176€ 120€

2.dieťa 6-11.99.r. 300€ 320€ 340€ 145€ 160€ 176€ 120€

Dieťa do 2.r. 45€ 45€ 45€ grátis grátis grátis grátis

17.6.-27.6.(11/10)
29.8.-9.9.

27.6.-8.7.
8.7.- 18.7.
29.7.-8.8.

19.8.-290.8

18.7..-29.7.
   8.8.- 19.8.

Dĺžka pobytu 12 dní/11nocí 11dní/10 nocí 12 dní/11nocí

Dospelá osoba 965€ 999€ 1110€

Dosp.osoba v apart-
máne 2+2 945€ 1145€ 1240€

Dosp. Osoba  v apart-
máne  superior 999€ 1219€ 1299€

1.dieťa 2-6,99r. zdarma zdarma zdarma

2.dieťa do 13.99.r.
/iba v superior/ 590€ 569€ 715€ 

510€

Dieťa do 2.r. 45€ 45€ 45€ 45€ 45€ 45€

AC

WIFI

Pláž
70m

APP

Dieťa
zdarma

ACWIFIPláž
50mAPP Dieťa

zdarma
All

inclusive
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Bulharskoapartmány Zafi a sveti Zovsi 

Mapi Holiday village

* * * 

* * *

Poloha: : Apartmánové komplexy sa nachádzajú priamo na plážovej promenáde 
iba  20m od pláže Charmanite. Všetky izby v Sveti Zovsi je nádherný výhľad na záliv 
Charmanite
Vybavenie: Apartmán sa skladá z 1 spálne, dennej miestnosti s rozkladacím 
gaučom a kuchynským kútom. Má vlastné sociálne zariadenie, V kuchyni je 
chladnička, rýchlovarná kanvica, dvojplatnička, mikrovlnná rúra V apartmánoch je 
káblová TV,  Wifi  prístup a balkón .  Štúdia sú priestranné (kuchyňa) . Komplex má 
vlastné  bezplatné parkovisko.
Stravovanie: individuálne v okolitých reštauráciách
Šport a zábava: Vodné športy a windsurfing na pláži, bazén na pláži, ležadlá a sl-
nečníky za poplatok, množstvo obchodov, reštaurácií, kaviarní, diskoték a iných atrak-
cií pre deti i dospelých. V cene je započítané: V cene je započítané: ubytovanie 
v zvolenom type izby/noc, upratovanie, služby delegáta CK.Povinný doplatok, 
pobytová taxa 10€/osoba/pobyt. Nepovinný doplatok: KCP Komfort 2 €/ osoba/
deň, KCP Plus 2,5 €/osoba/deň. 
V prípade autobusovej dopravy:  Doprava autobusom: 100EUR/
osoba. Trasa autobusu: Poprad- Levoča- Prešov  - Košice - Maďarsko - Srbsko 
- Bulharsko – Sozopol.
V prípade leteckej dopravy  +190€/osoba. Povinný príplatok: Letiskový 
poplatok 139EUR /osoba od 12r., deti do 12.r., deti od 2-12r. letiskový poplatok 99€, 
pobytová taxa 10€/osoba . Nepovinný príplatok:  KCP Komfort 2 €/ osoba/
deň, KCP Plus 2,5 €/osoba/deň, miestenka 5€/os./deň. 

sozopol

sozopol-kavacite

Vybavenie: Nájdete tu vonkajší 
bazén (Ležadlá a slnečníky pri bazéne 
môžete používať zadarmo), kaviareň 
s barom a vlastnú reštauráciu s 
ponukou jedál bulharskej kuchyne. K 
dispozícii je bezplatné Wi-Fi pripojenie 
na internet.
Ubytovanie: Všetky izby sú 
klimatizované, majú káblovú TV, malú 
chladničku a balkón. V každej z nich 
sa nachádza aj priestor na posedenie. 
V komplexe sú hosťom k dispozícii aj 
apartmány s kuchynkou- 2miestnosti: 
denná s kuchyňou a spálňa.
Stravovanie:  bez stravy, možnosť 
doplatiť raňajky 4€/osoba. V areáli 
komplexu sa nachádza reštaurácia s 

ponukou za prijateľné ceny.
Pláž: piesočnatá s pozvoľným 
vstupom do mora. Ležadlá a slnečníky 
na pláži za poplatok. Veľký výber 
vodných športov na pláži za poplatok.

V cene je započítané: pri 
leteckých zájazdoch 10, 11x 
ubytovanie bez stravy, letecká doprava 
na trase Košice – Burgas – Košice, 
transfer z/na letisko, welcome drink, 
služby delegáta priamo v letovisku. 
Povinný príplatok: Letiskový 
poplatok 139 € /osoba od 12r., deti 
do 12.r., deti od 2-12r. let.poplatok  
99€, pobytová taxa 10€/osoba, 

Nepovinný poplatok:  KCP 
Komfort 2 €/ osoba/deň, KCP Plus 2,5 
€/osoba/deň. Zdarma*  .. dieťa platí 
iba zvýhodnenú cenu letenky 190€+ 
letiskové poplatky.Pri doprave 
autobusom a individuálne: 
ubytovanie podľa zvoleného počtu 
nocí, DPH, služby delegáta v 
letovisku, welcome drink. Povinný 
príplatok: pobytová taxa10€/osoba, 
Nepovinný poplatok:  KCP 
Komfort 2 €/ osoba/deň, KCP Plus 
2,5 €/osoba/deň, miestenka 5€/os./
deň.  Doprava autobusom: 100EUR/
osoba.  Trasa autobusu: Poprad- 
Levoča- Prešov - Košice - Maďarsko 
- Srbsko - Bulharsko – Sozopol.     

Termín Cena apartmánu na 1 
noc apartmán štúdio

1.6. – 30.6. 56,00 € 44,00 €
1.7. – 30.8 90,00 € 66,00 €

16.6.- 15.7.
26.8.-15.9. 16.7.- 25.8.

Dosp.osoba v DBL izbe 26.8.-15.9. 28€
Apartmán s kuchyňou 93€ 110€

Apartmán bez kuchyne 78€ 96€

primorsko

Stvorené pre Slovákov
Len 52 kilometrov od Burgasu nájdete 
jednu z najobľúbenejších destinácií 
Bulharska. 
Takmer koloniálna atmosféra, plná 
voľných nostalgických chvíľ v starom 
meste, výhodné pláže a dostupné 
reštaurácie. 
Primorsko je pre našinca jednoducho 
istota. Finančne výhodné pobyty, na 
ktorých sa určite nebudete nudiť. 
Duny prírodnej rezervácie Perla a plytká 
morská voda, vhodná pre najmenších. 
Ak Vám nestačí more, navštívte miestny 
aquapark! Priemerná ročná teplota 27 
stupňov Celsia je pre Slováka doslova 
ideál.

plusy: 
cena
počasie
more vhodné pre deti
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Bulharsko Bulharsko

17.6.-27.6.
27.6.- 8.7.
29.8.-9.9.

8.7.- 18.7.
29.7.-8.8.

19.8.-29.8.

 18.7..-
29.7.

   8.8.- 
19.8.

20.6.- 1.7. 29.6.- 10.7.
25.8.-5.9.

8.7.-19.7.
7.8.-18.8.

16.8.-27.8.  
17.7.-29.7. 27.7.- 9.8. 

Dĺžka pobytu 11/10 11/10 12/11 9nocí/10 dní 11/10 12/11

Dospelá osoba 349€ 379€ 389€ 159€ 229€ 239€ 265€ 292€

Dosp. osoba na 
prístelke 280€ 3401€ 350€ 129€ 175€ 189€ 210€ 230€

1. dieťa 2-11,99r. zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma

Dieťa do 2.r. 45€ 45€ 45€ zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma

Hotel vermonaHotel plovdiv
* * * 

Poloha: Príjemný rodinný 
hotel Plovdiv sa nachádza 
v malebnom letovisku 
Primorsko. Od krásnej 
piesočnatej pláže je vzdialený 
len 10 m a od centra 200 m, 
kde nájdete plno         
obchodov, taverien, barov a 
nočných klubov.
Vybavenie: vstupná hala 
s recepciou, reštaurácia s 
terasou, WiFi, detský kútik, 
vonkajší bazén, slnečníky a 

ležadlá pri bazéne zdarma.
Ubytovanie: 2-lôžkové 
izby s možnosťou 1 prístelky 
sú vybavené SAT-TV, 
kúpeľňa  (sprcha/WC),  
telefón, WiFi a balkón. 
Za doplatok možnosť 
objednania apartmánu 4+1. 
Stravovanie: : raňajky 
formou bufetových stolov. 
Priamo v hoteli je reštaurácia 
s veľmi výhodnými cenami.

 Popis: Moderne vybavený , rodinný 
hotel je situovaný v severnej časti 
letoviska Primorsko.Piesočné duny sú 
od hotela vzdialené iba 50m, na severnú 
pláž je 150m.
Vybavenie: malá vstupná hala s 
recepciou, možnosť WiFi pripojenia na 
prízemí zdarma, vonkajší bazén.
Ubytovanie:2-lôžkové izby s 
možnosťou až dvoch prísteliek, sprcha, 

WC, chladnička, TV,  klimatizácia , 
balkón, detská postieľka na vyžiadanie 
zdarma (obmedzený počet). Klimatizácia 
je v každej izbe a dopláca sa na mieste 
4,-€úizba/deň.
Stravovanie: bez stravy. Možnosť 
doobjednať  raňajky((dospelí 4,-€/deň, 
deti 2,-€/deň.
Pláž: rozľahlá piesočnatá pláž 
(severná pláž) s pozvoľným vstupom 

do mora, slnečníky a ležadlá na pláži 
(za poplatok), plážový volejbal, plážové 
ihrisko, požičovne bicyklov, vodné 
športy – vodné lyže a bicykle, surfy, 
jazdy na vodnom banáne, potápanie, 
motorové rogalo, windsurfi ng,  vodné 
skútre, trampolína pre deti (za poplatok), 
množstvo stánkov, reštaurácií a barov 
priamo na pláži.

V cene je započítané: pri leteckých zájazdoch 10, 11x ubytovanie s raňajkami, letecká doprava na trase Košice – Burgas – Košice, transfer 
z/na letisko,  služby delegáta priamo v letovisku. Povinný príplatok:  pobytová taxa 10€, letiskový poplatok 139EUR /osoba od 12r., deti do 12.r., deti 
od 2-12r. let.poplatok  99€. Nepovinný poplatok:  KCP Komfort 2 €/ osoba/deň, KCP Plus 2,5 €/osoba/deň.  
Grátis*  dieťa platí iba zvýhodnenú cenu letenky 190€+ letiskové poplatky.
Pri doprave autobusom a individuálne : ubytovanie podľa zvoleného počtu nocí s raňajkami,  DPH, služby delegáta v letovisku.  Povinný 
príplatok:   pobytová taxa  10€/osoba,  Nepovinný poplatok:  KCP Komfort 2 €/ osoba/deň, KCP Plus 2,5 €/osoba/deň, Doprava autobu-
som: 100EUR/osoba.  Trasa autobusu: Poprad- Levoča- Prešov - Košice - Maďarsko - Srbsko - Bulharsko – Primorsko.

V cene je započítané Pri  doprave autobusom a individuálne : 9(10,11x)  ubytovanie  bez stravy, služby delegáta 
v letovisku.  Doprava autobusom: 100EUR/osoba.  Trasa autobusu: Trebišov- Hriadky- (Vranov n./Topľou- Prešov- 
Prešov- pri minimálnom počte 10 účastníkov) - Košice - Maďarsko - Srbsko - Bulharsko – Primorsko.
Povinný príplatok: pobytová taxa  10€/osoba, Nepovinný poplatok: KCP komfort 2,0 €/osoba/deň, K.CP plus 2,5€/osoba/deň, 
miestenka 5€/osoba .

* * +primorsko primorsko

ACWIFIPláž
50mAPP Dieťa

zdarma

10/9 10/9 10/9 11/10 12/11

20.6.-1.7.
29.6.- 10.7.
25.8.-5.9.

8.7.-19.7.
7.8.-18.8.

16.8.-27.8.    
17.7.-29.7. 27.7.- 9.8. 

Dospelá osoba 125€ 140€ 160€ 177€ 195€

Dospelá osoba na prístelke 110€ 115€ 135€ 140€ 155€

1.dieťa do 11,99 r na príst. zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma

2. dieťa do 11,99r. na príst. 70€ 70€ 80€ 89€ 95€
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Bulharsko Bulharsko

17.6.-27.6.
27.6.- 8.7.
29.8.-9.9.

8.7.- 18.7.
29.7.-8.8.

19.8.-29.8.
 18.7..-29.7.
   8.8.- 19.8.

29.6.- 10.7.
25.8.-5.9.

8.7.-19.7.
7.8.-18.8.

16.8.-27.8.
17.7.-29.7.    27.7.- 9.8.

Dĺžka pobytu 12 /11 11/10 12 /11 10/9 11/10 12 /11

Dospelá osoba 370€ 435€ 455€ 180€ 205€ 225€ 248€

Dosp. osoba na 
prístelke 320€ 375€ 395€ 140€ 160€ 180€ 199€

1. dieťa 2-11,99r. grátis grátis grátis 30€ 30€ 40€ 50€

2. dieťa do 11.99r. 290€ 325€ 330€ grátis grátis grátis grátis

Dieťa do 2.r. 45€ 45€ 45€ grátis grátis grátis grátis

17.6.-27.6.(11/10)
29.8.-0.9.

27.6.- 8.7.(12/11)
8.7.- 18.7.
29.7.-8.8.

19.8.-29.8.

 18.7..-29.7.
   8.8.- 19.8.

29.6.- 10.7.
25.8.-5.9.

8.7.-19.7.
7.8.-18.8.

16.8.-27.8.
17.7. - 29.7

Dĺžka pobytu 12 dní/11nocí 11dní/10 nocí 12 dní/11nocí 9nocí/10 dní 11dní/10 nocí

Dospelá osoba 370€ 390€ 410€ 185€ 185€ 205€

Apartmán (4+1) 740€ 740€ 805€

1.dieťa 2-12,99r. 280€ 290€ 90€ 90€ 99€

Dospelý na prístelke. 350€ 370€ 380€ 148€ 148€ 164€

Dieťa do 2.r. 45€ 45€ 45€ grátis grátis grátis

Hotel TemidaHotel Level
* * *

Poloha: Obľúbený hotel sa nachádza  150 m od širokej 
piesočnatej pláže (severná pláž) a približne 500 m od centra 
Primorska a miestneho aquaparku.
Vybavenie: recepcia, lobby s posedením a Wi-Fi pripojením 
zdarma, parkovisko (zdarma), miestnosť na batožinu, výťah, 
reštaurácia, menší bazén na terase s výhľadom na Primorsko a 
hory (ležadlá a slnečníky zdarma), sky–bar na streche, menšie 
detské ihrisko, biliard, stolný tenis a fi tnescentrum (za poplatok).
Ubytovanie: priestranné dvojlôžkové izby s možnosťou až 
dvoch prísteliek (len pre deti do 12 rokov), SAT TV, individuálna 
klimatizácia, minichladnička, vlastné sociálne zariadenie 
(sprcha, WC) a balkón. Rodinná izba (na vyžiadanie)pozostáva 
z dvoch oddelených dvojlôžkových spální s možnosťou až dvoch 

prísteliek (pre deti do 12 rokov), je vybavená vlastným sociálnym 
zariadením (kúpeľňa so sprchou, WC), balkónom, individuálnou 
klimatizáciou, SAT TV a mini chladničkou.Stravovanie: 
raňajky formou bufetu, možnosť doobjednať večere v hoteli 
Queen Nelly vzdialenom cca 5 minút pohodlnou chôdzou.
Pláž:rozľahlá piesočnatá pláž (severná pláž) s pozvoľným 
vstupom do mora, slnečníky a ležadlá na pláži (za poplatok), 
plážový volejbal, plážové ihrisko, požičovne bicyklov, vodné 
športy – vodné lyže a bicykle, surfy, jazdy na vodnom banáne, 
potápanie, motorové rogalo, windsurfi ng,  vodné skútre, 
trampolína pre deti (za poplatok), množstvo stánkov, reštaurácií 
a barov priamo na pláži.

Poloha: : Rodinný hotel s výbornou 
polohou sa nachádza 100 m od severnej 
pláže, blízko centra.
Ubytovanie: V 2-lôžkových izbách 
s možnosťou 1 prístelky, alebo v 
3-lôžkových izbách. Každá izba má 
chladničku, TV/SAT, balkón a vlastnú 
kúpeľňu s WC. Ubytovanie v apartmáne 
, ktorý sa skladá z 2 2-lôžkových spální 
(v jednej z nich je plne vybavená 
kuchyňa, chladnička a práčka ), má 

k dispozícii TV/SAT, balkón, vlastnú 
kúpeľňu s WC. Na recepcii je prístup 
Wifi. V tesnej blízkosti hotela sa 
nachádza pekárnička. Z niektorých izieb 
je výhľad na more.
Stravovanie: raňajky (bufetové 
stoly),  možnosť stravovania v 
reštauračných zariadeniach v letovisku 
za prijateľné ceny. Klinti majú možnosť 
objednať obedové menu priamo v 
reštaurácii hotela.

Pláž: dve pláže - severná a južná, s 
jemným pieskom pozvoľne sa zvažujúce 
do mora, možnosť prenájmu slnečníkov 
a ležadiel (5lv/deň).
Šport a zábava: Tobogan, vodné 
lyže, vodné skútre, lety na padákoch, 
vodné bicykle. Diskotéky, bary, 
reštaurácie, taverny so živou hudbou, 
stánky s občerstvením. V Primorsku sa 
nachádza aquapark, športové ihrisko , 
tenisové kurty

V cene je započítané: pri leteckých zájazdoch 10, 11x ubytovanie s raňajkami letecká doprava na trase Košice – Burgas – Košice, transfer z/na 
letisko,  služby delegáta priamo v letovisku. Povinný príplatok:  pobytová taxa 10€, letiskový poplatok 139EUR /osoba od 12r., deti do 12.r., deti od 2-12r. 
let.poplatok  99€ . Nepovinný poplatok:  KCP Komfort 2 €/ osoba/deň, KCP Plus 2,5 €/osoba/deň,.  Grátis*  .. dieťa platí iba zvýhodnenú cenu letenky 
190€+ letiskové poplatky.Pri doprave autobusom a individuálne : 9x  ubytovanie s raňajkami, služby delegáta v letovisku.Doprava autobusom: 
100EUR/osoba.  Trasa autobusu: Poprad- Levoča- Prešov - Košice - Maďarsko - Srbsko - Bulharsko – Primorsko .Povinný príplatok: pobytová 
taxa  10€/osoba. Nepovinný poplatok:  KCP Komfort 2 €/ osoba/deň, KCP Plus 2,5 €/osoba/deň, miestenka 5€/os./deň. 

V cene je započítané: pri leteckých zájazdoch 10, 11x ubytovanie  s raňajkami, letecká doprava na trase Košice – 
Burgas – Košice, transfer z/na letisko,  služby delegáta priamo v letovisku. 
Povinný príplatok:   pobytová taxa  10€/osoba,  letiskový poplatok 130EUR /osoba od 12r., deti do 12.r., deti od 2-12r. let.
poplatok  99€ .Nepovinný poplatok:  KCP Komfort 2 €/ osoba/deň, KCP Plus 2,5 €/osoba/deň.
Pri doprave autobusom :  9xubytovanie  s raňajkami, služby delegáta v letovisku, welcome drink. Doprava autobu-
som: 100EUR/osoba.  Povinný príplatok:   pobytová taxa  10€/osoba,. Nepovinný poplatok:  KCP Komfort 2 €/ osoba/
deň, KCP Plus 2,5 €/osoba/deň, miestenka 5€/os./deň.  Trasa autobusu: Poprad- Levoča- Prešov - Košice - Maďarsko - Srbsko 
- Bulharsko – Primorsko.     

* * *primorsko primorsko

ACWIFIPláž
50mAPP Dieťa

zdarma ACWIFIPláž
50mAPP Dieťa

zdarma
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Bulharsko Bulharsko

V cene je započítané: pri leteckých zájazdoch 10, 11x ubytovanie bez stravy, letecká doprava na trase Košice – Burgas – Košice, transfer z/na 
letisko,  služby delegáta priamo v letovisku. Povinný príplatok:  pobytová taxa 10€, letiskový poplatok 140EUR /osoba od 12r., deti do 12.r., deti od 2-12r. 
let.poplatok  99€ 
Nepovinný poplatok:  KCP Komfort 2 €/ osoba/deň, KCP Plus 2,5 €/osoba/deň.Pri doprave autobusom a individuálne : 9x ubytovanie bez 
stravy,  DPH, služby delegáta v letovisku.  Doprava autobusom: 100EUR/osoba.  Trasa autobusu: Poprad- Levoča- Prešov - Košice - Maďarsko - 
Srbsko - Bulharsko – Primorsko . Povinný príplatok:  pobytová taxa  10€/osoba, Nepovinný poplatok: KCP Komfort 2 €/ osoba/deň, KCP Plus 2,5 
€/osoba/deň, miestenka 5€/os./deň. 

Poloha: : Rodinný penzión sa nachádza v centre letoviska, 100 - 150 m od severnej i južnej 
pláže.
Vybavenie: 2-posteľová izba,1/2 + 1, ,3-posteľová izba, rodinná  izba. 
Ubytovanie: Všetky izby sú vybavené vlastným sociálnym zariadením, chladničkou, káblovou 
televíziou, rýchlovarnou kanvicou, nočnými stolíkmi s lampou a balkónom/terasou. V penzióne je 
možnosť ubytovania v rodinných izbách. 
Na 2. poschodí sú k dispozícii: rodinná izba, 2- lôžková s možnosťou 1 prístelky a 3-lôžková 
izba. 3.poschodie disponuje izbami 2- lôžková s možnosťou 1 prístelky a 1/3 lôžková izba. Na 4. 
Poschodí sa nachádza veľká 2-lôžková izba s vlastným sociálnym zariadením a veľkou terasou s 
výhľadom na more. Na dvore je posedenie na poobedňajší alebo večerný oddych. 
Šport a zábava: Vodné športy a windsurfing na pláži, bazén na pláži, ležadlá a slnečníky za 
poplatok, množstvo obchodov, reštaurácií, kaviarní, diskoték a iných atrakcií pre deti i dospelých.

17.6.-27.6.(11/10)
27.6.- 8.7.
29.8.-9.9.

8.7.- 18.7.
29.7.-8.8.

19.8.-29.8.
 18.7..-29.7.
   8.8.- 19.8.

8.7.-19.7.
7.8.-18.8.

16.8.-27.8.    
29.6.- 10.7.
25.8.-5.9.

Dĺžka pobytu 12 dní/11nocí 11dní/10 nocí 12 dní/11nocí 9nocí/10 dní

Dospelá osoba 340€ 380€ 395€ 170€ 140€

Dosp. osoba na 
prístelke 280€ 3401€ 350€ 135€ 115€

1. dieťa 2-11,99r. 240€ 270€ 300€ 85€ 70€

Dieťa do 2.r. 45€ 45€ 45€ grátis grátis

penzion simona
* * +primorsko

kiten

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

ACPláž
100mAPP
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Bulharsko Bulharsko

17.6.-27.6.(11/10)
27.6.- 8.7.
29.8.-9.9.

8.7.- 18.7.
29.7.-8.8.

19.8.-29.8.
 18.7..-29.7.
   8.8.- 19.8.

8.7.-19.7. 
7.8.-18.8.

16.8.-27.8.    
29.6.- 10.7.
25.8.- 5.9.

Dĺžka pobytu 12 dní/11nocí 11dní/10 nocí 12 dní/11nocí 9nocí/10 dní

Dospelá osoba 400€ 420€ 440€ 220€ 215€

1dieťa 2-12,99r. zdarma* zdarma* zdarma* zdarma zdarma

Dospelý na 
prístelke. 280€ 290€ 300€ 110€ 100€

Dieťa do 2.r. 45€ 45€ 45€ grátis grátis

17.6.-27-
.6.(11/10)
29.8.-0.9.

27.6.- 8.7.
8.7.- 18.7.
29.7.-8.8.

19.8.-29.8.

 18.7..-29.7.
   8.8.- 19.8.

8.7.-19.7.
17.7.-28.7. 
26.7.-6.8.   
4.8.-15.8.

13.8.-24.8.

29.6.- 10.7.
22.8.-2.9.
31.8.-11.9.

17.7.-28.7. 

Dĺžka pobytu 12 dní/11nocí 11dní/10 nocí 12 dní/11nocí 9nocí/10 dní 11dní/10 nocí

Dospelá osoba 340€ 380€ 395€ 160€ 125€ 179€

1, 2d.ieťa 2-12,99r. 240€ 270€ 300€ 75€ 75€ 85€

Dospelý na prístelke. 280€ 340€ 350€ 125€ 95€ 105€

Dieťa do 2.r. 45€ 45€ 45€ grátis grátis grátis

Hotel kiparisHotel Lotos
* * *

Poloha: Hotel Lotos s veľmi kvalitnými službami a 
srdečným personálom pod vedením samotných majiteľov 
sa nachádza priamo na konci centrálnej ulice letoviska 
vedúcej k pláži. Bezprostredne v jeho okolí nájdete 
množstvo obchodíkov, barov, reštaurácií a zábavných 
podnikov, všetko za veľmi prijateľné ceny.
Vybavenie: V hoteli Lotos sa nachádza vstupná hala s 
recepciou, trezor za poplatok a letná terasa, ktorá ponúka 
možnosť príjemného posedenia. Wifi pripojenie zdarma.
Ubytovanie: Moderne a veľmi príjemne zariadené 
klimatizované dvojlôžkové izby, niektoré s možnosťou 

prístelky, majú kúpeľňu s WC, TV, chladničku a balkón.
Stravovanie: Raňajky formou bufetových stolov. 
Možnosť stravovania v okolitých reštauráciách za 
prijateľné ceny
Pláž: Jemne piesočnatá pláž vo vzdialenosti len 250 
metrov. Na pláži je možné si za poplatok prenajať 
slnečníky a ležadlá, ako i využiť bohatú ponuku športových 
aktivít, ktorá zahŕňa plážový volejbal, vodné bicykle, 
skútre, vodné lyže, banán. Na severnej pláži je tobogán 
pre deti.

Poloha: Útulný a moderný rodinný 
hotel s kvalitným ubytovaním  sa 
nachádza v tichšej časti Kitenu, len 250 
m od južnej pláže a 350 m od severnej 
pláže, pár minút od centra.
Na okolie Kitenu ponúka krásny výhľad 
zo svojej peknej terasy, vhodnej na 
denný i večerný oddych. Vybavenie:  
recepcia so zmenárňou a TV sedením, 
panoramatická terasa s barom, 
minibazénom, ležadlá a slnečníky na 
terase zdarma, barbeque kút, miestnosť 

na batožinu, WC a sprcha pri recepcii, 
Wi-Fi pripojenie na izbách a recepcii je 
zdarma.
Ubytovanie: moderne zariadené 
dvojlôžkové izby s možnosťou dvoch 
prísteliek, varná kanvica, individuálna 
klimatizácia v cene, TV, minichladnička, 
vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa so 
sprchou, WC), samostatný balkón so 
sedením.
Stravovanie: bez stravovania, 
možnosť dokúpenia raňajok a večerí 

s obsluhou v susednej reštaurácii (3 
chody).
Pláž: v blízkosti sú obe piesočnaté 
pláže s pozvoľným vstupom do mora, 
vhodné aj pre malé deti, ležadlá a 
slnečníky (za poplatok), potápanie, 
požičovňa vodných skútrov a bicyklov, 
windsurfing, jazda na banáne, 
motorové rogalo (za poplatok), široká 
ponuka reštaurácii, stánkov a barov s 
občerstvením.

V cene je započítané: pri leteckých zájazdoch 10, 11x ubytovanie s raňajkami, letecká doprava na trase Košice – Burgas – Košice, transfer z/na letiska, 
služby delegáta. Povinný príplatok: pobytová taxa 10€, letiskový poplatok 139EUR /osoba od 12r., deti do 12.r., deti od 2-12r. let.poplatok  99€ .Nep-
ovinný poplatok:  KCP Komfort 2 €/ osoba/deň, KCP Plus 2,5 €/osoba/deň, miestenka 5€/os./deň. zdarma*  .. dieťa platí iba zvýhodnenú cenu letenky 
190€+ letiskové poplatky.
Pri doprave autobusom a individuálne :9x  ubytovanie s raňajkami, služby delegáta v letovisku. Doprava autobusom: 100EUR/osoba. 
Povinný príplatok: ,  pobytová taxa  10€/osoba, 0,65€/os./deň, .  Nepovinný poplatok:  KCP Komfort 2 €/ osoba/deň, KCP Plus 2,5 €/osoba/deň, 
miestenka 5€/os./deň. Trasa autobusu: Poprad- Levoča- Prešov - Košice - Maďarsko - Srbsko - Bulharsko –  Kiten . 

V cene je započítané: pri leteckých zájazdoch 10, 11x ubytovanie bez stravy, letecká doprava na trase Košice – Burgas – 
Košice, transfer z/na letiska, služby delegáta. Povinný príplatok:  pobytová taxa 10€ , letiskový poplatok 139€ /osoba od 12r., 
deti do 12.r., deti od 2-12r. let.poplatok  99€. Nepovinný poplatok KCP komfort 2,0 €/osoba/deň, KCPplust 250 €/osoba/deň. 
Pri doprave autobusom a individuálne: 9x ubytovanie  bez stravy  služby delegáta v letovisku. Doprava autobu-
som: 100EUR/osoba.  Povinný príplatok:  pobytová taxa  10€/osoba. Nepovinný poplatok KCP komfort 2,0 €/osoba/
deň, KCPplust 250 €/osoba/deň, miestenka 5€/osoba.
Trasa autobusu: Poprad- Levoča- Prešov - Košice - Maďarsko - Srbsko - Bulharsko –  Kiten . 

* * *kiten kiten

ACWIFIPláž
250m

Dieťa
zdarma ACWIFIPláž

250m
Dieťa

zdarma
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thesaloniky polichrono
* * * +Grécko

Grécko
Dobré miesto aj pre Bohov

praktické info
Grécko

Grécko / Praktické rady
dieťa musí byť zapísané v pase rodiča, resp. musí mať vlastný pas
pred odchodom si urobte fotokópiu občianskeho preukazu, resp. pasu, 
čo vám uľahčí situáciu v prípade straty dokladov
pre istotu si do batožiny pribaľte dve fotografie pasového rozmeru  
potrebujete ich pri vydaní náhradného dokladu v prípade straty 
občianskeho preukazu alebo pasu
prípadnú stratu dokladov nahláste na polícii a vyžiadajte si písomné 
potvrdenie o oznámení udalosti
so žiadosťou o vystavenie nových dokladov sa obráťte na 
Veľvyslanectvo SR v Aténach

Čo sa (ne)smie
mak sa považuje za ľahkú drogu
pašovanie drog sa trestá dlhoročným väzením
nôž a slzotvorný plyn v kabelke sa kvalifikujú ako nedovolené 
ozbrojovanie
krádeže dokladov, peňazí či drobnej elektroniky sú pomerne časté
platí prísny zákaz vývozu predmetov starších ako sto rokov
dovolenkári sa nemusia preukázať finančnou hotovosťou ani 
potvrdenie o zabezpečení turistického pobytu
potraviny možno doviezť v množstve, ktoré slúži na osobnú spotrebu 
(napríklad 200 kusov cigariet, dva litre vína)
prepis gréckych názvov do latinky sa líši  možno sa stretnúť s 
viacerými verziami názvov
na orientačných tabuliach sa spravidla používajú aj názvy v latinke
označenie na toaletách pre dámy  gynaikon a pánov andron, použitý 
toaletný papier sa odkladá do pripravených nádob

Počasie
počasie počas letných mesiacov je stabilné, nevyskytujú sa náhle 
výraznejšie zmeny teploty
teploty od polovice júna do konca augusta môžu vystúpiť až na 40 
stupňov Celzia

Grécko / Dobré miesto aj pre bohov
Kde inde by vznikla európska civilizácia? Slnko, more, olivy a víno. Pripočítajte k tomu tisíce rokov histórie a 
príjemných ľudí, ktorí vám radi vyjdú v ústrety. To je Grécko, krajina, kde majú svoje sídlo aj bohovia. V mori sa 
skrýva viac než 1400 ostrovov, horúčavy tlmené prímorskou klímou, výborná a zdravá kuchyňa. Všetko pre váš 
božský úsmev...

Dôležité telefónne čísla a kontakty
Veľvyslanectvo SR v Aténach:  0030210/677 1980  konzulárne 
oddelenie
nonstop pohotovostná služba: 0030/6932 408028
email: emb.athens@mzv.sk
Honorárny konzulát SR v Solúne: 00302310/228210
Honorárny konzulát SR v Pireu: 0030210/ 4134018
Stredisko Ministerstva zahraničných vecí SR pre pomoc a služby 
občanom  +421/2/5978 5978 (nonstop), email: info@mzv.sk

v prípade nehody na pevnine alebo mori, požiaru či iného nešťastia: 
112 (nonstop a bezplatne cez všetkých operatérov zo všetkých 
mobilných sietí, hovor možný aj v češtine) aleboprvá pomoc  166, 
informácie o pohotovosti  nemocnice a lekárne  1434, požiarnici  
199, požiarnici  lesné požiare  191, dopravná polícia  100, turistická 
polícia  171, prístavná polícia  108, informácie o dopravných 
spojeniach  1440, informácie o telefónnych číslach  11 888, cestná 
služba gréckeho autoklubu ELPA  104 medzinárodná predvoľba do 
Grécka: 0030

Ak si vyberiete Grécko za miesto svojej dovolenky, veríme, že chvíle tu strávené budú pohodové a pokojné. Počas Vášho 
pobytu budete mať príležitosť poznať grécky štýl života, grécku kultúru súčasnú aj minulú, miestnu pohostinnosť a kuchyňu.
K atmosfére Vašej dovolenky patrí samozrejme tiež miestni obyvatelia. V tejto súvislosti treba dodať, že Gréci ako hostitelia stoja 
na výbornú. Sú srdeční a priateľskí. Majú svoju hrdosť, ktorá im zakazuje odmietnuť akúkoľvek žiadosť.  Prípadné problémy s 
recepciou hotela alebo s Vaším delegátom. Môžete sa spoľahnúť, že urobí všetko preto, aby Vám pomohol.
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Hotel noulis * * *
Grécko

Thesaloniky
Grécko

Termíny Počet dníúnocí Cena na osobu v 1/2 Cena na osobu v 1/3 1.dieťa do 14.r. na 
3.lôžku

2.dieťa do 14.r.na 
4.lôžku

01.06. - 15.06. 15/12 149€ 129€ zadarmo 70

13.06. - 24.06. 12/9 139€ 129€ zadarmo 70

22.06. - 03.07. 12/9 169€ 149€ zadarmo 70

01.07. - 12.07. 12/9 199€ 179€ zadarmo 70

10.07. - 21.07. 12/9 199€ 179€ zadarmo 70

19.07. - 30.07. 12/9 199€ 179€ zadarmo 70

28.07. - 08.08. 12/9 199€ 179€ zadarmo 70

06.08. - 17.08. 12/9 199€ 179€ zadarmo 70

15.08. - 26.08. 12/9 199€ 179€ zadarmo 70

24.08. - 04.09. 12/9 169€ 149€ zadarmo 70

02.09. - 13.09. 12/9 139€ 129€ zadarmo 70

11.09. - 24.09. 14/11 129€ 119€ zadarmo 70
Poloha: Apartmánnový komplex 
NOULIS , umiestnený v peknej záhrade,  
sa nachádza  cca 100 m od pláže. 
Obchody, reštaurácie dostupné do  
150m. 
Vybavenie: V komplexe sa 
nachádzajú apartmány pre 2-4 osoby. 
Všetky apartmány sa skladajú z dvoch 
izieb – spálne s dvoma lôžkami a 
izby s kuchynským kútom, kde sa 

nachádza ešte jedno lôžko(resp. dve 
lôžka). Všetky apartmány sú vybavené 
vlastným sociálnym zariadením, 
chladničkou, TV-SAT. Každý apartmán 
má balkón. Klimatizácia je v každom 
apartmáne (dopláca sa na mieste  3€/
apartmán/deň). Na dvore je pre klientov 
posedenie, WIFI je prístupné na celom 
dvore a je bezplatné.

Stravovanie: individuálna príprava 
vlastnej stravy v zariadenej kuchynke 
apartmánu, resp. možnosť stravovania v 
miestnych tavernách.
Pláž:  Pláž je piesočnatá s pozvoľným 
vstupom do mora. Ležadlá a slnečníky 
na pláži za poplatok.

Pri doprave autobusom: 9x(resp.11x,13x) ubytovanie v zvolenom type apartmánu bez stravy, záverečné upratovanie, posteľná 
bielizeň,  služby delegáta partnerskej CK.
Doprava autobusom: 115EUR/osoba. Trasa autobusu: Kráľovský Chlmec- Hriadky- Vranov nad Topľou- Prešov (tieto nástup-
né miesta pri minimálnom počte 10 účastníkov)- Košice- Seňa- Maďarsko- Bulharsko- Grécko- Thesalloniki- Polichrono.
Povinný poplatok: pobytová taxa 10€/pobyt. Nepovinný poplatok:  KCP Komfort 2 €/ osoba/deň, KCP Plus 2,5 €/osoba/deň, 
miestenka 5€/os./deň. , doplatok za samostatnú dopravu bez ubytovania 30€/os. Doplatok za stravu: polpenzia 11€/deň,deti3-12r. 
9€/deň, večere dospelí 8,5€/deň, deti 3-12r. 5,5€/deň .    

polichrono

Solún Vám otvára brány
Viac ako 1700 rokov histórie Thessaloník čaká na vašu návštevu. Len 90 
kilometrov od Olympskej riviéry spoznáte Bielu vežu, staroveké kúpele či 
mauzóleum. Malebné biele domčeky svietia v subtropickom lete bez zrážok (19 až 
30 stupňov) a ponoria vás do staroveku. 
Okolie mesta skrýva ďalšie tajomstvá - posvätnú Verginu s hrobom macedónskeho 
kráľa Filipa II. alebo nebesky pôsobiaci kláštor Meteora. Spoznajte víťazný oblúk, 
fórum, kláštor a veľa ďalších skvostov mesta, odkiaľ k nám prišli Cyril a Metod.

Tyrkys uprostred hôr
Na východe polostrova Kassandra je uprostred hôr, v olivovo – borovicových 
hájoch ukryté letovisko Polichrono. Jeho centrom je pobrežná promenáda. Dlhá 
piesočná pláž voľne vstupuje do mora. Taverny striedajú obchody a zábavné 
podniky, okolie najlepšie spoznáte na motorke či aute. Krásne tyrkysovo modré 
more láka počas celého roka.

polichrono

ACWIFIPláž
120m

Dieťa
zdarma APT
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apartmány Fanis * * * +
Grécko

Hotel sun * * * 
Grécko

Poloha: Útulný hotelový komplex sa 
nachádza priama na pláži, asi 250m od 
centra letoviska Polichrono.Popis: : 
Novo zrekonštruovaný hotel, obklopený 
zeleňou. Hlavná budova je vybavená 
vstupnou halou s recepciou, trezorom (za 
poplatok), internetom, barom na prízemí. 
Súčasťou hotelového areálu je bazén.
Ubytovanie: Dvojlôžkové  izby, 
s možnosťou prístelky, sú vybavené 
klimatizáciou, SAT/TV, telefónom, 
chladničkou, vlastným sociálnym 

zariadením (sprcha, WC, fén na vlasy), 
balkónom alebo terasou. Rodinné izby s 
kuchynkou, pre 2 – 4 osôb, sú v jednej 
miestnosti s manželskou posteľou 
a dvoma samostatnými posteľami v 
kuchyni. Väčšina izieb je s výhľadom na 
bazén a more.  Domáce zvieratá nie sú 
povolené.
Stravovanie: V štúdiách a 
apartmánoch si môžete variť sami alebo 
si môžete zakúpiť raňajky a večere v 
miestnych tavernách.

Pri individuálnej doprave : ubyto-
vanie  s raňajkami podľa zvoleného počtu 
nocí,  DPH, služby delegáta partnerskej 
CK. Pri autobusovej doprave  : 
doprava klimatizovaným autobusom 
115€/osoba. Nepovinný poplatok:  
KCP Komfort 2 €/ osoba/deň, KCP Plus 
2,5 €/osoba/deň, miestenka 5€/os./deň. 

Pri individuálnej doprave: uby-
tovanie v zvolenom type apartmánu 
podľa zvoleného počtu nocí, DPH, služby 
delegáta partnerskej CK. 
Pri autobusovej doprave: do-
prava klimatizovaným autobusom 115€/
osoba. Nepovinný poplatok:  KCP 
Komfort 2 €/ osoba/deň, KCP Plus 2,5 €/
osoba/deň, miestenka 5€/os./deň. 
  

Poloha: Hotel je vzdialený od pláže 
30 metrov. Do samotného centra 
mesta je to 5 minút pomalou chôdzou.
Ubytovanie: Hotel má k dispozícii 
dvojlôžkové izby s možnosťou max. 
jednej prístelky. Každá izba má vlastnú 
kúpeľňu so sprchou, umývadlom a 
WC. Izby sú vybavené TV, telefónom a 
klimatizáciou (za doplatok na mieste). 
Izby Sú denne upratované a taktiež sú 
vymieňané aj uteráky a osušky. Každá 

izba má vlastný balkón. Klienti môžu 
využívať hotelový bazén a ležadlá 
pri bazéne, ale aj hotelový bar počas 
celého dňa a samozrejme aj večer. 
Stravovanie: raňajky - formou 
bufetu. 
Pláž: piesočnatá, postupne zvažujúca 
sa do mora, ležadlá a slnečníky (za 
poplatok 10lv/deň), vodné skútre, vodné 
bicykle, windsurfing, jazda na banáne, 
masáže, lukostreľba, vodné lyže, 

tenisové kurty, lety na padákoch, jazda 
na koňoch, minigolf,  kolky (za poplatok).

polichrono polichrono

AC ACPláž
30m

Pláž
10m

Dieťa
zdarma

Dieťa
zdarma APT
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01/06 – 30/06/2014
01/09 – 30/09/2014 01/07 – 31/08/2014

Osoba na zákl. lôžku 34€ 49€

Dieťa do 6r. na prístel. zdarma zdarma

Osoba na prístelke od.6.r. 13€ 13€

01/06 – 30/06/2014
01/09 – 30/09/2014 01/07 – 31/08/2014

Štúdio 2 – 3 osoby 54€ 87€

App 4 – 5 osôb 79€ 120€



Grécko
Poznávacie zájazdy

Hotel royal * * * + 
Grécko polichrono

21/06 – 30/06/2014
01/09 – 10/09/2014 01/07 – 20/07/2014 21/07-31/07/2014

21/8/-31/8/2014 1/8/-20/8/2014

Štúdio 2  osoby 50€ 67€ 78€ 84€

Štúdio 3  osoby 67€ 84€ 96€ 102€

Apartmán 3osoby(SND3) 76€ 96€ 108€ 114€

Apartmán 4osoby(SND4) 82€ 102€ 114€ 119€

Pri individuálnej doprave : ubyto-
vanie  s raňajkami podľa zvoleného počtu 
nocí,  DPH, služby delegáta partnerskej 
CK. Pri autobusovej doprave  : 
doprava klimatizovaným autobusom 
115€/osoba. Nepovinný poplatok:  
KCP Komfort 2 €/ osoba/deň, KCP Plus 
2,5 €/osoba/deň, miestenka 5€/os./deň.

Poloha: Novozrekonštruovaný hotel 
Royal je situovaný  v kľudnej časti 
Polichrona, iba  300 metrov od pláže. 
Obchody, bary a reštaurácie sú len 150 
metrov v dedine Polichrono.
Vybavenie: Aparthotel  ponúka 
2 vonkajšie bazény s ležadlami a 
slnečníkmi. Ponúka bezplatné Wi-Fi 
vo všetkých priestoroch hotela.  
Bar pri bazéne ponúka nápoje, 
občerstvenie a ľahké jedlá po celý 
deň. V areáli je možnosť  grilovať. K 
vybaveniu patrí fitnes centrum, obecnej 
knižnice, stolný tenis a minigolf. Hotel 

ponúka ubytovanie v štúdiách alebo 
apartmánoch. Hosťom  s individuálnou 
dopravou je k dispozícii súkromné 
bezplatné parkovisko. 
Ubytovanie: Hotel ponúka 
ubytovanie v štúdiách alebo 
apartmánoch.  Všetky sú vybavené  
balkónom,  klimatizáciou a LCD TV. 
Súčasťou izieb a apartmánov  je 
kuchynský kút s riadom, chladničkou, 
hriankovačom a varnou kanvicou.  Na 
požiadanie je k dispozícii žehliaca doska 
a žehlička. 
Stravovanie: bufetové stoly. Za 

doplatok : polpenzia 12,5€/deň, plná 
penzia 17,5€/deň
Pláž: piesočnatá s pozvoľným vstupom 
do mora. Slnečníky a ležadlá na pláži za 
poplatok.

Program zájazdu:

1.deň odchod zo Slovenska
2.deň príchod do Thessalonik - návšteva zaujímavého centra, byzantská architektúra, 
Aristotelovo námestia, Kamara, Rotunda, Biela veže a hrad, Byzantské kostoly s ikonami. 
Ubytovanie.
3.deň Raňajky, po raňajkách odchod do mesta Kalambaka, pri ktorom sa nachádza 
komplex jedinečných kláštorov Meteora z 11. - 14.stor. vystavaných na vrcholoch 
skalnatých útvarov medzi nebom a zemou – „lietajúce kláštory “. Pohľad na skalnaté 
útvary a kláštory Vás očarí a budete sa zamýšľať nad spôsobom výstavby a šikovnosťou 
vtedajších staviteľov. Pamiatka je zapísaná v UNESCO. Presun na ubytovanie.
4.deň Raňajky, po raňajkách návšteva najvýznamnejšej veštiarne v Grécku a to 
mystické staroveké Delfy. Podľa antickej mytológie sa tu nachádzal stred sveta, posvätné 
Apollonove sídlo. Po návšteve odchod na ubytovanie. Individuálne voľno.  
5.deň Raňajky, po raňajkách prehliadka Atén, návšteva svetoznámej Acropoli s 
kolosálnym Pantheónom, či skvostným Erechtheionom s priľahlými archeologickými 
pamiatkami,  záhrady, Múzeum Akropolis, Divadlo Héroda Attica. Možnosť navštíviť 
typickú štvrť Plaka ktoré tvorí historické jadro Atén, budete mať možnosť si vychutnať 
elegantné spojenie starobilého sveta so súčastnosťou. Možnosť nákupov a jedinečných 
suvenírov, Chám Dia Olyplského – najväčší chrám Grécka, starý olympijský štadión. Vo 
večerných hodinách ubytovanie. 
6. deň Raňajky, po raňajkách návšteva významného obchodného centra, prístavu 
Pireus, ktorý  bol známym prístavom starovekých Atén. Odchod do Ioanniny, kde 
zavraždili Ali Pashu, o ktorom písal Alexander Duma v knihe Gróf Monte Christo. 
Individuálne voľno v Ioannine. Ubytovanie. 
7. deň Odchod smerom na Slovensko v ranných hodinách cez Macedónsko, Srbsko 
a Maďarsko. 
8.deň príchod na Slovensko.

TERMÍN   TRASA
24.5. - 31.5.2014  Nitra, Trnava, Bratislava 
4-11.10.2014                                Liptovský Mikuláš, Poprad, 
    Levoča, Prešov, Košice

Cena zahŕňa: dopravu klimatizovaným autobusom, 5x ubytovanie, 5 x raňajky, 
prehliadky podľa programu bez vstupov, sprievodcu zájazdu, poistenie proti úpadku 
CK.
Možné príplatky:   
- komplexné  cestovné  poistenie v cene 1,10 € / osoba / deň   
do 65rokov
- komplexné  cestovné  poistenie v cene 2,20 € / osoba / deň 
 osoba nad 65rokov 
- presúvanie sa po Aténach metrom
- vstupné do pamiatok
- príplatok za jednolôžkovú izbu 100,00 EUR / pobyt
Nástupné miesto Bratislava bez príplatku
Nástupné miesto s príplatkom 10,00 EUR / osoba – Nitra, Trnava
Košice - bez príplatku
Prešov - 10 €
Levoča - 20 €
Poprad - 25 €
Liptovský Mikuláš- 30 €

To najlepšie z GréckaACPláž
300m APT
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Turecko

po stopách sultánov

Poznávacie zájazdy
plavby

Poznávacie zájazdy

Cenová kategorie Cena
Vnútorná kajuta Bella Od 649 €

Vnútorná  kajuta Fantastica 699 €
Vonkajšia kajuta s oknom Bella 799 €

Vonkajšia kajuta s oknom 
Fantastica 899 €

Vonkajšia kajuta s balkónom Bella 999 €
Vonkajšia kajuta s balkónom 

Fantastica 1 099 €

Cena za osobu v dvojlôžkovej kajute od 3. 5. - 10. 5.

Cena zahrňuje: 8 dňový zájazd loďou MSC PREZIOSA ****+ 
– ubytovanie v kabíne vybranej kategórie (7 nocí), batožinový a 
kajutový servis, stravu formou plnej penzie, nealkoholické nápoje 
ako káva, voda, čaj a džúsy počas stravovania v bufetových 
reštauráciách formou automatov, polnočné občerstvenie bez nápojov, 
používanie bazénov a športovo-rekreačných zariadení, účasť na 
všetkých kultúrno – spoločenských akciách usporiadaných na palube, 
prístavné poplatky.
Cena nezahrňuje: dopravu a transfery do/z prístavu, fakultatívne 
výlety počas plavby, využívanie služieb ako fotograf, internet, 
práčovňa, salón krásy a pod., nápoje k obedu a večeri, alkoholické 
nápoje podávané v baroch a prepitné (cca 7 EUR/deň/os.; 3,50 EUR/
deň/dieťa 14 - 17 rokov), komplexné cestovné poistenie.

Prežite 5 dní v metropole jednom z najväčších impérií  sveta! Staňte 
sa na 5 dní sultánom a spoznajte umelecké skvosty Bosporu! 
Konštantínopol, Carihrad, Istanbul – tri mená jednej perly, srdca 
Byzancie aj Osmanskej ríše!

ILK GÜN /Prvý deň

Preletíte s nami ponad Zlatý roh a stanete sa súčasťou vstupnej brány východu, mesta 
cisárov a všemocných sultánov. Ubytujeme vás v hoteli, ktorý sa stane na niekoľko nocí 
vašim palácom a druhým domovom. Vitajte v Istanbule!

IKINCI GÜN / Druhý deň

Po romantickej noci a chutných raňajkách navštívite najvýznamnejšie pamiatky v 
okolí námestia Sultanahmet. Dýchne na vás 1500 rokov histórie: Rímsko – byzantský 
hipodróm /dejisko súbojov silných koní, jazdcov a povozov, ktoré poznáte z historických 
filmov; Modrá mešita / najkrajšia mešita 17. storočia; Hagia Sofia / symbol mesta, 
architektonický diamant. Chrám božej múdrosti z obdobia Byzantskej ríše; Hammam 
Sultan Hurem / palácový komplex Topkapi bolo hlavným sídlom nesmrteľných tureckých 
sultánov; popoludňajšia plavba po Bospore / romantický výlet k pamiatkam Osmanov; 
Veľký bazár, Egyptský bazár / jedna z najznámejších pamiatok Istanbulu, milovníci 
nákupov sa ocitnú uprostred záplavy nádherných ručne tkaných kobercov, hodvábu, 
šperkov, orientálnych korenín alebo tradičného tureckého medu. Večer budete zaspávať 
naplnení rozprávkovými zážitkami a exotickými vôňami.

ÜÇÜNCÜ GÜNDE /Tretí deň

Po raňajkách vás čaká okružná jazda okolo Zlatého rohu (Halic), považovaného za 
najkrajší prírodný prístav sveta. Uvidíte: akvadukt cisára Valenta (aquadukt Valens);bývalý 
kláštor Chora / múzeum s najkrajšími byzantskými mozaikami na svete; Suleymanova 
mešita / na historickom poloostrove leží najväčšia mešita Istanbulu; palác Dolmabahce 
/ dvojmetrové vázy, krištáľové schodisko, alabastrová kúpeľňa; sultánsky palác Topkapi 
Saray / hlavný sultánsky palác. Romantický večer s prechádzkou.

DÖRDÜNCÜ GÜN / Štvrtý deň

Po tom, čo sa posilníte raňajkami, máte na výber: nákupy v hlavnom meste obchodu, 
individuálna návšteva Yerebatanskej cisterny / rozľahlá podzemná nádrž v hlavnom 
sídle tureckých sultánov, ktorú si prezriete za zvukov klasickej hudby a kvapkajúcej 
vody; možnosť navštíviť turecké kúpele Hammam, ktoré vám vrátia energiu a duševnú 
pohodu.

BEŞINCI GÜN / Piaty deň

Posledný krát vstávame za spevu mezuína, ktorý zvoláva moslimov k prvej z piatich 
denných modlitieb. Po presune na letisko vás lietadlo bezpečne dopraví do Viedne.

TERMÍN: 
14.3.-18.3.2014                         31.10.-4.11.2014

CENA 400 EUR
V cene zájazdu:  letecká doprava z Viedne do Istanbulu; transfery, výlety podľa 
programu so vstupmi, 4x ubytovanie v *** hoteli Byuk Keban (raňajky- švédsky stôl), 
služby profesionálneho miestneho sprievodcu a slovenského sprievodcu. 
Povinný doplatok: letiskový poplatok 150€. 
Nepovinný príplatok: KCP Komfort 2 €/ osoba/deň, KCP Plus 2,5 €/osoba/deň, 
miestenka 5€/os./deň.

PO STOPÁCH ODYSEA  
20. 04.  - 27. 04. 2014    

Program:
1. deň BENÁTKY  Nalodenie (zpravidla po 
10.00) – loď MSC FANTASIA 4*+.
2. deň BARI 
Obyvatelia Bari sú na svoje mesto, ktoré 
pamätá pochody rímskych jednotiek, náležite 
hrdí a hovoria: Ak by Paríž ležala pri mori, 
mohla by sa volať malé Bari”. Doporučujeme 
výlet do Matera, ktorého najstaršie domy sú 
vtesané do skál (fakultatívne). 
3. deň KATAKOLON / OLYMPIA (GRÉCKO)
Katakolon je predovšetkým vstupný prístav 
na ceste po mori do Olympie- miesta, ktoré 
dalo základ modernému olympizmu, je 
možné navštíviť fakultatívne. Vzdialenosť  
prístav – Olympia: 35 km.
4. deň SANTORINI (GRÉCKO)
Tento ostrov je spolu s ďalšími dvoma 
ostrovmi  Thirasia a Aspronisi pozostatkom 
obrovského kráteru, ktorý určoval ráz krajiny 
dávno pred ľudským vekom. Kalderu je 
možné navštíviť v rámci fakultativního výletu, 
tiež ako úzkymi uličkami a modrými kopulami 
známu dedinku  Oia alebo niektorú z pláží. 

5. deň PIREUS – ATÉNY (GRÉCKO)
Od roku 493 pred Kristom je vďaka 
Themistoklovu rozhodnutie  Pireus 
námornou branou Atén a dnes je tretím 
najväčším prístavom Stredomoria. V Aténach 
by žiadny cestovateľ nemal zabudnúť na 
návštevu Akropoly a starej časti Plaka 
(fakultatívne). Vzdialenosť  prístav -Atény: 
8 km.
6. deň KORFU (GRÉCKO )
Kvôli bujnej vegetácii – aspoň na grécke 
pomery – prezývajú Gréci tomuto ostrovu 
“zelený ostrov”. Zastávku môžete využiť k 
leňošeniu na pláži alebo k návšteve Achillova 
paláca (fakultatívne).
7. deň DUBROVNIK (CHORVATSKO)
Správnemu stredisku oblasti Dubrovník-
Neretva sa hovorí “Jadranská perla”. Pravý 
klenot Dubrovníka – staré mesto – je 
zapísané na zozname svetového kultúrneho  
dedičstva UNESCO. V blízkostisú však tiež 
krásne pláže či ostrovky.
8. den BENÁTKY (ITÁLIA): raňajky, 
vylodenie, vlastná doprava späť do SR.
CENA: Kajuta Bella na osobu od 
719€

Na vlnách fantázie
Vybrali sme pre Vás najkrajšie výletné plavby po moriach 
obmývajúcich Balkán. Loď MSC Preziosa Vás bude sedem dní 
unášať do najkrajších kútov pobrežia Talianska, Chorvátska, 
Grécka a Turecka. K dispozícii máte niekoľko druhov kajút, plnú 
penziu, kultúrno-spoločenské akcie a športové atrakcie. Využite 
možnosť vykúpať sa v bazéne na palube, ochutnajte lodnú 
kuchyňu a spoznajte cesty starovekých námorníkov.
Ak Vás láka Odyseova púť, neváhajte! Loď MSC Fantasia na Vás 
čaká v čarovných Benátkach. Pred Vami je sedem nocí v kajute 
Bella, pred Vami je ostrov Bari, grécka Olympia, perla Stredomoria 
Santorini, ale aj Pireus a Benátky, Korfu či historický Dubrovník. 
Spoznajte čarovné miesta, na ktorých sa mohol vylodiť aj hrdina 
antiky Odyseus. Sedem dní s plnou penziou, na lodi máte k 
dispozícii kajutového stewarda, vírivku, bazén a fitnes. Neváhajte a 
zažite svoju vlastnú Odyseu! 
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Všeobecné zmluvné podmienky účasti na zájazdoch VEVA travel (ďalej len - Všeobecné 
podmienky) sú platné pre všetky zájazdy, pobyty a služby cestovného ruchu organizované 
cestovnou kanceláriou VEVA travel, sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o obstaraní zájazdu 
(dalej len - zmluva o zájazde), ktorú VEVA travel, uzatvára s objednávateľom zájazdu a sú v 
súlade so zákonom č. 281/2001 Z.z.
L Zmluvný vzťah
1. Účastníkmi zmluvného vzťahu sú:
A) VEVA  travel, s.r.o., so sídlom Košice Alžbetina 4, ktorá do zmluvného vzťahu vstupuje 
prostredníctvom vlastnej prevádzky alebo externých autorizovaných predajcov (ďalej 
len - CK) a
B) Objednávateľ, ktorým môže byt’ fyzická alebo právnická osoba.
2. Zmluvný vzťah medzi CK a objednávateľom vzniká uzatvorením zmluvy o zájazde t.j. 
prijatím objednávateľom podpísanej zmluvy o zájazde a jej potvrdením zo strany CK. Zmluva 
a zájazde platí pre všetky ďalšie osoby na nej uvedené. Za plnenie zmluvných záväzkov osôb 
uvedených v zmluve o zájazde ručí objednávateľ ako za plnenie svojich vlastných záväzkov. Za 
neplnoletú osobu podpisuje zmluvu jej zákonný zástupca.
3. Obsah zmluvy o zájazde sa určuje podľa katalógu, cenníka, dodatočných 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 EUR a vykalkulované sú z kurzu eura oproti 
cudzím menám podľa oficiálneho kurzového lístka NBS platným ku dňu 15. 10. 2013  a ceny 
služieb a poplatkov známe k tomuto dátumu.
2. V cenníku CK sú uvedené aktuálne ceny. Záväzná a dohodnutá cena je uvedená v zmluve o 
zájazde. CK je oprávnená jednostranným úkonom zvýšiť cenu zájazdu v prípade, že dôjde k
a) zvýšeniu dopravných nákladov, vrátane cien pohonných hmôt
b) zvýšeniu platieb spojených s dopravou, napríklad letiskových , tranzitných a prístavných 
poplatkov, ktoré sú zahrnuté v cene zájazdu
3. Pokiaľ dôjde k uvedeným zmenám do 21. dňa pred začatím zájazdu, CK zvýši cenu zájazdu 
uvedenú v zmluve o zájazde
a) o čiastku, o ktorú sa zvýši cena alebo platba podľa bodu 2 ods. 3, písmena a) a b) oproti 
cene služieb a platieb zahrnutých v cene zájazdu
b) o čiastku zodpovedajúcu percentuálnej výške zmeny kurzu podľa bodu 2 ods. 3. písmeno c)
4. Písomné oznámenie o zvýšení ceny sa musí objednávateľovi odoslať bezodkladne, 
najneskôr 21 dní pred začatím zájazdu, inak cestovnej kancelárii nevznikne právo na 
zaplatenie rozdielu v cene zájazdu
III. Platobné podmienky
1. CK má právo na zaplatenie ceny dosiaľ objednaných služieb pred ich poskytnutím a 
objednávateľ je povinný uhradiť cenu služieb pred ich poskytnutím,
2. CK je oprávnená požadovať zaplatenie preddavkov pri podpise zmluvy o zájazde. Výška 
preddavkov a časový rozvrh platieb je dohodnutý takto:
a) pri vzniku zmluvného vzťahu je objednávateľ povinný uhradiť preddavok vo výške 
minimálne 50 % z ceny dosiaľ objednaných služieb + celkovú cenu poistného, ak si 
komplexné  cestovne poistenie objedná
b) najneskôr 30 dní pred začiatkom zájazdu je objednávateľ povinný uhradiť doplatok 
celkovej ceny dosiaľ objednaných služieb,
c) v prípade vzniku zmluvného vzťahu v lehote kratšej ako 30 dni pred začiatkom zájazdu je 
objednávateľ povinný uhradiť 100 % ceny dosiaľ objednaných služieb.
3. Objednávateľ má nárok na poskytnutie služieb len po zaplatení celej ceny doposiaľ 
objednaných služieb. V prípade, že objednávateľ nedodrží termín úhrady celej ceny dosiaľ 
objednaných služieb, je CK oprávnená odstúpiť od uzavretej zmluvy o zájazde a požadovať 
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 zaplatených služieb
c} odstúpiť od zmluvy o zájazde podľa čl. VII. týchto Všeobecných podmienok kedykoľvek pred 
začatím čerpania služieb
d) na reklamáciu nedostatkov a jej vybavenie v súlade s čl. VI    Il. týchto Všeobecných 
podmienok
e) písomne oznámiť CK, že sa zájazdu namiesto neho zúčastní iná osoba v oznámení 
uvedená. Toto právo môže objednávateľ uplatniť iba v lehote do 45 dni pred začatím zájazdu. 
Uplynutím tejto lehoty toto právo objednávateľa zaniká. Dňom doručenia oznámenia sa 
osoba v ňom uvedená stáva objednávateľom. Oznámenie musí obsahovať vyhlásenie nového 
objednávateľa, že súhlasí s uzatvorenou zmluvou. Pôvodný objednávateľ a nový objednávateľ 
spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie ceny zájazdu a úhradu nákladov, ktoré 
cestovnej kancelárii v súvislosti so zmenou objednávateľa vzniknú
2. Objednávateľ má povinnosť:
a) poskytnúť CK všetky náležitosti potrebné k riadnemu zabezpečeniu a poskytnutiu služieb, 
najmä pravdivo a úplne uvádzať údaje v zmluve o zájazde vrátane akýchkoľvek zmien týchto 
údajov a predložiť ďalšie doklady podľa požiadavky CK
b) zaplatiť cenu zájazdu v súlade s čl. III. týchto Všeobecných podmienok
c) obstarať si a mať pri sebe počas zájazdu platný cestovný doklad, prípadne vízum pokiaľ 
je vyžadované, dodržiavať pasové a colné predpisy krajín, do ktorých cestuje. Každé dieťa 
musí mať svoj vlastný  cestovný pas. Deti do 15 rokov, ak necestujú spolu s rodičmi, môžu 
cestovať len v sprievode dospelých osôb alebo s písomným súhlasom zákonného zástupcu a 
musia mať vlastný cestovný pas. Osoby, ktorých zdravotný stav to vyžaduje, môžu cestovať 
len v sprievode a dohľade iných dospelých osôb. Pri organizovaní zájazdu do krajín s vízovou 
povinnosťou objednávateľ predloží cestovný pas v termíne, ktorý urči CK. Všetky náklady, 
ktoré vzniknú nedodržaním týchto predpisov, znáša objednávateľ
d) Bez zbytočného odkladu a v lehote stanovenej CK oznamovať CK svoje stanovisko k 
prípadným zmenám v podmienkach a obsahu dohodnutých služieb
e) Prevziať od CK doklady potrebné na čerpanie služieb
f) Nahlásiť účasť cudzích štátnych príslušníkov
g) Riadiť sa pokynmi sprievodcu, delegáta alebo iného určeného zástupcu CK a dodržiavať 
stanovený program
h) Počínať si tak, aby nedochádzalo k škodám na zdraví alebo majetku na úkor ostatných 
účastníkov zájazdu, dodávateľov služieb alebo CK
i) Dbať o včasné a riadne uplatnenie prípadných nárokov voči dodávateľom služieb podľa ČI. 
VIII, Týchto Všeobecných podmienok
j) Dostaviť sa na miesto odchodu v stanovenom čase,
3. K povinnostiam objednávateľov - právnických osôb ďalej patri:
a) poveriť oprávneného zástupcu, s ktorým CK bude komunikovať a ktorý oboznámi svojich 
účastníkov s týmito Všeobecnými podmienkami a informáciami, ktoré od CK dostane.
V. Povinnosti a práva CK
1. CK je povinná:
a) mať uzavretú zmluvu o poistení zájazdu pre prípad jej úpadku alebo krátkodobej platobnej 
neschopnosti
b) pred uzavretím zmluvy o zájazde informovať o skutočnostiach, ktoré sú jej známe a ktoré 
môžu mať vplyv na rozhodnutie záujemcu o kúpu zájazdu
c) najneskôr sedem dni pred začatím zájazdu poskytnúť objednávateľovi písomné 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 obstaraných služieb 
(napríklad poukaz pre hotel na poskytnutie dohodnutého ubytovania a stravovania, atd.)
– Ak je zmluva uzatvorená v čase kratšom ako sedem dní pred začatím zájazdu, CK svoju 
povinnosť podľa ods. 1 pism. c) musí splniť pri uzatváraní zmluvy.
2. CK nie je povinná poskytnúť zákazníkovi plnenia nad vopred potvrdených a zaplatených 
služieb.
3. K povinnostiam objednávateľa uvedeným v čl. IV. týchto Všeobecných podmienok sa 
vzťahujú im zodpovedajúce práva CK.
VI. Zmeny dohodnutých služieb,  zrušenie  zájazdu
1. Ak je CK nútená pred začatím zájazdu zmeniť podmienky zmluvy o zájazde, môže navrhnúť 
objednávateľovi zmenu zmluvy. Ak navrhovaná zmena zmluvy vedie aj k zmene ceny 
zájazdu, musí byť v návrhu nová cena uvedená. Objednávateľ má právo rozhodnúť, či bude 
so zmenou zmluvy súhlasiť alebo či od zmluvy odstúpi bez zaplatenia zmluvných pokút. 
Rozhodnutie objednávateľa sa musí oznámiť CK písomne v lehote určenej CK v návrhu zmeny 
zmluvy o zájazde.
2. CK má právo zrušiť zájazd, ak v lehote 21 dní pred začatím nebude dosiahnutý minimálny 
počet účastníkov zájazdu alebo v iných prípadoch, ak jeho uskutočnenie je pre CK ekonomicky 
neúnosné, pretože náklady vynaložené na jeho uskutočnenie výrazne prevyšujú náklady 
plánované. Minimálny počet účastníkov zájazdu pre všetky zájazdy je stanovený počtom 35 
osôb, pokiaľ v katalógu alebo cenníku nie je uvedený iný počet. Ak CK zruší zájazd, je povinná 
túto skutočnosť oznámiť objednávateľovi bezodkladne písomnou formou.
3. CK si vyhradzuje právo zrušiť zájazd v dôsledku udalosti, ktorým nie je možné zabrániť ani 
pri vynaložení všetkého úsilia alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolnosti,
4. Ak CK odstúpi od zmluvy z dôvodu zrušenia zájazdu pred jeho 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 novej zmluvy sa platby uskutočnené na základe pôvodnej 
zmluvy považujú za platby podľa novej zmluvy. Ak je cena nového zájazdu nižšia ako už 
uskutočnené platby, je CK povinná tento rozdiel bezodkladne objednávateľovi vrátiť.
5. Ak po začatí zájazdu CK neposkytne objednávateľovi služby alebo ich podstatnú časť riadne 
a včas, alebo zistí, že mu ich nebude môcť poskytnúť, aj keď ju k tomu zmluva zaviazala, je 
povinná bezodkladne urobiť také opatrenie, aby mohol zájazd pokračovať.
6. Ak pokračovanie zájazdu nie je možné zabezpečiť inak ako prostredníctvom služieb nižšej 
kvality než sú uvedené v zmluve, je CK povinná vrátiť objednávateľovi rozdiel ceny medzi 
ponúkanými a poskytnutými službami.
7. Na základe individuálnej požiadavky objednávateľa CK. pokiaľ je to možné, urobí 
zmenu podmienok dohodnutých v zmluva o zájazde. Vykonanie takýchto zmien podlieha 
zaplateniu poplatku vo výške 4,- EUR za jednu zmenu. Ide o zmenu termínu, typu 
ubytovacieho zariadenia, počtu osôb. nástupného miesta, mena a pod. V prípade takejto 
zmeny požadovanej objednávateľom v lehote kratšej než 45 dní pred začatím zájazdu, je 
takáto zmena považovaná za odstúpenie od zmluvy o zájazde zo strany objednávateľa a 
objednávateľ je povinný zaplatiť CK zmluvnú pokutu v súlade s čl, VII. týchto Všeobecných 
podmienok.
VII. Odstúpenie od zmluvy o zájazde
1. CK môže pred začatím zájazdu od zmluvy odstúpiť len z dôvodu zrušenia zájazdu alebo z 
dôvodu porušenia povinnosti objednávateľom, ktoré boli zmluvou dohodnuté, pričom zašle 
objednávateľovi na jeho 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 začatím čerpania 
služieb:
a) bez udania dôvodu
b) ak nedôjde k uzatvoreniu novej zmluvy o zájazde podľa čl. VI. ods. 4 týchto Všeobecných 
podmienok
c) ak dôjde k porušeniu povinností CK vyplývajúcich zo zmluvy o zájazde,
Oznámenie o odstúpení od zmluvy o zájazde musí objednávateľ oznámiť písomnou 
formou a odovzdať ho osobne na predajné miesto, kde si zájazd zakúpil alebo ho poslať CK 
doporučeným listom. Pri osobnom odovzdávaní účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú 
dňom odovzdania oznámenia resp. pri posielaní doporučeným listom CK dňom doručenia 
písomného oznámenia na predajné miesto, kde si zájazd zakúpil.
3. Ak je dôvodom odstúpenia objednávateľa od zmluvy porušenie povinnosti CK alebo ak 
nedôjde k uzatvoreniu novej zmluvy, je CK povinná bezodkladne vrátiť objednávateľovi 
celú sumu, ktorú od neho dostala na úhradu ceny zájazdu podľa zrušenej zmluvy, pričom 
objednávateľ nie je povinný zaplatiť CK zmluvné pokuty.
 4. Pri určení počtu dni pre výpočet zmluvnej pokuty je rozhodujúci deň , ktorým nastávajú 
účinky odstúpenia od zmluvy o zájazde. Tento deň sa tiež započítava do stanoveného počtu 
dní.
5. CK má právo odrátať zmluvnú pokutu od zaplateného preddavku alebo zaplatenej ceny 
dosiaľ objednaných služieb. CK je zároveň povinná vrátiť objednávateľovi bezodkladne 
zostatok z uhradenej ceny zájazdu podľa zrušenej zmluvy.
6. V prípade, že objednávateľ odstúpi od zmluvy, je povinný oznámiť to CK písomne a zároveň 
zaplatiť storno poplatok. Účasť je zrušená ku dňu, kedy objednávateľ písomne s podpisom 
podá zrušenie účasti u CK spolu s uvedením dôvodu zrušenia objednaných služieb. Po 
obdržaní oznámenia o zrušení zájazdu CK vráti objednávateľovi zaplatenú sumu zníženú o 
príslušný stornopoplatok.  Stornopoplatky sú vyjadrené ako percento z celkovej ceny zájazdu 
následovne:
Základný stornopoplatok do 46 dní pred dohodnutým termínom poskytovania
služieb CK účtuje – 45 EUR/osoba
od 45 do 31 dní pred dohodnutým termínom poskytovania služieb – 30 %
od 30 do 22 dní pred dohodnutým termínom poskytovania služieb – 60 %
od 21 do 15 dní pred dohodnutým termínom poskytovania služieb – 75 %
od 14 do 7 dní pred dohodnutým termínom poskytovania služieb –   90 %
Menej ako 7 dní pred dohodnutým termínom poskytovania služieb –100 %. 
Pri nenastúpení na zájazd, dobrovoľnom nečerpaní služieb alebo pri nečerpaní služieb 
spôsobeným vlastným zavinením nevzniká objednávateľovi nárok na vrátenie ceny zájazdu.
VIII. Reklamačné konanie, zodpovednosť za škodu
1. V prípade, že CK neposkytne všetky služby predmetného zájazdu v plnom rozsahu a 
kvalite tak, ako bolo dohodnuté v zmluve o zájazde, má objednávateľ právo na reklamáciu. 
Objednávateľ u platní právo na odstránenie chybne poskytnutej služby bezodkladne a to u 
dodávateľa služby alebo u povereného zástupcu CK.
2. Ak sa dodávateľovi služby alebo zástupcovi CK nepodarí na mieste zjednať nápravu, spíše 
so zákazníkom reklamačný protokol. Tento 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 reklamácie uplatniť v lehote do 3 mesiacov, 
inak mu právo zanikne.
4. Na všetky reklamácie podané v súlade s uvedenými podmienkami, je CK povinná 
odpovedať písomnou formou, najneskôr v lehote 30 dní od prijatia reklamácie.

5. CK nezodpovedá za úroveň cudzích služieb a akcií mimo rámec zájazdu, ktoré si 
objednávateľ objedná na mieste u sprievodcov, v hoteli alebo Inej organizácii.
6. Za predmet reklamácie sa nepovažujú také škody a majetkové ujmy spôsobené 
objednávateľovi, ktoré sú predmetom zmluvnej úpravy poistného krytia poisťovne na 
základe poistnej zmluvy o cestovnom poistení, ani také škody a majetkové ujmy, ktoré sú z 
rozsahu poistného krytia výslovne vyňaté.
7. V prípade, že dôjde k “overbookingu” ubytovacieho zariadenia a bude nutné objednávateľa 
ubytovať v inom ubytovacom zariadení, 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 ubytovania 
rovnakej kategórie, alebo poskytnutie ubytovania vyššej kvality. Rovnako sa za závažnú 
zmenu nepovažuje zmena leteckej spoločnosti, autobusovej spoločnosti, zmena nástupného 
miesta, času odletu, trasy autobusu, či typu lietadla, letu a jeho trasy, čí prestupných miest, 
ako aj zmena odletového miesta.
8. Malé zmeny zo strany vedenia ubytovacieho zariadenia alebo zahraničného partnera 
(organizácia stravovania, poskytovanie doplnkových služieb, fakultatívnych programov 
a výletov, stavebná činnosť a pod.) môžu nastať v priebehu sezóny v krátkej dobe pred 
odchodom na zájazd. Uvedené zmeny CK nemôže ovplyvniť, preto v prípade reklamácie, bude 
predmet reklamácie, reklamovať u svojho partnera – dodávateľa týchto služieb.
9. Zmeny letových časov sa môžu uskutočniť i niekoľko hodín pred plánovaným odletom. CK 
neručí za meškanie lietadla resp. skorší odlet alebo prílet (čo môže vzniknúť z technických 
dôvodov, z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok, z prevádzkových dôvodov, 
preťaženia leteckých ciest a pod.) a za škody tým spôsobené. V 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 ustanovenia ES č. 26102004 bude klientom poskytnutá  náhrada a pomoc cestujúcim. 
10. Vzhľadom na nepredvídané okolnosti ako sú počasie, čakanie na hraničných priechodoch, 
prípadne problémy v cestnej premávke, môže dojsť 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 pokynoch na zájazd.
12. Pri posudzovaní počtu dní dovolenky treba počítať s tým, že do prvého a posledného dňa 
v rôznej miere zasahujú dopravné a ubytovacie služby. Aj v prípade obsadenia izby v skorých 
ranných hodinách neručí za škody, ktoré môžu vzniknúť objednávateľovi z týchto dôvodov a 
nekompenzuje služby, ktoré z týchto dôvodov neboli čerpané.
13. CK nezodpovedá za škodu, ktorú nezavinila ani ona ani jej dodávateľovi služieb a škoda 
bola spôsobená objednávateľom, treťou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním zájazdu 
alebo udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia alebo v 
dôsledku neobvyklých a nepredvídaných udalostí.
IX. Cestovné poistenie
1. Súčasťou všetkých zájazdov CK je ako nepovinný príplatok 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 nehody alebo ochorenia. Obsah a cena komplexného cestovného poistenia 
sú uvedené v katalógu a cenníku CK a presný rozsah krytia a podmienky komplexného 
cestovného poistenia sú uvedené v brožúre poisťovacej spoločnosti, ktorú objednávateľ 
prevezme od CK.
2. Pri vzniku poistnej udalosti je poistený v priamom vzťahu s poisťovacou spoločnosťou a CK 
neprináleží posudzovať existenciu resp. výšku uplatňovaných nárokov z toho vzťahu.
X. Poistenie iínsolventnosti
1. CK je v súlade so zákonom č. 281/2001Z.z. o zájazdoch, podmienkach podnikania 
cestovných kancelárií v platnom znení povinná dohodnúť povinné zmluvné poistenie zájazdu 
pre prípad jej úpadku. CK ako poistník má 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 získavania a spracovávania osobných 
údajov. Zároveň podpísaním Zmluvy udeľuje súhlas so spracovaním 
osobných údajov uvedených v zmluve ako aj ňou určeným osobám, za účelom 
zabezpečovania a poskytnutia zmluvne dohodnutých služieb pre plnenie povinností 
uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi a vyššie uvedeným zákonom, a to na 
dobu potrebnú k zabezpečovaniu práv a povinností, ktoré vyplývajú zo zml. Vzťahov medzi 
objednávateľom a CK, vrátane sprístupnenia týchto údajov obchodným partnerom CK a 
cezhraničného prenosu osobných údajov do krajiny pobytu, resp. tranzitu, 
a to i v prípade , že tieto krajiny nezabezpečujú primeranú úroveň ochrany za predpokladu, 
že poskytnutie týchto údajov je nevyhnutné pre zabezpečenie služieb pre objednávateľa. 
Odvolanie súhlasu je možné po predchádzajúcej dohode objednávateľa s CK. Vyššie uvedené 
prehlásenie a súhlas objednávateľ udeľuje aj v mene ostatných objednávateľov zájazdu, a 
to na základe zákona a ich písomného súhlasu, o ktorom vyhlasuje, že ním preukázateľne 
disponuje. Objednávateľ zodpovedá za úplnosť, pravdivosť a správnosť údajov, ktoré poskytol 
za účelom uzavretia Zmluvy.
XII. Záverečné ustanovenia
1. Tieto Všeobecné podmienky CK sú platné pre účasť na všetkých zájazdoch usporiadaných 
CK uskutočnené po 1. 1.2014 a sú súčasťou zmluvy o zájazde, ak nie je CK stanovený či vopred 
dohodnutý rozsah vzájomných práv a povinností inak, a to vždy písomnou formou.
2. Objednávateľ potvrdzuje podpisom zmluvy o zájazde, že sú mu Všeobecné podmienky, 
ako aj základné informácie pre turistov známe, rozumie im, súhlasí s nimi a v plnom rozsahu 
ich prijíma.
3. Objednávateľ potvrdzuje podpisom zmluvy o zájazde, svoj súhlas s tým, aby CK 
spracovávala jeho osobné údaje vrátane rodného čísla za účelom ponúkania služieb 
poskytovaných a prostredníctvom CK a zároveň vyhlasuje, že je splnomocnený 
podpisom tejto zmluvy udeliť súhlas aj na spracovávanie osobných údajov všetkých osôb 
uvedených v zmluve o zájazde. Poskytované údaje môžu byť sprístupnené iba zamestnancom 
CK a osobám, ktoré sú oprávnené služby zabezpečované CK ponúkať a poskytovať.
4. Všetky údaje a pokyny obsiahnuté v katalógu a cenníku o službách, cenách a cestovných 
podmienkach zodpovedajú informáciám známym k dátumu 31. 10. 2013. CK si vyhradzuje 
právo ich zmeny do doby uzatvorenia zmluvy o zájazde s objednávateľom. CK nezodpovedá 
za obsah inzertných strán uverejnených v katalógu, cenníku a iných materiáloch, ktoré 
vydáva CK a neručí za správnosť údajov uvedených v prospektoch, ktorých vydavateľom nie 
je a nemôže ich ovplyvniť.

všeobecné zmluvné podmienky  Ck vEva travel, s.r.o. program zájazdov Ck vEva travel, s.r.o.
LETECKÁ DOPRAVA

Rámcový program zájazdov - 11 a 12 dňové zájazdy s príletom do Burgasu
Lietame lietadlami Boeing 737  so spoločnosťou Travel servise
1.deň - odlet z  Košíc, prílet do Burgasu, transfer z letiska do letoviska, ubytovanie,
individuálny program, privítanie.
2. - 10. deň (resp.  11. deň podľa počtu nocľahov) - pobyt v letovisku,
individuálny program pri mori, možnosť účasti na fakultatívnych výletoch.
11. deň (resp.  12. deň podľa počtu nocľahov) - uvoľnenie izieb
v dopoludňajších hodinách, transfer z letoviska na letisko, odlet z Burgasu
prílet do Košíc .
UPOZORNENIE - ubytovanie je podľa počtu nocľahov,
prvý a posledný deň je vyhradený na striedanie a dopravu turistov.
Cena zahŕňa: ubytovanie podľa počtu nocľahov na osobu, stravu ak je
uvedená, leteckú dopravu, delegáta, upratovanie, posteľnú bielizeň,
spotrebu vody a energie.
Konečná výška palivového poplatku je stanovená 30 dní pred odletom.

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA 
Luxusným klimatizovaným autobusom, vybaveným audiovideom , palubným barom 
a WC. Počas prepravy sa uskutočňujú len technické prestávky, o ktorých počte, 
čase a dĺžke trvania Vám podajú informácie vodiči, resp. sprievodca. Sprievodca 
v autobusoch  je súčasťou prepravy Vzhľadom k tomu, že autobusová doprava je 
charterová, ako i vzhľadom k nepredvídaným okolnostiam (nadmerné čakanie na 
hraničných pre chodoch, dopravná situácia na cestách, preplnenosť prístupových 
komunikácií k jednotlivým ubytovacím zariadeniam, počasie, prírodné živly, 
prípadné technické problémy a pod.) môže dôjsť k omeškaniu dopravy pri ceste 
do ako i z letovísk oproti časom uvedeným v pokynoch na cestu, resp. pri návrate 
k predpokladaným príchodom na územie SR. Za škody, ktoré môžu vzniknúť 
cestujúcim v dôsledku meškania, nezodpovedáme, ani nekompenzujeme služby, 
ktoré boli z tohto dôvodu čerpané. Spresnený čas odchodu z pobytového miesta, 
príp. iné informácie týkajúce sa návratu budú uvedené na informačných tabuliach 
našej CK, ktoré sú umiestnené v ubytovacích zariadeniach. V prípade nutných zmien 
prosíme o porozumenie. Cesta trvá zhruba 23 hodín od slovensko-maďarských 
hraníc
Program:
1. deň - v skorých ranných hodinách odchod zo Slovenska/ Odchod z Košíc v 
ranných hodinách 7.00hod/ tranzit autobusom cez Maďarsko, Srbsko do Bulharska 
(resp. Grécka).
2. deň - príchod do letoviska v dopoludňajších hodinách, ubytovanie po 12.00 h., 
individuálny program, privítací kokteil.

3. - 10. deň( resp. 3.-11.deň) - pobyt v letovisku, individuálny program pri mori,
možnosť účasti na fakultatívnych výletoch.
11. resp. 12. deň - uvoľnenie izieb do 8.30 h., odchod z Bulharska okolo 18.00 h. 
miestneho času
12., resp.13 deň – príchod na Slovensko
INDIVIDUÁLNA DOPRAVA 
Klient, ktorý použije vlastnú dopravu do ubytovacieho zariadenia, sám zodpovedá 
za dodržanie termínu nástupu a ukončenie pobytu t.j. za čerpanie resp. nečerpanie 
zabezpečených služieb. 
Program: 1. deň : nástup v stanovený deň po 12.00 hod. miestneho času posledný 
deň pobytu: uvoľnenie izieb do 9.00hod  miest. času
DOPORUČENÉ TRASY DO BULHARSKA 
Cez Rumunsko: Košice- Derecen – Oradea – Pitešti – Bucurešť – Rousse – Šumen 
- Karnobat – Burgas 
Cez:  Srbsko: Košice – Budapešť – Belehrad- Niš – Sofia – Plodiv – Burgas 
DOPORUČENÁ TRASY DO GRÉCKA :
Slovensko - Budapešť - Szeged - Novi Sad - Belehrad - Niš - Leskovac - Skopje - 
Thessaloniki - Polichrono.
K cestovaniu osobným motorovým vozidlom je potrebná tzv. „zelená karta“. Cez 
územie MR, Srbska a Rumunska sa platia diaľničné poplatky. Ak sa rozhodnete 
cestovať do Bulharska autom, je nutný vodičský preukaz EU a tzv. zelená karta. 
Keď máte firemné auto alebo z požičovne, musíte mať plnú moc od majiteľa 
vozidla (lepšie s prekladom do svetového jazyka). Bez týchto dokladov nebudete 
pravdepodobne vpustený do krajiny. Do platnosti vstúpil tiež nový cestný zákon 
a zvyšujú sa ceny diaľničných nálepiek a pokút. Vodiči áut musia mať vylepenú 
diaľničnú známku, inak im hrozí vysoká pokuta. 

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 certifikátu k poistnej zmluve 
01KAU1661132014.

Akceptujeme poukážky Sodexho a Benefit plus



VEVA TRAVEL, s.r.o.
Alžbetina 5, Košice
tel./fax: 055 / 699 80 62
T-Mobile: 0911 996 573
Orange: 0918 337 974
e-mail: info@ckveva.sk
   facebook/veva travel

... Bulharské zázraky
...Grécko  - dobré miesto aj pre bohov

www.ckveva.sk


