Ponuka rodinnej dovolenky BULHARSKO
2020
ZO OZŽ pri RD Bratislava hlavné a CK Ange Tour ponúkajú rodinnú dovolenku
železničiarom a ich rodinám v Bulharsku, v letovisku Pomorie

Letovisko Pomorie leží 18 km severne od Burgasu. Staré mestečko zo IV. storočia je známe svojimi
vinicami, výrobou dobrých vín, koňakov, a rakijí. Mierna klíma, najviac slnečných dní do roka, príjemné
teploty a liečivé bahno, ktoré sa ťaží z blízkeho jazera, využívajú sa pri liečbe pohybového ústrojenstva,
nervových, gynekologických chorôb a kožných alergií
Ubytovanie: Hotel ALCIONA BEACH ***priamo na pláži (v cene TV, klimatizácia, Wifi, výťah) a v
súkromných domoch a vilkách pri hlavnej ulici, vzdialené od pláže do 350 m.
Izby a apartmány v súkromných domoch majú samostatné balkóny so sedením, kuchyňu alebo
kuchynský kútik, WC a kúpeľňu, chladničku, TV, internet, klimatizáciu .
Všetky pláže sú piesočnaté, vhodné aj pre malé deti a sú omývané čistým a priezračným Čiernym
morom. Severná pláž pri Soľnom jazere má čierny piesok s bohatým obsahom mangánu a železa.

Fakultatívne výlety
Počas pobytu majú účastníci možnosť navštíviť zaujímavé
miesta prostredníctvom fakultatívnych výletov :
 Bulharský večer – večerno-nočný výlet do zábavného
podniku „Zlatý sud“, kultúrny program ,privítací prípitok,
večera, neobmedzená konzumácia vína, folklórne
a nestinárske tance, ľudové remeslá, ZOO kútik, atrakcie
a tance so živou hudbou
● Pirátska plavba - celodenná plavba pirátskou loďou,
piknik, návšteva ostrov „Sv Anastázia“,obed, neobmedzená
konzumácia nealkoholických a alkoholických nápojov,
kúpanie sa, zábavné hry a tance
● Nesebar a Slnečné pobrežie – výlet loďou, návšteva
historických objektov, kúpanie, nákupy
● Liečivé bahno – návšteva severné pláže Pomoria pri
soľnom jazere s liečivým bahnom a lugou
● Istanbul - jedno alebo dvojdňový zájazd za historickými
pamiatkami a nákupmi
● Aquapark – novovybudovaný aquapark v Pomorí

Vlaková doprava
Medzinárodný vlak „NESEBAR“ z Budapešti do Burgasu tuto sezónu nepremáva

Letecká doprava
Cena letenky s odletom z Bratislavy, Košíc, Popradu a Sliaču do Burgasu a späť 175 €.
Letiskové poplatky, palivový, emisný, bezpečnostný, poistný príplatok a občerstvenie
v cene za 85 EUR/osoba. Dieťa do 2 rokoch - letenky zadarmo.
Cena za ubytovanie podľa tabuľky:
Termíny leteckých turnusov
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Počet dní
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Cena za pobyt a pobytová taxa na osobu.
Ubyt. v súkromí - dospelý

155
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175

165

175

155

Ubyt.v súkr.- dieťa 3-12r.

95

125
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125
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Hotelové ubyt. - dospelý

240

250

280
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280
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240

Pobytova taxa (jednorazový poplatok)
€ za
osobu/turnus.
Deti do 4:10,rokov
majú
pobyt zdarma bez nároku na lôžko

Transfer z Burgasu do Pomoria a späť : 8 ,-EUR za osobu.

Dieťa 3-12 r. pri hotelovom ubytovaní -30 € z uvedenej ceny v tabuľke

Individuálna doprava autom
Individuálna doprava autom cez Srbsko (diaľničné poplatky a benzín tam a späť cca 250 €). Čas
cesty cca 15-17 hod. Cena za ubytovanie podľa vyššie uvedenej tab. V prípade iných termínov
cena sa ubytovanie sa úmerné prepočíta podľa počtu nocľahov.
Prihlasovanie záujemcov je písomné u organizátora zájazdu a za záväznú sa považuje písomná
prihláška, spolu so zálohou 100 EUR na osobu.
Bez úhrady zálohy bude záujemca evidovaný iba ako náhradník. Zvyšok ceny zájazdu je záujemca
povinný uhradiť najneskôr 60 dní pred dňom odchodu jeho turnusu. Pre prípad zvýšenia cien od
dodávateľov si organizátor vyhradzuje možnosť zvýšenia ceny zájazdu okrem mimoriadnej ponuky.
Mimoriadna ponuka: pokiaľ záujemca uhradí celú sumu zájazdu (doprava + ubytovanie)
do 15. apríla 2020 organizátor garantuje nemennosť ceny zájazdu
Úhradu je možné zrealizovať:


osobne v hotovosti na adrese organizátora



prevodom na bankový účet:
účet číslo:



IBAN :
variabilný symbol:
poznámka:

Organizátor:

131 033 6014 / 1111

UniCredit Bank

SK51 1111 0000 0013 1033 6014
dátum narodenia účastníka
priezvisko platiteľa

ZO OZŽ pri Rušňovom depe Bratislava hlavné
Tupého 4; 813 05 BRATISLAVA

Kontaktné osoby:

Janota Jozef tel.: 02 – 2029– 4083
Poláková Alica
– 5222

www.devin-valcik.sk

0905-429 968
0904-220 619

mail: devin-valcik@nextra.sk

