
letecké zájezdy 
odlety z Prahy

a ostravy





Vážení a milí přátelé,
i pro letošní letní dovolenou jsme pro vás připravili nabídku 
velmi oblíbených a žádaných kapacit v Bulharsku. Pokud 

preferujete pohodlnou, rychlou a bezpečnou 
leteckou dopravu, tak právě pro vás 

jsme rozšířili kapacitu míst 
v letadlech z Ostravy a Prahy.

Využijte naších dlouholetých 
zkušeností, prvotřídních 
služeb, profesionálního 

personálu a vyberte 
si svou vysněnou 

dovolenou.
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Prodej zájezdů z tohoto katalogu se řídí všeobecnými smluvními podmínkami prodeje cestovní kance-
láře vÍtkovIce toUrs, které jsou k dispozici ve všech prodejních místech a na www.ckvt.cz. slevy za 
včasný nákup, uvedené u každé ubytovací kapacity, lze sčítat se slevami pro věrné klienty ve výši až 
5 % (pravidla věrnostního programu naleznete na www.ckvt.cz). zájezdy jsou řádně pojištěny ve smy-
slu zákona č. 159/1999 sb. ceny z tohoto katalogu obsahují dPh. zahájení prodeje zájezdů z tohoto 
katalogu je 23. 1. 2017. Podmínky cestovního pojištění jsou obsaženy ve všeobecných pojistných 
podmínkách pro cestovní pojištění a jsou k dispozici ve všech prodejních místech a na www.ckvt.cz. 
Platnost tohoto katalogu končí 30. 10. 2017. sídlo společnosti vÍtkovIce toUrs s.r.o.: Mírové nám. 
3d-519, 703 00 ostrava-vítkovice, IČo: 44743840, dIČ: cz44743840.

slEVY za VěRnOsT
Pokud jste s námi cestovali již v minulém roce, můžete 
si ke slevě za včasný nákup ještě připočíst ODMĚNU 
ZA VĚRNOST ve výši 2 %. Jezdíte-li s námi pravidelně, 
získáte odměnu za věrnost ve výši až 5 %. Slevy a podmínky 
klubu věrného zákazníka naleznete na www.ckvt.cz.

slEVY za VčasnÝ nÁKUP
U každého hotelu, apartmánu či penzionu je zřetelně 
v červeném poli uvedena SLEVA ZA VČASNÝ NÁKUP 
z konečné ceny zájezdu, kterou získáte v případě, že si 
svou dovolenou zakoupíte do uvedeného termínu. Při 
sjednání Smlouvy o zájezdu stačí uhradit 50 % z konečné 
ceny zájezdu a získáte uvedenou slevu.

DÁRKOVé POUKazY
Nevíte, jak udělat radost svým blízkým nebo odměnit své 
zaměstnance? Darujte jim dárkový poukaz na dovolenou. 
Poukaz vám vystavíme na konkrétní pobyt a termín či 
finanční hodnotu.

až

- 25 %
 + 5 % věrnost

1/1 – jednolůžkový pokoj
1/2 – dvoulůžkový pokoj
1/3 – třílůžkový pokoj
+1 – přistýlka
S – sprcha nebo vana na pokoji
WC – toaleta na pokoji
B – balkon nebo terasa

AP – apartmán
M – pokoj s orientací na mořskou 
stranu. Tento symbol negarantuje 
přímý výhled na moře, (stínící stro-
my, hotely pavilonových typů, boční
výhledy, apod.)
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Penzion Velička 

bulharsko  >  obzor

Poloha: menší soukromý penzion nacházející se v klidné části letoviska cca 200 m 
od centra letoviska Obzor. VybaVení: v blízkosti restaurace, bary, WI-FI ve společ-
ných prostorách ZDARMA. UbytoVání: klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou 
a WC, minibarem, SAT TV, balkonem a s možností přistýlky. StraVoVání: snídaně 
kontinentální. Pláž: písčitá, cca 150 m, vhodná pro děti. SPort: venkovní bazén, 
lehátka a slunečníky u bazénu ZDARMA v omezeném množství, sportovní využití 
dle místní nabídky.

BG-002VE / cena za oSobU/zájezd (kč)                                         od 10 190 Kč / os.
POKOJ

PřI PoČtU 
osob

14.6.-28.6.  ― 28.6.-5.7. 5.7.-30.8.

 ― 30.8.-6.9.  ―  ― 

1/2+1 sWcb 2 10 190 10 890 11 290 11 990
osoba od 12 let na přistýlce 9 390 9 990 10 290 10 790
dítě od 2 do 12 let na přistýlce 8 990 9 390 9 690 9 990
SleVy: dítě do 2 let bez lůžka se stravou - ZDARMA.

DopRAvA:   odlety každou středu z ostravy a Prahy     

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x snídani, leteckou dopravu, transfer do pobytové-
ho místa a zpět, letištní a bezpečnostní poplatek, palivový poplatek, zákonné pojiš-
tění dle zákona č. 159/1999 Sb. MožnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně 
pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 Kč/den, nad 18 let – 40 Kč/den.

kliMAtiZAce venkovní 
bAZén

wi-fi
ZDARMA

obzor 
Malé městečko ve střední části bulharského Černomoří. Má rozsáhlou písečnou pláž, cca 
7 kilometrů dlouhou. Centrum letoviska je živé. Na návštěvníka město bude působit velice 
svěže, je umístěno do zeleného prostředí a terén se mírně svažuje směrem k moři. Transfer 
z letiště do pobytového místa cca 2 hod.

Slunečné pobřeží   náš tiP  1  complex sunrise, sunny beach
Slunečné pobřeží je významné přímořské letovisko u Černého moře v Bulharsku. Je dlouhé 
několik kilometrů a nachází se cca 35 km severně od Burgasu. Jedná se o největší a nejpopu-
lárnější letovisko v zemi, s dobrými klimatickými podmínkami v celé této oblasti a nádhernou 
8 km dlouhou písečnou pláží s pozvolným sestupem do moře. Dopravu v letovisku zajišťují 
turistické vláčky a spojení s okolními městy pravidelná autobusová doprava. Také mladí lidé 
si tu najdou řadu možností zábavy. Letovisko má živou pobřežní promenádu vedoucí po celé 
délce pláže až k Nessebaru. Je lemována množstvím kaváren, stánků a útulných restaurací. 
Během letní sezóny se zde koná mnoho festivalů, koncertů a jiných kulturních událostí. Za 
zmínku určitě stojí i místní aquapark, který je určen všem generacím. Transfer z letiště do 
pobytového místa cca 1 hod.

neSSebar 
Nessebar je starobylé bulharské město a jedno z hlavních turistických letovisek na pobřeží 
Černého moře. Na severu sousedí s největším bulharským turistickým střediskem Slunečné 
pobřeží. Historie Nessebaru sahá do starověku a dodnes se zachovalo velké množství pamá-
tek z thráckých dob, antiky, včetně asi 40 kostelů a části městského opevnění. Od roku 1983 
je Nessebar součástí světového dědictví UNESCO. Nessebar je oblíbeným centrem pouličních 
umělců, najdete zde mnoho malířů i muzikantů, kteří tvoří nedílnou součást zdejší atmosféry. 
Samozřejmostí jsou restaurace, kavárničky, obchůdky nabízející široký sortiment uměleckých 
předmětů, tradičních stříbrných šperků i suvenýrů. Pláže v okolí jsou široké, pokryté jemným 
zlatavým pískem. Transfer z letiště do pobytového místa cca 1 hod.

raVda   náš tiP  2  hotel elvira
Ravda je malá přímořská vesnice vzdálená cca 5 km jihozápadně od Nessebaru. Leží v pře-
krásné zátoce nedaleko mysu Ravda. Původní vesnice se postupně rozrostla v oblíbené 
prázdninové letovisko, které je známé příjemným klimatem, několika nádhernými plážemi 
pokrytými jemným pískem a průzračným, čistým mořem, kde se kromě slunečníků a lehátek 
nabízí množství půjčoven a škol vodních sportů, jako vodní lyžování, windsurfing, veslování, 
půjčovna lodiček a další. Ravda je ideálním místem pro strávení dovolené s dětmi. Je zde 
mnoho hotelů i menších apartmánových domů a penzionů. Transfer z letiště do pobytového 
místa cca 1 hod.

primorSKo   náš tiP  3  hotel salena
Primorsko leží 22 km jižně od Sozopole a asi 50 km od Burgasu. Atraktivní a oblíbené leto-
visko je vystavěno na poloostrově s množstvím prostorných pláží v Stomopolské i Dyavolské 
zátoce. Téměř z moře se zvedají impozantní zalesněné svahy hor Strandzha, které přispívají 
k svěžímu a příjemnému ovzduší. Primorsko je moderní, stále se rozvíjející, rušný prázdninový 
resort. Naleznete zde množství velkých hotelů i soukromých penzionů. Obchody, restaurace 
a veškeré turistické zázemí. Je zde velký sportovní komplex, zajišťující optimální podmínky 
pro provozování vodních sportů. Transfer z letiště do pobytového místa cca 1 hod. a 15 min.

 1

 2

 3

ťr i tipy

na vaši dovolenou

v bulharsku

pláž  
pRo Děti
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bulharsko  >  elenite

hotel andalusia-atrium hotel royal Castle 

bulharsko  >  obzor

 − 10 %  do 28. 2.

 − 13 %  do 28. 2.

 − 10 %  do 31. 3.

Poloha: hotel se nachází ve svahu nad komplexem Elenite s překrásným výhledem 
na celý záliv. VybaVení: vstupní hala s recepcí, restaurace, italská restaurace, vi-
nárna, WI-FI, lobby bar, výtah, parkoviště. Zcela ojedinělý design hotelu Vás ihned 
upoutá a překvapí svým luxusem a do posledního detailu promyšleném konceptu 
komfortu jak v exteriérech, tak v interiérech. UbytoVání: klimatizované 2lůžkové 
pokoje s originálním nábytkem, sprchou a WC, kávovarem, minibarem, SAT TV, 
fénem a balkonem. StraVoVání: snídaně a večeře formou bufetu. Pláž: píseční pláž 
cca 350 m, lehátka a slunečníky na pláži ZDARMA v omezeném množství. SPort: 
venkovní a vnitřní bazén se sladkou vodou, fitness, spa wellness centrum (sauna, 
masáže), squash, tenisový kurt, vodní sporty, aquapark ZDARMA. PoznáMka: sleva 
za včasný nákup se vztahuje pouze na dospělé osoby na základním lůžku.

BG-002G / cena za oSobU/zájezd (kč)                                         od 20 590 Kč / os.
POKOJ

PřI PoČtU 
osob

14.6.-21.6. ― 21.6.-28.6. 28.6.-5.7. ― 5.7.-23.8.

― 30.8.-6.9. ― ― 23.8.-30.8. ― 

1/2 sWcb 2 20 590 20 790 20 890 21 790 21 990 22 290
1/2 sWcbM-sea vIeW 2 22 990 23 190 23 290 24 190 24 390 24 690
SleVy: dítě do 2 let se 2 dospělými bez lůžka se stravou - ZDARMA.

DopRAvA:   odlety každou středu z ostravy a Prahy     

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x polopenzi, leteckou dopravu, transfer do pobyto-
vého místa a zpět, letištní a bezpečnostní poplatek, palivový poplatek, zákonné po-
jištění dle zákona č. 159/1999 Sb. MožnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně 
pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 Kč/den, nad 18 let – 40 Kč/den.

Poloha: hotel se nachází v resortu Elenite cca 9 km od Slunečného pobřeží a 5 
km od letoviska Sv. Vlas. VybaVení: vstupní hala s recepcí, směnárna, výtahy, hlavní 
restaurace, 3 á-la-carte restaurace, lobby bar, bazénový bar, kavárna, 2 konferenční 
sály. UbytoVání: klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou nebo vanou, WC, s mož-
ností přistýlky (rozkládací gauč), minibar, SAT-TV, telefon, sejf. StraVoVání: služby 
ALL INCLUSIVE - plná penze formou bufetu. Občerstvení v průběhu dne – sladkosti 
a zmrzlina v kavárně (10:30-22:30), hot-dogy (10:00-17:00). Neomezená konzumace 
místních alkoholických a nealkoholických nápojů v barech, animačním sálu a nočním 
klubu dle časů stanovených hotelem. Pláž: písečná - oblázková, cca 10 m. SPort: 
venkovní bazén (lehátka a slunečníky u bazénu ZDARMA v omezeném množství), 
volný vstup do aquaparku Atlantida, nově ZDARMA zábavní atrakce pro děti - dětský 
vláček, kolotoče, houpačky, animační programy, noční klub Galaxy,  fitness, mini-
golf, volejbal, basketbal, aerobik, tenisové kurty. PoznáMka: sleva za včasný nákup se 
vztahuje pouze na dospělé osoby na základním lůžku.

BG-002AN / cena za oSobU/zájezd (kč)                                        od 16 390 Kč / os.
POKOJ

PřI PoČtU 
osob

14.6.-21.6. ― 21.6.-28.6. 28.6.-12.7. 12.7.-23.8.

― 30.8.-6.9. ― 23.8.-30.8. ―

1/2+1 sWcb 2 16 390 16 890 16 990 18 690 19 490
osoba od 12 let na přistýlce 14 690 14 990 14 990 16 590 17 190
1/2+1 sWcbM 2 16 890 17 390 17 490 19 190 19 890
osoba od 12 let na přistýlce 14 990 15 490 15 490 16 990 17 490
SleVy: dítě do 2 let se 2 dospělými se stravou - ZDARMA, dítě od 2 do 12 let na přistýlce se 2 dospělými - platí 
6990 kč/týden. 

DopRAvA:   odlety každou středu z ostravy a Prahy     

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x služby ALL INCLUSIVE, leteckou dopravu, transfer 
do pobytového místa a zpět, letištní a bezpečnostní poplatek, palivový poplatek, zá-
konné pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb. MožnoSt dokoUPení: cestovního pojištění 
včetně pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 Kč/den, nad 18 let – 40 Kč/den.

kliMAtiZAce venkov-
ní bAZén

wi-fi
ZDARMA wellness kliMAtiZAce venkovní 

bAZén
All 
inclusive

vnitřní 
bAZén
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Poloha: komplex se nachází 3 minuty chůze od pláže, 150 metrů od moře. VybaVení: 
restaurace, terasa, WI-FI ZDARMA ve společných prostorách. UbytoVání: klimatizo-
vané 2lůžkové pokoje s možností až 2 přistýlek, se sprchou a WC, SAT TV, balkonem. 
StraVoVání: ALL INCLUSIVE – plná penze formou bufetu, dopolední a odpolední 
snack, místní alkoholické a nealkoholické nápoje od 10:30 do 22:00. Pláž: písečná, 
cca 300 m. SPort: sezónní venkovní bazén, fitness. PoznáMka: hotel má vlastní re-
stauraci se zahradou a barem a můžete se těšit také na zábavní program a dětský 
klub. Lehátka a slunečníky u bazénu ZDARMA v omezeném množství. Komplex se 
nachází 2,5 km od aquaparku Action. Do centra Slunečního pobřeží jsou to 2 km. 
Hotel se nachází cca 30 km od letiště v Burgasu. Sleva za včasný nákup se vztahuje 
pouze na dospělé osoby na základním lůžku.

complex Sunrise, Sunny beach 

RoDinné 
pokoje kliMAtiZAce venkovní 

bAZén

bulharsko  >  Slunečné pobřeží

All 
inclusive

na co se m
o
u žete t ěšit:

píse čná pláž cca 150 m

venkovní bazén

ďetský klub

slu žby all inclusive

 − 7 %  do 31. 1.

 − 5 %  do 30. 4.

3. Výlet do Sozopolu 
Výlet do půvabného a starobylého městečka Sozopol se do poloviny června a v září 
koná odpoledne, v červenci a srpnu – večer. 

2. Výlet do Nessebru 
Výlet autobusem do architektonické rezervace se starobylými kostely a chrámy, 
která je zahrnuta do seznamu UNESCO od roku 1983. Prohlídka jedinečných pa-
mátek evropské kultury v doprovodu průvodce cestovní kanceláře, osobní volno.

Naše tipy na výlety: 1. Plavba po Slunečném pobřeží 

BG-002SR / cena za oSobU/zájezd (kč)                                         od 13 990 Kč / os.
POKOJ

PřI PoČtU 
osob

14.6.-21.6. 21.6.-28.6. 28.6.-5.7. 5.7.-30.8.

― 6.9.-13.9 30.8.-6.9. ―

1/2+2 sWcb 2 13 990 14 490 14 990 15 490
SleVy: dítě do 2 let bez lůžka se stravou - ZDARMA. dítě do 14 let na přistýlce - platí 6990 kč/týden, osoba od 
14 let na přistýlce platí - 12 590 kč/týden.

DopRAvA:   odlety každou středu z ostravy a Prahy  

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x služby ALL INCLUSIVE, leteckou dopravu, transfer 
do pobytového místa a zpět, letištní a bezpečnostní poplatek, palivový poplatek, zá-
konné pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb. MožnoSt dokoUPení: cestovního pojištění 
včetně pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 Kč/den, nad 18 let – 40 Kč/den.
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Poloha: hotelový resort skládající se ze 3 budov, cca 5 km od města Nessebar. 
VybaVení: lobby bar, restaurace, pizzerie, plážový bar, směnárna, internetový kou-
tek, kadeřník, prodejny suvenýrů, půjčovna aut. UbytoVání: klimatizované 2lůžkové 
pokoje s možností až 2 přistýlek, sprcha a WC, SAT TV, minibar, trezor - za poplatek, 
některé s balkonem. StraVoVání: snídaně formou bufetu nebo ALL INCLUSIVE – plná 
penze formou bufetu, dopolední a odpolední snack, místní alkoholické a nealkoholické 
nápoje od 11.00 do 23.00. Káva a koláče od 15.30 do 17.00. Pláž: písečná, cca 20 m. 
SPort: venkovní bazény, dětský bazén, Spa centrum s thajskými masážemi, turecké 
lázně, vnitřní bazén, fitness, sauna, masáže, vířivka, kulečník, stolní tenis, vodní spor-
ty. PoznáMka: sleva za včasný nákup se vztahuje pouze na dospělé osoby na základ-
ním lůžku, lehátka a slunečníky u bazénu ZDARMA v omezeném množství. 

BG-002H / cena za oSobU/zájezd (kč)                                               od 13 490 Kč / os.
POKOJ

PřI PoČtU 
osob

stravovánÍ
14.6.-21.6. 21.6.-28.6. ― 28.6.-12.7. 12.7.-23.8.

― ― 30.8.-6.9. 23.8.-30.8. ― 

1/2+2 sWcbM 2 snÍdanĚ 13 490 13 990 13 990 15 590 16 590
osoba od 12 let na přistýlce snÍdanĚ 12 390 12 790 12 790 13 990 14 890
dítě od 2 do 12 let na druhé přistýlce snÍdanĚ 11 190 11 490 11 590 12 590 12 990
1/2+2 sWcbM 2 all InclUsIve 16 590 17 190 16 990 18 690 19 690
osoba od 12 let na přistýlce all InclUsIve 14 790 15 290 15 290 16 590 17 390
dítě od 2 do 12 let na druhé přistýlce all InclUsIve 12 990 13 390 13 490 14 390 14 990
SleVy: dítě do 2 let se 2 dospělými - ZDARMA. dítě od 2 do 12 let na první přistýlce - platí 6990 kč/týden. 

DopRAvA:    odlety každou středu z ostravy a Prahy   

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x snídaně/služby ALL INCLUSIVE, leteckou dopravu, 
transfer do pobytového místa a zpět, letištní a bezpečnostní poplatek, palivový 
poplatek, zákonné pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb. MožnoSt dokoUPení: Mož-
nost dokoupení: cestovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu, osoby do 18 
let – 30 Kč/den, nad 18 let – 40 Kč/den.

Poloha: moderní hotel přímo na pláži, cca 1,5 km od centra Slunečného pobře-
ží. VybaVení: restaurace, bary, WI-FI ZDARMA v lobby baru, obchod se suvenýry.  
UbytoVání: klimatizované 2lůžkové pokoje s možností až 2 přistýlek, se sprchou 
a WC, SAT TV, telefonem, minibarem, WI-FI za poplatek a balkonem. StraVoVání: 
snídaně - formou bufetu nebo ALL INCLUSIVE – plná penze formou bufetu, dopo-
lední a odpolední snack, místní alkoholické a nealkoholické nápoje. Pláž: písečná, 
cca 10 m. SPort: venkovní a vnitřní bazén, wellness centrum (masáže, jacuzzi, par-
ní lázeň, sauna), fitness, vodní sporty. PoznáMka: lehátka a slunečníky u bazénu 
ZDARMA v omezeném množství. Sleva za včasný nákup se vztahuje pouze na do-
spělé osoby na základním lůžku. 

BG-002V / cena za oSobU/zájezd (kč)                                            od 14 190 Kč / os.
POKOJ

PřI PoČtU 
osob

stravovánÍ
14.6.-21.6. ― 21.6.-28.6. 28.6.-12.7. 12.7.-23.8.

― 30.8.-6.9. ― 23.8.-30.8. ― 

1/2+2 sWcbM 2 snÍdanĚ 14 190 14 790 14 990 16 990 17 790
osoba od 12 let na přistýlce snÍdanĚ 12 890 13 390 13 490 15 190 15 790
dítě od 2 do 12 let na druhé přistýlce snÍdanĚ 11 590 11 990 11 990 13 390 13 890
1/2+2 sWcb 2 all InclUsIve 16 590 17 190 17 390 19 490 20 190
osoba od 12 let na přistýlce all InclUsIve 14 790 15 390 15 390 17 190 17 690
dítě od 2 do 12 let na druhé přistýlce all InclUsIve 12 990 13 490 13 490 14 890 15 290
SleVy: dítě do 2 let se 2 dospělými - ZDARMA. dítě od 2 do 12 let na první přistýlce - platí 6990 kč/týden. 

DopRAvA:   odlety každou středu z ostravy a Prahy  

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x snídaně/služby ALL INCLUSIVE, leteckou dopravu, 
transfer do pobytového místa a zpět, letištní a bezpečnostní poplatek, palivový 
poplatek, zákonné pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb. MožnoSt dokoUPení: ces-
tovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 Kč/den, nad 
18 let – 40 Kč/den.

hotel Chaika beach hotel Victoria palace +

RoDinné 
pokoje

RoDinné 
pokoje kliMAtiZAcekliMAtiZAce venkovní 

bAZén
venkovní 
bAZén

vnitřní 
bAZén

bulharsko  >  Slunečné pobřeží

 − 15 %  do 28. 2.

 − 10 %  do 31. 3. − 15 %  do 28. 2.

 − 10 %  do 31. 3.

All 
inclusive

All 
inclusive wellness
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bulharsko  >  Slunečné pobřeží

Poloha: cca 600 m od centra Slunečného pobřeží. VybaVení: restaurace, lobby bar, 
bar u bazénu, internetová kavárna, TV místnost, casino, konferenční sál, parkoviště.  
UbytoVání: klimatizované 2lůžkové pokoje s možností přistýlky, se sprchou a WC, 
SAT TV, telefonem, minibarem a balkonem. StraVoVání: ALL INCLUSIVE - snídaně, 
obědy a večeře formou bufetu, odpolední svačinka, místní nealkoholické a alkoholic-
ké nápoje v době od 10:00 do 22:30. Pláž: písečná, cca 300 m, přístup přes místní 
komunikaci. SPort: venkovní bazén s dětským brouzdalištěm, stolní tenis, biliard, 
půjčovna kol, vodní sporty. PoznáMka: sleva za včasný nákup se vztahuje pouze na 
dospělé osoby na základním lůžku, lehátka a slunečníky u bazénu ZDARMA (v ome-
zeném množství). 

BG-002O / cena za oSobU/zájezd (kč) od 14 490 Kč / os.
POKOJ

PřI
 POČTU
OSOB

14.6.-21.6. 21.6.-28.6. 28.6.-5.7. 5.7.-12.7.  ― 12.7.-23.8.

 ―  ― 30.8.-6.9.  ― 23.8.-30.8.  ― 

1/2+1 SWCB 2 14 490 14 890 15 190 16 490 16 790 16 990
osoba od 13 let na přistýlce 12 490 12 790 12 990 13 990 14 190 14 290
dítě od 2 do 13 let na základním lůžku 10 990 11 390 11 590 12 290 12 390 12 490
dítě od 2 do 13 let na přistýlce s 1 dosp. a 1 dítě. 10 990 11 390 11 590 12 290 12 390 12 490
SleVy: dítě do 2 let na přistýlce - ZDARMA. dítě od 2 do 13 let na přistýlce - platí 6990 kč/týden. 

DopRAvA:    odlety každou středu z ostravy a Prahy 

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x služby ALL INCLUSIVE, leteckou dopravu, transfer 
do pobytového místa a zpět, letištní a bezpečnostní poplatek, palivový poplatek, zá-
konné pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb. MožnoSt dokoUPení:  cestovního pojištění 
včetně pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 Kč/den, nad 18 let – 40 Kč/den.

Poloha: hotel tvoří tři budovy. Nachází se v severní části letoviska. V blízkém okolí 
najdete obchody, útulné restaurace, kavárny, bary, noční kluby, diskotéky a kasina. 
VybaVení: směnárna, lobby bar, denní bar, restaurace s terasou (samostatná budova 
v areálu hotelu), bar u bazénu, WI-FI u lobby baru ZDARMA, sejf na recepci. Ubyto-
Vání: klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, menším balkonem, SAT TV, 
ledničkou, telefonem WI-FI za poplatek, s možností až dvou přistýlek (rozkládací 
křeslo nebo patrová postel vhodná jen pro děti do 13 let). StraVoVání: ALL INCLU-
SIVE - plná penze formou bufetu, odpolední občerstvení (sendviče, pizza, zákusky, 
ovoce, káva, čaj) v době od 16:00 do 17:00 hod. na terase restaurace, neomezená 
konzumace vybraných místních alkoholických a nealkoholických nápojů od 11:00 
do 22:30. Pláž: písečná cca 250 m. SPort: venkovní bazén s dětským brouzdališ-
těm, venkovní dětský koutek, rozsáhlá hotelová zahrada s prostorem pro řadu ak-
tivit, mezinárodní animační programy, vodní sporty dle místní nabídky. Slunečníky 
a lehátka u bazénu v omezeném množství. PoznáMka: sleva za včasný nákup se 
vztahuje pouze na dospělé osoby na základním lůžku. Na ceny pro pokoj 1/2+2 se 
informujte v CK nebo na www.ckvt.cz. 

BG-002RI / cena za oSobU/zájezd (kč) od 14 690 Kč / os.
POKOJ

PřI
 POČTU
OSOB

14.6.-21.6.  ― 21.6.-28.6. 28.6.-5.7. 5.7.-12.7.  ― 12.7.-16.8.

 ― 30.8.-6.9.  ― 23.8.-30.8.  ― 16.8.-23.8.  ― 

1/2 SWCB 2 14 690 15 590 15 690 15 890 16 290 16 990 17 490
dítě od 2 do 13 let na základním lůžku 11 190 11 790 11 690 11 890 12 190 12 490 12 790
SleVy: dítě do 2 let bez lůžka - ZDARMA.

DopRAvA:    odlety každou středu z ostravy a Prahy 

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x služby ALL INCLUSIVE, leteckou dopravu, transfer do 
pobytového místa a zpět, letištní a bezpečnostní poplatek, palivový poplatek, zákonné 
pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb. MožnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně 
pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 Kč/den, nad 18 let – 40 Kč/den.

hotel bohemi hotel riva 

All 
inclusive

All 
inclusive kliMAtiZAcekliMAtiZAce pláž  

pRo Děti
pláž  
pRo Děti

venkovní 
bAZén

venkovní 
bAZén

 − 10 %  do 28. 2.

 − 7 %  do 31. 3.

 − 5 %  do 30. 4.

 − 13 %  do 31. 1.

 − 10 %  do 31. 3.

 − 7 %  do 30. 4.
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bulharsko  >  Slunečné pobřeží

venkovní 
bAZén

Poloha: hotel v jižní části letoviska, cca 2 km od centra Slunečného pobřeží.  
VybaVení: restaurace, lobby bar, WI-FI ZDARMA v lobby baru, terasa, směnárna.  
UbytoVání: klimatizované 2lůžkové pokoje s možností až 2 přistýlek, se sprchou 
a WC, SAT TV, telefonem, minibarem, balkonem. StraVoVání: ALL INCLUSIVE – 
snídaně, obědy a večeře formou bufetu, odpolední svačinka, místní nealkoholické 
a alkoholické nápoje u bazénu v době od 10:00 do 19:00. Pláž: písečná, cca 550 m. 
SPort: venkovní bazén, dětský bazén, masáže, dětské hřiště, stolní tenis, billiard. 
PoznáMka: lehátka a slunečníky u bazénu ZDARMA v omezeném množství. Sleva za 
včasný nákup se vztahuje pouze na dospělé osoby na základním lůžku.

BG-002A / cena za oSobU/zájezd (kč) od 15 390 Kč / os.
POKOJ

PřI
 POČTU
OSOB

14.6.-21.6. 21.6.-28.6.  ― 28.6.-5.7. 5.7.-12.7.  ― 12.7.-16.8.

 ―  ― 23.8.-6.9.  ―  ― 16.8.-23.8.  ― 

1/2+2 SWCB 2 15 390 15 790 16 590 16 990 17 190 17 590 17 990
osoba od 12 let na přistýlce 13 890 14 190 14 890 15 190 15 390 15 690 15 990
dítě od 2 do 12 let na základním lůžku 12 390 12 990 12 990 15 190 15 390 15 190 15 990
SleVy: dítě do 2 let bez lůžka - ZDARMA. dítě do 12 let na 1. přistýlce i druhé přistýlce - platí 6990 kč/týden.

DopRAvA:    odlety každou středu z ostravy a Prahy  

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x služby ALL INCLUSIVE, leteckou dopravu, transfer 
do pobytového místa a zpět, letištní a bezpečnostní poplatek, palivový poplatek, zá-
konné pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb. MožnoSt dokoUPení: cestovního pojištění 
včetně pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 Kč/den, nad 18 let – 40 Kč/den.

Poloha: aparthotel vzdálen cca 15 min pěší chůze od centra letoviska Slunečné 
pobřeží. VybaVení: restaurace, internetový koutek, WI-FI ZDARMA, v blízkosti par-
koviště. UbytoVání: typ 1/2+2 AP klimatizovaná 2lůžková ložnice a denní místnost 
s rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sprcha a WC, vybavený kuchyňský kout, SAT 
TV, balkon. StraVoVání: vlastní nebo možnost dokoupení snídaně, obědu a veče-
ře formou bufetu. Pláž: písečná, cca 500 m. SPort: venkovní bazén, stolní tenis, 
šipky, půjčovna kol, dětské hřiště, vodní sporty. PoznáMka: sejf za poplatek cca  
2 EUR/den.

BG-002S / cena za oSobU/zájezd (kč) od 9 990 Kč / os.
POKOJ

PřI
 POČTU
OSOB

14.6.-21.6. 21.6.-28.6. ― 28.6.-5.7. 5.7.-23.8.

― ― 23.8.-6.9. ― ―

1/2+2 AP 4 9 990 10 190 10 390 10 690 10 990
SleVy: dítě do 2 let bez nároku na služby - ZDARMA.

DopRAvA:    odlety každou středu z ostravy a Prahy 

cena zahrnUje: 7x ubytování, leteckou dopravu, transfer do pobytového místa a zpět, 
letištní a bezpečnostní poplatek, palivový poplatek, zákonné pojištění dle zákona  
č. 159/1999 Sb. MožnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně pojištění storna 
zájezdu, osoby do 18 let – 30 Kč/den, nad 18 let – 40 Kč/den, snídani - 990 Kč/os/
týden, obědů nebo večeří - 1890 Kč/os/týden.

hotel aquamarine aparthotel Sea Grace 

All 
inclusive

RoDinné 
pokoje

RoDinné 
pokojekliMAtiZAce kliMAtiZAcewi-fi

ZDARMA
wi-fi
ZDARMA

pláž  
pRo Děti

pláž  
pRo Děti

 − 15 %  do 31. 1.

 − 10 %  do 28. 2.

 − 7 %  do 30. 4.
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bulharsko  >  Slunečné pobřeží

Poloha: hotel se nachází v jižní části Slunečného pobřeží, cca 2,5 km od městečka 
Nessebar (spojení minivláčkem). VybaVení: restaurace, směnárna, lobby bar, interne-
tový koutek, terasa, výtah; v blízkosti obchody, diskotéky. UbytoVání: klimatizované 
2lůžkové pokoje a STUDIA s možností přistýlky, se sprchou a WC, SAT TV, telefonem, 
minibarem, sejfem (za poplatek), WI-FI (za poplatek), balkonem. STUDIA jsou prostor-
nější. StraVoVání: ALL INCLUSIVE - plná penze formou bufetu, lehký snack (11:00 
- 15:00 hod.), odpolední káva, čaj, zmrzlina, místní točené alkoholické a nealkoholické 
nápoje (11:00 - 23:00 hod.). Pláž: písečná s pozvolným vstupem do moře, cca 400 m. 
SPort: venkovní bazén, mini klub od 1. 5. - 15. 9., stolní tenis, plážový volejbal, vodní 
sporty dle místní nabídky. PoznáMka: sleva za včasný nákup se vztahuje pouze na 
dospělé osoby na základním lůžku.

BG-002J / cena za oSobU/zájezd (kč) od 15 990 Kč / os.
POKOJ

PřI
 POČTU
OSOB

14.6.21.6. 21.6.28.6. ― 28.6.5.7. 5.7.12.7. ― 12.7.16.8.

― ― 30.8.6.9. 23.8.30.8. ― 16.8.23.8. ― 

1/2+1 SWCB 2 15 990 16 990 16 990 17 290 17 690 18 290 18 690
osoba od 12 let na přistýlce 14 390 15 190 15 190 15 390 15 790 16 290 16 590
dítě od 2 do 12 let na přistýlce s 1 dosp. a 1 dítě 11 890 12 390 12 490 12 590 12 890 13 190 13 390

1/2+1 STUDIO 3 16 990 17 990 17 990 18 290 18 690 19 490 19 890
osoba od 12 let na přistýlce 14 990 15 990 15 990 16 190 16 590 17 190 17 490
dítě od 2 do 12 let na přistýlce 12 390 12 890 12 990 12 990 13 390 13 690 13 990
SleVy: dítě do 2 let bez lůžka - ZDARMA. SleVa Pro Pokoj 1/2+1 SWcb: dítě od 2 do 12 let na přistýlce - platí 
6990 kč/týden.

DopRAvA:    odlety každou středu z ostravy a Prahy 

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x služby ALL INCLUSIVE, leteckou dopravu, transfer 
do pobytového místa a zpět, letištní a bezpečnostní poplatek, palivový poplatek, zá-
konné pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb. MožnoSt dokoUPení: cestovního pojištění 
včetně pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 Kč/den, nad 18 let – 40 Kč/den.

Poloha: cca 2 km od historického centra Nessebaru a 3 km od Slunečného pobřeží 
(možnost spojení turistickým vláčkem nebo linkovým autobusem). VybaVení: restau-
race, obchod se suvenýry, kavárna, noční klub, TV koutek, WI-FI v lobby baru ZDAR-
MA, parkoviště. UbytoVání: klimatizované nově zrekonstruované 2lůžkové pokoje 
s možností přistýlky, se sprchou a WC, SAT TV, telefonem, balkonem; klimatizovaná 
STUDIA - 2lůžkový pokoj a denní místnost s možností 2 přistýlek (rozkládací gauč), 
se sprchou a WC, SAT TV, telefonem. Minibar je možný na vyžádání za poplatek. 
StraVoVání: ALL INCLUSIVE - snídaně, oběd a večeře fromou bufetu, vybrané míst-
ní alkoholické a nealkoholické nápoje od 10.00-do 22.30 hod., lehký snack, zákusky, 
ovoce, zmrzlina od 11.00 do 17.00 hod. Pláž: písčitá, cca 300 m přes písečné duny. 
SPort: 3 venkovní bazény s mini aquaparkem ZDARMA, minigolf, tenis, půjčovna kol, 
vodní sporty na pláži, lehátka a slunečníky u bazénu ZDARMA. PoznáMka: sleva za 
včasný nákup se vztahuje pouze na dospělé osoby na základním lůžku. Možnost za-
půjčení dětské postýlky na vyžádání - 2,5 EUR/den, platba na místě. WI-FI na pokoji 
za poplatek - 2,5 EUR/2hod, platba na místě. Využití sejfu za poplatek - 2,5 EUR/den, 
platba na místě.

BG-002K / cena za oSobU/zájezd (kč) od 15 990 Kč / os.
POKOJ

PřI
 POČTU
OSOB

14.6.21.6. 21.6.28.6. 28.6.5.7. ― 5.7.23.8.

― ― 30.8.6.9. 23.8.30.8. ―

1/2+1 SWCB 2 15 990 17 990 18 290 18 590 20 590
osoba od 12 let na přistýlce 14 390 15 990 16 190 16 490 17 990
dítě od 2 do 12 let na základním lůžku 11 890 12 890 12 990 13 790 17 990
dítě od 2 do 12 let na přistýlce s 1 dosp. a 1 dítě 11 890 12 890 12 990 13 290 14 290

1/2+2 SWCB 2 19 990 23 190 23 390 23 890 26 990
osoba od 12 let na přistýlce 17 590 19 990 20 290 20 690 23 190
dítě od 2 do 12 let na druhé přistýlce 13 890 15 490 15 690 15 890 17 490
SleVy: dítě do 2 let na přistýlce se 2 dospělými - ZDARMA, první dítě od 2 do 12 let na přistýlce se 2 dospělými - platí 
6990 kč/týden.

DopRAvA:    odlety každou středu z ostravy a Prahy 

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x služby ALL INCLUSIVE, leteckou dopravu, transfer 
do pobytového místa a zpět, letištní a bezpečnostní poplatek, palivový poplatek, zá-
konné pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb. MožnoSt dokoUPení: cestovního pojištění 
včetně pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 Kč/den, nad 18 let – 40 Kč/den.

hotel Kotva hotel Forum 

wi-fi
ZDARMA

 − 13 %  do 31. 1.

 − 10 %  do 31. 3.

 − 7 %  do 20. 5.

 − 13 %  do 28. 2.

 − 10 %  do 31. 3.

All 
inclusive kliMAtiZAce kliMAtiZAcepláž  

pRo Děti
pláž  
pRo Děti

venkovní 
bAZén

venkovní 
bAZén

Náš tip na výlet - Istanbul
Program jednodenního zájezdu do Istanbulu 
Odjezd z letovisek bulharského Černomoří autobusem před půlnocí předchozího 
dne. Příjezd do Istanbulu. Snídaně a instruktáž podle mapy. Procházka po histo-
rickém jádru města – Hipodrom, Modrá mešita, Svatá Sofie, první nádvoří paláce 
Topkapi. Fakultativní výlet (projížďka lodí po Bosporu). Volný program – individu-
ální procházka po městě, návštěva velkého Krytého bazaru, Egyptského trhu apod.
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bulharsko  >  Slunečné pobřeží / neSSebar

Poloha: moderní hotel nacházející se cca 1 km od historického centra města. Vyba-
Vení: restaurace, lobby bar, podzemní parkoviště za poplatek, konferenční sál, TV 
místnost, výtah. UbytoVání: klimatizované 2lůžkové pokoje, se sprchou a WC, balko-
nem, SAT TV, sejfem, WI-FI ZDARMA, telefonem, minibarem, fénem, některé s mož-
ností přistýlky. StraVoVání: služba ALL INCLUSIVE Light - plná penze formou bufetu, 
neomezená konzumace místních nealkoholických a alkoholických nápojů od 10:00 
do 23:00. Pláž:  písečná pláž, cca 300 m. SPort: venkovní bazén na střeše hotelu, 
dětský bazén, fitness ZDARMA, Spa centrum (sauna, parní lázeň, jacuzzi, solárium). 
PoznáMka: lehátka u bazénu ZDARMA. Vstup do wellness zóny pouze pro osoby starší 
16 let. Sleva za včasný nákup se vztahuje pouze na dospělé osoby na základním lůžku.

BG-002F / cena za oSobU/zájezd (kč) od 17 590 Kč / os.
POKOJ

PřI
 POČTU
OSOB

14.6.-21.6. 21.6.-28.6. 28.6.-5.7. ― 5.7.-12.7. 12.7.-23.8.

― ― 30.8.-6.9. 23.8.-30.8. ― ―

1/2 SWCBM 2 17 590 18 290 18 490 18 890 20 490 21 390
1/2+1 SWCBM 2 17 590 18 290 18 490 18 890 20 490 21 390
osoba od 12 let na přistýlce 15 590 16 190 16 390 16 690 17 990 18 690
dítě od 2 do 12 let na přistýlce 12 690 12 990 13 190 13 390 14 290 14 690
dítě od 2 do 12 let na přistýlce s 1 dosp. a 1 dítě 12 690 12 990 13 190 13 390 14 290 14 690
SleVy: dítě do 2 let se 2 dospělými na přistýlce - ZDARMA.

DopRAvA:    odlety každou středu z ostravy a Prahy  

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x služby ALL INCLUSIVE LIGHT, leteckou dopravu, trans-
fer do pobytového místa a zpět, letištní a bezpečnostní poplatek, palivový poplatek, zá-
konné pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb. MožnoSt dokoUPení:  cestovního pojištění 
včetně pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 Kč/den, nad 18 let – 40 Kč/den.

Poloha: nově zrenovovaný hotelový komplex skládající se z hotelu Imperial a hotelu 
Amfora. Nachází se v jižní rušnější části Slunečného pobřeží a cca 2,5 km od Nesse-
baru (spojení vláčkem). VybaVení: vstupní hala s recepcí, výtah, restaurace, lobby bar, 
obchůdky, terasa, konferenční sál, bar u bazénu. UbytoVání: klimatizované 2lůžkové 
pokoje s možností přistýlky se sprchou a WC, fénem, SAT TV, WI-FI (za poplatek), 
telefonem, minibarem, sejfem, balkonem. Pokoje označené ST se nachází v bývalém 
hotelu Amfora, pokoje označené DE a DESW (s orientací na mořskou stranu) jsou 
v hotelu Imperial, který je částečně zrekonstruován. StraVoVání: ALL INCLUSIVE - 
snídaně, oběd a večeře formou bufetu, lehký snack od 12:00 do 17:00 hod (pizza, 
hranolky, sendviče), káva, čaj, zmrzlina od 11:00 do 23:00 hod., místní alkoholické 
a nealkoholické točené nápoje od 11:00 do 23:00 hod. Pláž: dlouhá písčitá s pozvol-
ným vstupem do moře, cca 300 m. SPort: venkovní bazén se sladkou vodou, vnitřní 
vyhřívaný bazén, wellness centrum - whirlpool, sauna, masáže, fitness, plážový volej-
bal, stolní tenis, hřiště, vodní sporty dle místní nabídky. PoznáMka: lehátka a sluneč-
níky u bazénu ZDARMA, osušky na kauci. Sleva za včasný nákup se vztahuje pouze na 
dospělé osoby na základním lůžku. 

BG-002U / cena za oSobU/zájezd (kč)                                     od 17 290 Kč / os.
POKOJ

PřI
 POČTU
OSOB

14.6.-21.6. ― 21.6.-28.6. 28.6.-5.7. 5.7.-12.7. ― 12.7.-16.8.

― 30.8.-6.9. ― 23.8.-30.8. ― 16.8.-23.8. ―

1/2+1 SWCB-ST 2 17 290 17 690 19 790 17 290 17 690 19 790 20 290
osoba na přistýlce 11 890 12 890 12 990 11 890 12 890 12 990 13 790
dítě od 2 do 12 let na přistýlce s 1 dosp. a 1 dítě 11 890 12 890 12 990 11 890 12 890 12 990 13 290

1/2+1 SWCB-DE 2 17 290 17 690 19 990 17 290 17 690 19 990 20 290
osoba na přistýlce 11 890 12 890 12 990 11 890 12 890 12 990 13 790
dítě od 2 do 12 let na přistýlce s 1 dosp. a 1 dítě 11 890 12 890 12 990 11 890 12 890 12 990 13 290

1/2+1 SWCBM-DESW 2 17 290 17 690 19 790 17 290 17 690 19 790 20 290
osoba na přistýlce 11 890 12 890 12 990 11 890 12 890 12 990 13 790
dítě od 2 do 12 let na přistýlce s 1 dosp. a 1 dítě 11 890 12 890 12 990 11 890 12 890 12 990 13 290
SleVy: dítě do 2 let na přistýlce se 2 dospělými - ZDARMA. SleVy Pro Pokoj 1/2+1: dítě od 2 do 12 let na přistýlce 
se 2 dospělými - platí 6990 kč/týden.

DopRAvA:    odlety každou středu z ostravy a Prahy  

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x služby ALL INCLUSIVE, leteckou dopravu, transfer 
do pobytového místa a zpět, letištní a bezpečnostní poplatek, palivový poplatek, zá-
konné pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb. MožnoSt dokoUPení: cestovního pojištění 
včetně pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 Kč/den, nad 18 let – 40 Kč/den.

hotel Sol marina palace hotel imperial resort 

 − 13 %  do 31. 1.

− 10 %  do 28. 2.

All 
inclusive

All 
inclusive kliMAtiZAcekliMAtiZAce venkovní 

bAZén
venkovní 
bAZén

wi-fi
ZA poplAtek

wi-fi
ZDARMA

 − 13 %  do 28. 2.

 − 10 %  do 31. 3.

wellness

Náš tip na výlet - řeka Veleka 
Výlet do přírodní rezervace ústí řeky Veleky a projížďka na motorových člunech 
proti proudu řeky kolem populací želv kaspických a stulíku žlutého z čeledi Lekní-
novitých a nazpátek po proudu řeky až k písečné šíji v jejím ústí.
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Poloha: cca 1 km od starého města Nessebar. VybaVení: restaurace, lobby bar, 
bar u bazénu, WI-FI ZDARMA v lobby baru, parkoviště. UbytoVání: 2lůžkové pokoje  
s možností přistýlky, se sprchou a WC, SAT TV, minibarem, balkonem. StraVoVání: 
ALL INCLUSIVE – snídaně, obědy a večeře formou bufetu, odpolední svačinka, místní 
nealkoholické a alkoholické nápoje v době od 9:30 do 22:30. Pláž: písečná, cca 50 m.  
SPort: venkovní bazén, fitness, dětské hřiště, za poplatek minigolf, kulečník, vodní 
sporty. PoznáMka: lehátka a slunečníky u bazénu ZDARMA (v omezeném množ-
ství). Poplatek za parkování cca 2 EUR/den. Sejf (1 EUR/den), klimatizace (4 EUR/
den), dětská postýlka cca 2 EUR/den - platí se na místě. Sleva za včasný nákup se 
vztahuje pouze na dospělé osoby na základním lůžku.

BG-002N / cena za oSobU/zájezd (kč) od 14 490 Kč / os.
POKOJ

PřI
 POČTU
OSOB

14.6.-21.6. 21.6.-28.6. ― 28.6.-12.7. 12.7.-19.7. ― 19.7.-23.8.

― ― 30.8.-6.9. ― ― 23.8.-30.8. ―

1/2+1 SWCB 2 14 490 14 790 14 990 15 390 15 990 16 290 16 990
osoba od 12 let na přistýlce 14 190 14 490 14 790 15 190 15 890 15 990 16 790
dítě od 2 do 6 let na základním lůžku 11 790 11 990 12 290 12 490 12 890 12 990 13 490
dítě od 6 do 12 let na základním lůžku 13 290 13 490 13 790 13 990 14 490 14 590 15 190
dítě od 6 do 12 let na přistýlce s 1 dosp. a 1 dítě 12 990 13 190 13 490 13 690 14 190 14 390 14 890
SleVy: dítě do 2 let na přistýlce se 2 dospělými - ZDARMA, dítě od 2 do 6 let na přistýlce se 2 dospělými - platí 
6990 kč/týden.

DopRAvA:    odlety každou středu z ostravy a Prahy 

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x služby ALL INCLUSIVE, leteckou dopravu, transfer 
do pobytového místa a zpět, letištní a bezpečnostní poplatek, palivový poplatek, zá-
konné pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb. MožnoSt dokoUPení: cestovního pojištění 
včetně pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 Kč/den, nad 18 let – 40 Kč/den.

Poloha: hotel několik minut chůze od centra Nessebaru (na seznamu UNESCO), přímo 
na krásné písčité pláži. V blízkosti obchůdky, bary, střediska vodních sportů, půjčovny 
automobilů a motocyklů, historické památky, kavárny, tradiční trh. VybaVení: smě-
nárna, lobby bar, sejf za poplatek, výtah, hlavní restaurace, kavárna, WI-FI na recepci 
a v lobby baru ZDARMA, internetový koutek (za poplatek), úschovna zavazadel, za-
hrada. UbytoVání: klimatizované prostorné 2lůžkové pokoje s možností přistýlky se 
sprchou nebo vanou a WC, fénem, telefonem, rádiem, SAT  TV, minibarem, a balko-
nem. Prostornější rodinné pokoje s možností až dvou přistýlek jsou k dispozici na 
vyžádání (za poplatek). WI-FI na pokoji za poplatek. Všechny pokoje jsou nekuřácké. 
StraVoVání: ALL INCLUSIVE - plná penze formou bohatého bufetu, během dne lehké 
občerstvení (pečivo, zákusky, káva, čaj, zmrzlina), neomezená konzumace místních a 
některých cizích značek alkoholických nápojů (pivo, víno, vodka, rum, likéry, whisky, 
míchané nápoje) a nealkoholických točených nápojů. U večeře je vyžadováno formální 
oblečení (dlouhé kalhoty u mužů). Pláž: dlouhá písčitá pláž s pozvolným vstupem do 
moře, cca 50 m. SPort: venkovní bazén s dětskou částí, dětské brouzdaliště, stolní 
tenis, šipky, fitness, vodní sporty dle místní nabídky. Wellness centrum (sauna, vířivka, 
vnitřní vyhřívaný bazén, masážní salón, kosmetický salón), fitness centrum, snack bar 
u bazénu, opalovací terasa (lehátka a slunečníky ZDARMA v omezeném množství). 
Za poplatek vodní sporty na pláži, lehátka a slunečníky na pláži. PoznáMka: sleva za 
včasný nákup se vztahuje pouze na dospělé osoby na základním lůžku.

BG-002AR / cena za oSobU/zájezd (kč) od 17 190 Kč / os.
POKOJ

PřI
 POČTU
OSOB

14.6.-21.6. 21.6.-28.6. ― 28.6.-5.7. 5.7.-30.8.

― ― 30.8.-6.9. ― ―

1/2+1 SWCB 2 17 190 18 490 19 690 20 590 21 990
osoba od 13 let na přistýlce 15 290 16 390 17 390 17 990 19 290
dítě na základním lůžku od 2 do 13 let 14 790 15 790 16 790 17 490 18 590
dítě od 2 do 13 let na přistýlce s 1 dosp. a 1 dítě 12 490 13 190 13 790 14 290 14 990

1/2+2 SWCB - SUITE 2 18 690 20 290 21 490 22 490 23 990
dítě na základním lůžku od 2 do 13 let 15 990 17 190 17 990 18 890 19 990
dítě na druhé přistýlce od 2 do 13 let 13 290 13 990 14 790 15 190 15 990
SleVy: dítě do 2 let bez lůžka se 2 dospělými - ZDARMA. dítě od 2 do 12 let na první přistýlce se 2 dospělými 
- platí 6990 kč/týden.

DopRAvA:    odlety každou středu z ostravy a Prahy

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x služby ALL INCLUSIVE, leteckou dopravu, transfer 
do pobytového místa a zpět, letištní a bezpečnostní poplatek, palivový poplatek, zá-
konné pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb. MožnoSt dokoUPení: cestovního pojištění 
včetně pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 Kč/den, nad 18 let – 40 Kč/den.

hotel arsenal hotel arsena 

All 
inclusive

All 
inclusivekliMAtiZAce kliMAtiZAcepláž  

pRo Děti
pláž  
pRo Děti

venkovní 
bAZén

venkovní 
bAZén

bulharsko  >  neSSebar

 − 25 %  do 31. 1.

 − 20 %  do 28. 2.

− 15 %  do 31. 3. 

− 10 %  do 30. 4.

  − 7 %  do 31. 5.

wi-fi
ZDARMA wellness

 − 15 %  do 31. 1.

 − 13 %  do 28. 2.

 − 10 %  do 31. 3.

Náš tip na výlet - Varna 
Chcete navštívit DELFINÁRIUM? Zažijte s námi atmosféru přímořského velkoměs-
ta, které Vám kromě spousty historických památek nabízí i neopakovatelný zážitek 
z návštěvy delfinária. 
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bulharsko  >  neSSebar

Poloha: hotel se nachází cca 2,5 km od historického centra Nessebaru. Vyba-
Vení: restaurace, lobby bar, směnárna, prodejna suvenýrů, internetový koutek, 
parkoviště. UbytoVání: klimatizované 2lůžkové pokoje s možností přistýlky, vždy 
sprcha a WC, SAT TV, WI-FI ZDARMA, lednice, sejf, telefon, balkon. StraVoVání: 
ALL INCLUSIVE - snídaně od 7:30 do 10:00, obědy od 12:30 do 14:30 a večeře 
od 18:00 do 21:00 formou bufetu, dopolední a odpolední občerstvení (káva, čaj, 
zmrzlina, zákusky), místní nealkoholické a alkoholické nápoje v době od 10:00 do 
23:00. Pláž: písečná, cca 50 m. SPort: venkovní a vnitřní bazén, dětský bazén, SPA 
Rose (turecká lázeň, sauna, aromaterapie, masáže), fitness, tenisové kurty, hřiště 
pro míčové hry, minigolf, stolní tenis, animační programy, vodní sporty. PoznáMka: 
program ALL INCLUSIVE dále zahrnuje: lehátka a slunečníky u bazénu v omezeném 
množství, dětský Mini Aquapark v komplexu Sol Nessebar, denní a večerní animace, 
fitness, wellness, multifunkční hřiště. Sleva za včasný nákup se vztahuje pouze na 
dospělé osoby na základním lůžku. Max. obsazenost pokoje jsou 3 osoby včetně 
případného dítěte do 2 let.

BG-002P / cena za oSobU/zájezd (kč) od 21 990 Kč / os.
POKOJ

PřI
 POČTU
OSOB

14.6.-28.6. 28.6.-5.7. ― 5.7.-12.7. 12.7.-23.8.

― 30.8.-6.9. 23.8.-30.8. ― ―

1/2+1 SWCB 2 21 990 22 290 23 990 25 790 26 390
osoba od 12 let na přistýlce 18 490 18 690 19 990 21 290 21 790
dítě od 2 do 12 let na základním lůžku 17 790 17 990 19 190 20 490 20 890
dítě od 2 do 12 let na přistýlce s 1 dosp. a 1 dítě 14 890 15 190 15 990 16 890 17 190
SleVy: dítě do 2 let na přistýlce se 2 dospělými - ZDARMA, dítě od 2 do 12 let na přistýlce se 2 dospělými - platí 
6990 kč/týden.

DopRAvA:    odlety každou středu z ostravy a Prahy  

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x služby ALL INCLUSIVE, leteckou dopravu, transfer 
do pobytového místa a zpět, letištní a bezpečnostní poplatek, palivový poplatek, zá-
konné pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb. MožnoSt dokoUPení: cestovního pojištění 
včetně pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 Kč/den, nad 18 let – 40 Kč/den.

Poloha: luxusní komplex cca 2,5 km od centra města Nessebar. VybaVení: restaurace, 
lobby a snack bar, internetový koutek, WI-FI na recepci (za poplatek), TV místnost, 
kongresový sál, diskoclub Viva. UbytoVání: klimatizované 2lůžkové pokoje s možností 
až 2 přistýlek, vždy sprcha a WC, SAT TV, telefon, balkon. StraVoVání: ALL INCLUSIVE 
- snídaně od 7:30 do 10:00, obědy od 12:30 do 14:30 a večeře od 18:00 do 21:00 for-
mou bufetu, odpolední snack (káva, čaj, zmrzlina), místní nealkoholické a alkoholické 
nápoje v době od 10:00 do 23:00. Pláž: písečná, cca 70 m. SPort: venkovní a vnitřní 
bazén, dětský bazén, SPA centrum, fitness, stolní tenis, bowling, tenisové kurty, billi-
ard, animace, vodní sporty. PoznáMka: program ALL INCLUSIVE dále zahrnuje: lehátka 
a slunečníky u bazénu v omezeném množství, dětský Mini Aquapark v komplexu Sol 
Nessebar, denní a večerní animace, fitness, wellness, hřiště. Sleva za včasný nákup se 
vztahuje pouze na dospělé osoby na základním lůžku. Max. obsazenost pokoje jsou  
4 osoby včetně případného dítěte do 2 let.

BG-002M / cena za oSobU/zájezd (kč) od 19 990 Kč / os.
POKOJ

PřI
 POČTU
OSOB

14.6.-28.6. 28.6.-5.7. ― 5.7.-12.7. 12.7.-23.8.

― 30.8.-6.9. 23.8.-30.8. ― ―

1/2+2 SWCB 2 19 990 20 190 21 890 23 690 24 190
osoba od 12 let na přistýlce 16 890 16 990 18 390 19 690 20 190
dítě od 2 do 12 let na základním lůžku 16 290 16 490 17 690 18 990 19 390
dítě od 2 do 12 let  a druhé přistýlce 13 890 13 990 14 890 15 790 15 990
dítě od 2 do 12 let na přistýlce s 1 dosp. a 1 dítě 13 890 13 990 14 890 15 790 15 990
1/2+2 SWCBM 2 21 390 21 590 23 290 24 990 25 690
osoba od 12 let na přistýlce 17 990 18 190 19 490 20 790 21 190
dítě od 2 do 12 let na základním lůžku 17 290 17 490 18 690 19 990 20 390
dítě od 2 do 12 let  a druhé přistýlce 14 590 14 790 15 690 16 490 16 790
dítě od 2 do 12 let na přistýlce s 1 dosp. a 1 dítě 14 590 14 790 15 690 16 490 16 790
SleVy: dítě do 2 let na přistýlce se 2 dospělými - ZDARMA, první dítě od 2 do 12 let na přistýlce se 2 dospělými - platí  
6990 kč/týden.

DopRAvA:    odlety každou středu z ostravy a Prahy 

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x služby ALL INCLUSIVE, leteckou dopravu, transfer do 
pobytového místa a zpět, letištní a bezpečnostní poplatek, palivový poplatek, zákonné pojiš-
tění dle zákona č. 159/1999 Sb. MožnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně pojištění 
storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 Kč/den, nad 18 let – 40 Kč/den.

hotel Sol nessebar palace 

 − 10 %  do 31. 1.

All 
inclusive kliMAtiZAce wi-fi

ZDARMA wellnessvenkovní 
bAZén

All 
inclusive kliMAtiZAce pláž  

pRo Děti
venkovní 
bAZén

hotel Sol nessebar bay-mare 

 − 10 %  do 31. 1.

RoDinné 
pokoje

Další tipy pro Vaši dovolenou - penziony v Lorenzi  
na www.ckvt.cz
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Poloha: hotel se nachází v letovisku Ravda cca 100 m od moře, 3 km od Nessebaru.
VybaVení: restaurace, market, terasa, WI-FI ZDARMA v restauraci a na recepci, 
v blízkosti parkoviště. UbytoVání: klimatizované 2lůžkové pokoje s možností 
až 2 přistýlek, se sprchou a WC, SAT TV, lednicí, balkonem. StraVoVání: ALL 
INCLUSIVE Light: formou plné penze - snídaně od 8:00 do 10:00 kontinentální 
bufet, oběd od 12:30 do 14:00 formou bufetu (bulharská národní kuchyně), večeře 
od 18:00 do 20:00 formou bufetu (bulharská národní kuchyně). Neomezená 
konzumace místních alkoholických a nealkoholických nápojů na baru od 10:30 
do 22:00 (nezahrnuje džusy z čerstvého ovoce). Pláž: písečná, cca 250 m. SPort: 
venkovní bazén, billiard, veřejné dětské hřiště, vodní sporty na pláži. PoznáMka: na 
hotelové pláži lehátka a slunečníky ZDARMA v omezeném množství. Sleva za včasný 
nákup se vztahuje pouze na dospělé osoby na základním lůžku. 

BG-002E / cena za oSobU/zájezd (kč) od 11 490 Kč / os.
POKOJ

PřI
 POČTU
OSOB

14.6.-21.6. 21.6.-28.6. ―  28.6.-5.7. 5.7.-30.8.

―  ―  30.8.-6.9. ―  ―  

1/2+2 SWCB 2 11 490 12 290 12 490 12 790 12 990
SleVy: dítě do 2 let bez lůžka se stravou - ZDARMA. dítě do 14 let na 1. přistýlce - platí 6990 kč/týden, dítě do 
14 let na základním lůžku - platí 9990 kč/týden, dítě do 14 let na 2. přistýlce - platí 9990 kč/týden. osoba od 14 
let na přistýlce platí 11190 kč/týden.

DopRAvA:    odlety každou středu z ostravy a Prahy 

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x služby ALL INCLUSIVE Light, leteckou dopravu, 
transfer do pobytového místa a zpět, letištní a bezpečnostní poplatek, palivový 
poplatek, zákonné pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb. MožnoSt dokoUPení: 
cestovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 Kč/den, 
nad 18 let – 40 Kč/den.

hotel elvira 

RoDinné 
pokoje kliMAtiZAce pláž  

pRo Děti
wi-fi
ZDARMA

bulharsko  >  raVda

 − 5 %  do 30. 4.

All inclusive light v ceně!

venkovní 
bAZén

na co se m
o
u žete t ěšit:

píse čná pláž cca 250 m

venkovní bazén

bulharská národní kuchyně

2. Bulharský večer komplex Čiflika - Pismenovo
Na statku Pismenovo v lesích pohoří Strandža se nachází etnografický komplex 
Čiflika, do kterého uspořádá výlety každý týden. Bulharska kuchyně, tanec na 
žhavém uhlí, folklorní program, tance a písně.

Naše tipy na výlety: 1. Akce Potápění
Spojte Váš pobyt v Bulharsku s nezapomenutelnými zážitky pod mořskou hladi-
nou. V rámci Vaší dovolené si můžete vyzkoušet potápění s přístrojem pod vedením 
zkušeného instruktora v programu pro začátečníky i pokročilé.



další informace na www.ckvt.cz nebo na více než 1 300 prodejních místech  |  15

Poloha: menší rodinný hotel se skládá ze 2 budov (Salena I a II) a nachází se 
v Primorsku, cca 200 metrů od severní pláže. VybaVení: restaurace, WI-FI 
ZDARMA, v blízkosti taverny, bary, směnárna, obchody. UbytoVání: klimatizované 
2 lůžkové pokoje s možností až 2 přistýlek (rozkládací gauč), se sprchou a WC, 
SAT TV, lednicí, balkonem. StraVoVání: snídaně formou bufetu. Pláž: písečná, cca 
200 m. SPort: venkovní bazén s whirlpool, v blízkosti Aquapark (cca 3 km), na jižní 
pláži (cca 700 m) vodní sporty a tobogán. PoznáMka: u hotelového bazénu lehátka 
a slunečníky ZDARMA v omezeném množství. Sleva za včasný nákup se vztahuje 
pouze na dospělé osoby na základním lůžku.

BG-002SA / cena za oSobU/zájezd (kč) od 9 890 Kč / os.
POKOJ

PřI
 POČTU
OSOB

14.6.-28.6. ―  28.6.-5.7. 5.7.-12.7. 12.7.-19.7. 19.7.-16.8.

―  23.8.-6.9. ―  ―  16.8.-23.8. ―  

1/2 SWCB 2 9 890 9 990 10 190 10 390 10 790 10 990
1/2+1 SWCB 2 9 890 9 990 10 190 10 390 10 790 10 990
1/2+2 SWCB 2 9 890 9 990 10 190 10 390 10 790 10 990
SleVy: dítě do 2 let bez lůžka - ZDARMA. dítě do 6 let na přistýlce - platí 6990 kč/týden, dítě od 6 do 12 let na 
přistýlce - platí 8990 kč/týden. osoba od 12 let na přistýlce platí 9890 kč/týden.

DopRAvA:    odlety každou středu z ostravy a Prahy 

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x snídani, leteckou dopravu, transfer do pobytového 
místa a zpět, letištní a bezpečnostní poplatek, palivový poplatek, zákonné pojištění 
dle zákona č. 159/1999 Sb. MožnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně 
pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 Kč/den, nad 18 let – 40 Kč/den.

hotel Salena 

RoDinné 
pokoje kliMAtiZAce pláž  

pRo Děti
wi-fi
ZDARMA

bulharsko  >  primorSKo

 − 5 %  do 30. 4.

venkovní 
bAZén

na co se m
o
u žete t ěšit:

píse čná pláž cca 200 m

venkovní bazén

wi- fi zdarma

klimatizované pokoje

Náš tip na výlet - řeka Ropotamo
Příjemný výlet lodí do přírodní rezervace Ropotamo, ve které můžete vidět nejen 
zákonem chráněné živočichy a rostlinstvo, ale také i zajímavé přírodní úkazy 
místní přírody.



letecky z ostravy: kréta, Zakynthos, kos, korfu
letecky z Prahy: lefkada, kefalonie, karpathos, skiathos,  

rhodos, sámos, Parga, Meganissi

CK VítKoViCe tours ve spolupráci s CK Viamare
nabízí novinku

Letecky z Ostravy a Prahy

• Menší, romantická letoviska mimo hlavní turistická centra
• apartmány, studia, vily a hotely

• Vlastní delegáti ve všech pobytových místech
• Garantem zájezdů do Řecka je ck Viamare - specialista na Řecko a řecké ostrovy  

s 25 letou tradicí a 300 000 spokojenými klienty

speCialista na ŘeCKospeCialista na Jadr an

řecké 

ostrovy
no

vin
ka


