
Bulharsko je tradiční turistickou destinací
na pobřeží Černého moře, které nabízí
široké, dlouhé pláže se zlatavým pískem,
malebná historická městečka, památky
UNESCO, staré kláštery i moderní letoviska,
mohutné hory i překrásná údolí, několik
národních parků, výbornou kuchyni plnou
rozmanitých receptů, přátelské obyvatele, 
se kterými se domluvíte i česky, a kvalitní
ubytování v moderních hotelech 
a apartmánových domech za příznivé ceny. 
A krátký let z České republiky je příjemným
bonusem.

Bulharsko leží na východní části Balkánského
poloostrova. Na severu hraničí s Rumunskem,
na západě se Srbskem a Makedonií, na jihu 
s Řeckem a Tureckem a na východě ho omývá
Černé moře. Tato mořská hranice je dlouhá 
378 km. Hlavní město Bulharska, Sofia, 
se nachází v západní části země a má 
1,4 milionu obyvatel. V celém Bulharsku
naleznete svědectví o hluboce zakořeněných
bulharských tradicích - starobylé kostely 
a kláštery, zříceniny starých hradů nebo
dokonce tradiční rituály, jako je např. ohnivý
tanec. Bulharsko nabízí mnoho pamětihodností
a je tak ideální i pro milovníky kultury.

V Bulharsku panuje kontinentální klima,
jen na pobřeží je tepleji než ve zbytku země,
v letních měsících je tu méně srážek a zimy jsou
mírnější. Středomořské klima podél pobřeží
Černého moře umožňuje koupací sezónu
od května do října. Ideální měsíce pro letní
dovolenou jsou červen, červenec, srpen a září,
kdy zde prakticky neprší a teploty jsou nejvyšší. 
Dovolená u pobřeží Černého moře se již stala
pojmem pro mnoho turistů. Kromě krásných,
zlatých, písečných pláží tu najdete i perfektní
podmínky pro provozování mnoha vodních
sportů.

Bulharsko nabízí také mohutné hory, překrásná
údolí, nekonečné roviny i několik národních
parků, které určitě stojí za návštěvu. Například

park Strandja, který je sice nejmladším,
ale zároveň také největším přírodním parkem
v Bulharsku. Zvláštností je místní vzácná flóra
a ohrožení stěhovaví ptáci, kteří se zde usadili.
Při dovolené na pobřeží Černého moře nesmíte
vynechat výlet do Sozopolu, malebného
městečka s téměř 3 000 let dlouhou historií. 
Leží 35 km jižně od Burgasu na skalnatém
pobřeží a má dvě krásné písečné pláže.
Pozoruhodnou kulturní atrakcí je také staré

město Nessebar, který se podobá muzeu pod
širým nebem a leží na poloostrově. 

V bulharských letoviscích najdete vše,
co potřebujete ke strávení spokojené dovolené.
Ceny jsou stejné a mnohdy až o 10% nižší
než u nás. Platí však, že v hotelových
komplexech jsou ceny vyšší než v turisticky
méně vyhledávaných oblastech. Častými dárky
přivezenými z dovolené v Bulharsku jsou místní
originální keramika, kosmetika z růží, nebo
pálenka z hroznů a fíků – Rakia, sýry a podobně.

Kompletní nabídka ubytování a aktuální
ceny na www.viamare.cz/bulharsko

BULHARSKO

BULHARSKO
� NEKONEČNÉ PLÁŽE SE ZLATÝM PÍSKEM 
� BOHATÁ HISTORIE 
� OKOUZLUJÍCÍ PŘÍRODA

Letecké zájezdy
na 7 a 14 nocí

Odletová místa
Praha, Brno,
Ostrava
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DOPORUČUJEME
� navštivte historické městečko Sozopol,

které s množstvím domů z 18. a 19.
století a úzkými uličkami patří ke
klenotům Bulharska

� střídejte nádherné pláže se zlatým
pískem na březích Černého moře
a využijte k tomu dobře fungující místní
dopravu nebo kola

� nechte se okouzlit atmosférou starého
města Carevo, které bylo založeno 
v 7. století před Kristem a projděte se
krásnou pěší zónou a promenádou,
parkem či přístavem

� vyzkoušejte kávu z kávovarů nejen
v ulicích Careva

� udělejte si výlet do starobylého města
Nessebar, které se v roce 1983 právem
stalo součástí světového dědictví
UNESCO

� vyzkoušejte některé vodní sporty, které
se nabízejí na mnoha plážích
černomořského pobřeží

� vydejte se k řece Ropotamo, jejíž ústí
je vyhlášeno přírodní rezervací

� objevte kouzlo nádherných divokých
pláží na samém jihu Bulharska
v Sinemorci - pláže Veleka, Silistar,
Lipite a Butamyata

Další zajímavosti Vám na místě
doporučí zástupce CK.
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BULHARSKO

LOZENEC

Lozenec je přímořské letovisko, které patří 
k vyhledávaným místům na pobřeží Černého
moře. I tak je však Lozenec, v porovnání s jinými
oblastmi tohoto pobřeží, přece jen klidnější
lokalitou s téměř 2000 obyvateli. Návštěvníci
ocení především nádherné pláže s jemným
zlatavým pískem a pozvolným vstupem do moře,
okolní přírodu, příjemné zahradní restaurace,
kavárny, obchůdky a stánky i stylové plážové
bary. K velmi vyhledávaným patří pláž
se zlatavým pískem v jižní části letoviska. Menší

pláže v Lozenci i v jeho okolí jsou roztroušeny
v malebných zátokách. V některých zálivech jsou
pláže vhodné i pro nudisty.

Transfer:
Cesta z letiště Burgas do Lozence (cca 70 km)
potrvá asi 1 h. 15 min.

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ

Dion (apartmány) ... str. 352 
Sunrise 
(hotel se snídaní nebo s polopenzí) ... str. 353 

PRIMORSKO

Primorsko je relativně mladé letovisko, které leží
jižně od Burgasu, na malém poloostrově.
Hlavní pláže jsou dvě - jižní pláž se táhne několik
kilometrů až ke středisku Kiten a nejdete 
na ní tobogán, severní pláž bývá živější 
a větrnější s vlnami. Konec této pláže je vyhrazen
pro nudisty. Obě hlavní pláže jsou písečné
s pozvolným vstupem do moře. Naleznete 
zde množství velkých hotelů i soukromých
penzionů, obchody, restaurace a veškeré
turistické zázemí. Primorsko je velmi oblíbené

zvláště mezi českými a slovenskými turisty, takže
zde naleznete jídelní lístky v češtině, české
informační centrum a na mnoha místech
se bez problému domluvíte.

Transfer:
Cesta z letiště Burgas do Primorska (cca 60 km)
potrvá asi 70 min.

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ

Perla Playa (hotel se snídaní) ... str. 354 
Siena (hotel se snídaní) ... str. 355  

NESSEBAR

Starobylé městečko chráněné UNESCO, ležící
severně od Burgasu, je jedním z nejstarších
evropských měst. Nessebar je vyhledávaným
místem umělců, především pouličních malířů
a hudebníků. Celé hodiny můžete brouzdat
klikatými uličkami kolem kamenných
a dřevěných domů a zahrádek osázených
fíkovníky a vinnou révou a prohlížet si

v nesčetných galeriích obrazy, keramiku a další
umělecké předměty. Za hradbami Starého
města sídlí nová část, kde si můžete vychutnat
vůni místních trhů, které vás překvapí svou
okázalostí a pestrostí. Pláže v okolí Nessebaru
jsou pokryty zlatým pískem a mají pozvolný
vstup do moře.

Transfer:
Cesta z letiště Burgas do Nessebaru (cca 30 km)
potrvá asi 40 min.

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ

Sol Nessebar Bay & Mare 
(hotel s all inclusive) ... str. 356 
Sol Nessebar Palace 
(hotel s all inclusive) ... str. 356 

SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ

Letovisko Slunečné pobřeží je 8 km dlouhá pláž
místy až 200 m široká, která se táhne
od letoviska Sveti Vlas až po Nessebar.
Pláže patří mezi každoročně oceňované modrou
vlajkou EU, mají pozvolný vstup do moře vhodný
pro děti a nabízí i širokou škálu vodních sportů
a dalšího vyžití. V této oblasti jsou převážně

situovány all inclusive hotely a resorty.
Dále je zde lékárna, poliklinika, pošta banka
nebo bankomaty. Centrum letoviska
je rozloženo podél pobřežní promenády,
která vede podél hlavní pláže až k Nessebaru.
Tato promenáda je lemována kavárnami, stánky,
útulnými restauracemi, procházku po ní Vám
zpříjemní četní pouliční hudebníci a umělci.
V noci zde nejdete noční kluby, diskotéky a bary.

Transfer:
Cesta z letiště Burgas do Slunečného pobřeží 
(cca 30 km) potrvá asi 45 min.

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ

Riva (hotely s all inclusive) ... str. 357 

SVETI VLAS

Sveti Vlas je malé městečko s původním
centrem, které najdete na úplném konci
Balkánského pohoří. Pod původním centrem
je nová hotelová zástavba a krásná pláž, která
plynule navazuje na Slunečné pobřeží. Tyto dvě
střediska rozděluje velká zahrada s moly.

Letovisku se vyhýbá hlavní cesta. Sveti Vlas
je ohraničen rychle se zvedajícími horami,
které městečko příjemně ohraničují a zároveň
jsou příčinou dobrého podnebí, které má
pozitivní vliv na léčbu dýchacích onemocnění.

Transfer:
Cesta z letiště Burgas do Sveti Vlas (cca 40 km)
potrvá asi 1 h.

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ

Paradise Beach (hotel s all inclusive) ... str. 357 

Pro zpestření Vaší dovolené si můžete vybrat
z následujících výletů (výlety pořádá místní
cestovní kancelář, platí se přímo na místě
a může dojít ke změně programu):

Bulharský večer - večer strávený v tradiční
restauraci Chiflika v strandžaských horách -
tradiční jídlo, hudba a tanec. (orientační cena:
44 Lv, dítě do 12 let: 26 Lv)

Nessebar - výlet do jednoho z nejstarších měst
v Evropě, zakončený nákupy a obědem.
(orientační cena: 40 Lv, dítě do 12 let: 28 Lv)

Ropotamo - výlet lodí do ústí řeky. (orientační
cena: 20 Lv, dítě do 12 let: 12 Lv)

Řeka Veleka - 2hodinový výlet na lodi po řece
Veleka, s odpočinkem na pláži. (orientační cena:
25 Lv, dítě do 12 let: 15 Lv)

Sozopol - půldenní výlet do města Sozopol
s volným časem na nákupy. (orientační cena:
20 Lv, dítě do 12 let: 12 Lv)

Varna - výlet do přímořského města 
s návštěvou delfinária. (orientační cena: 75 Lv,
dítě do 12 let: 55 Lv)

VÝLETY Výlety a tipy naleznete na webu. Poznávejte na dovolené.
Ceny pronájmů aut naleznete na webu.



BULHARSKO � LOZENEC

Aparmány � Bez stravy / možnost dokoupení snídaní

Dion

� Až 2 děti výhodná cena

� Rodinná dovolená

� Blízko pláže a centra

� Oblíbené

POLOHA
Rodinný apartmánový dům Dion se nachází v klidném
letovisku Lozenec, pouze 30 m od hlavní písečné pláže
s pozvolným vstupem do moře. Centrum letoviska
s obchody, restauracemi a dalšími službami je vzdáleno
asi 200 m. V okolí je řada restaurací, kaváren, stánků
a obchodů.

UBYTOVÁNÍ
Rodinný apartmánový dům Dion nabízí nové a moderní
ubytování s vlastní pěstěnou zahradou, venkovním sezením
a komorní kavárničkou. Prostorné apartmány se nacházejí
v 1. - 3. patře. Apartmány mají 1 ložnici s manželskou postelí
a obývací pokoj s rozkládací sedací soupravou (lůžka 
až pro 2 osoby), plně vybavený kuchyňský kout (lednička,
vařič, varná konvice, mikrovlnná trouba, základní nádobí),
koupelnu s WC, LCD TV, Wi-Fi a klimatizaci. Apartmány mají
prostorné terasy a balkóny, vždy minimálně s jedním přímým
výhledem na moře a u některých i s dalším bočním
výhledem na moře. U hotelu je parkoviště pro hosty 
a před domem velké dětské hřiště. Dětská postýlka
je na vyžádání (zdarma).

STRAVOVÁNÍ
Doporučujeme dokoupení snídaní formou bufetu
podávaných v blízkém hotelu Sunrise (cca 100 m). 

PLÁŽ
Široká písčitá pláž je pouze 30 m od apartmánového domu.
Slunečníky a lehátka jsou k dispozici za poplatek. 

SHRNUTÍ 
Kvalitní ubytování blízko pláže i centra, s výhledem na moře,
klidná poloha.

VZDÁLENOST 
Pláž: cca 30 m
Centrum: cca 200 m

www.viamare.cz/bloz12
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Odlety
Praha, Brno, Ostrava

Odletové dny
Pá
Počet nocí: 7, 14

Dospělá osoba

Cena od

10 652 Kč*

Až 2 děti do 18 let na přistýlce

Výhodná cena od

4 990 Kč
Platnost ceny do 31. 3.

Děti do 18 let pobyt zdarma

Cena od

5 990 Kč

Viz příloha Ceník str. 142

* Cena po nejvyšší slevě



� Sleva pro klienty 55+

� Pro rodiny s dětmi

� Přímo na pláži

� Klidné prostředí

� Rezervujte včas
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Odlety
Praha, Brno, Ostrava

Odletové dny
Pá
Počet nocí: 7, 14

Dospělá osoba

Cena od

11 062 Kč*

Hotel � Snídaně nebo polopenze

Sunrise

BULHARSKO � LOZENEC

POLOHA
Hotel Sunrise se nachází v severní části letoviska Lozenec,
přímo u krásné písečné pláže. Na pláž se dostanete
pohodlně přes zahradu od bazénu. Centrum letoviska
s obchody a restauracemi je vzdáleno asi 150 m.

UBYTOVÁNÍ
Hotel nabízí ubytování v moderně a komfortně zařízených
2lůžkových pokojích s možností přistýlky. Pokoje mají buď
2 lůžka nebo manželskou postel (tzv. „king size“). V hotelu
jsou k dispozici na vyžádání i pokoje pro 4 osoby (manželská
postel a rozkládací gauč až pro 2 osoby) a suity. Suity mají
1 ložnici s manželským lůžkem a obývací pokoj s rozkládací
sedací soupravou (až pro 2 osoby). Všechny pokoje mají
koupelnu s vanou či sprchou, toaletu, klimatizaci,
rychlovarnou konvici, TV/SAT a Wi-Fi. Všechny pokoje a suity
mají terasu nebo balkón s výhledem na moře.
Ceny za 4lůžkové pokoje a suity naleznete na
www.viamare.cz.

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
Hostům hotelu je k dispozici recepce, venkovní bazén
s lehátky a slunečníky, venkovní restaurace, sauna, dětský
bazén, hřiště a zahrada, odkud vede cesta na pláž.

STRAVOVÁNÍ
V hotelu je podávaná rozšířená kontinentální snídaně
formou bufetu nebo polopenze (večeře je servírovaná
s možností výběru hlavního jídla). 

PLÁŽ
Široká písečná pláž je pouze 30 m přes zahradu od hotelu.
Slunečníky a lehátka jsou za poplatek. 

SHRNUTÍ 
Kvalitní ubytování blízko pláže i centra, výhled na moře,
klidná poloha.

VZDÁLENOST 
Pláž: cca 30 m
Centrum: cca 150 m

www.viamare.cz/bloz10 Viz příloha Ceník str. 141

* Cena po nejvyšší slevě



BULHARSKO � PRIMORSKO

Hotel � Snídaně / možnost dokoupení večeří

Perla Playa

� Až 2 děti výhodná cena

� Přímo na pláži

� Klidné prostředí 

� Rezervujte včas

POLOHA
Perla Playa je menší rodinný hotýlek, který najdete v první
linii od pláže, v severní a klidné části Primorska. Duny, které
navazují na písečnou pláž, jsou pouze přes místní málo
frekventovanou komunikaci. Nejbližší supermarket je hned
vedle hotelu cestou na pláž. Další restaurace a supermarket
najdete cca 100 m od hotelu, rušnější centrum s lunaparkem
a jinou zábavou je vzdáleno asi 350 m. 

UBYTOVÁNÍ
Hotel nabízí ubytování ve 2lůžkových pokojích s možností
až 2 přistýlek (pohovka s výsuvným lůžkem). Všechny pokoje
mají koupelnu se sprchovým koutem, toaletu, klimatizaci,
TV/SAT, trezor a menší ledničku. Velká část pokojů má výhled
na moře, pokoje bez výhledu jsou směrovány do vnitrobloku.

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
Hotelovým hostům je k dispozici menší recepce a restaurace.
Zde je zdarma Wi-Fi. K restauraci patří venkovní posezení.
Za domem, směrem do vnitrobloku, má hotel menší bazén
a bazének pro děti s lehátky a slunečníky zdarma. 

STRAVOVÁNÍ
V hotelu je podávána rozšířená kontinentální snídaně
formou bufetu. Můžete si dokoupit servírované večeře
v hotelové restauraci. 

PLÁŽ
Široká několik kilometrů dlouhá pláž s postupným vstupem
do moře je cca 30 m od hotelu přes písčité duny. Na pláži
najdete bary, rychlé občerstvení, sprchy i vodní sporty,
slunečníky a lehátka si můžete pronajmout za poplatek.

SHRNUTÍ
Hotel s rodinnou atmosférou je díky své poloze vhodný
pro všechny věkové kategorie i rodiny s dětmi. Krásná
písečná pláž je v bezprostřední blízkosti. 

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 30 m
Centrum: cca 450 m

www.viamare.cz/chybi kod
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Odlety
Praha, Brno, Ostrava

Odletové dny
Pá
Počet nocí: 7, 14

Dospělá osoba

Cena od

9 390  Kč*

Až 2 děti do 15 let na přistýlce

Výhodná cena od

4 990 Kč
Platnost ceny do 31. 3.

Děti do 15 let pobyt zdarma

Cena od

5 990 Kč

Viz příloha Ceník str. 142

* Cena po nejvyšší slevě



Dospělá osoba

Cena od

12 456  Kč*

Dítě do 12 let pobyt zdarma

Cena od

5 990 Kč

Viz příloha Ceník str. 142

* Cena po nejvyšší slevě

� NOVINKA

� Zábava na dosah

� Spa centrum

� Rezervujte včas
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Odlety
Praha, Brno, Ostrava

Odletové dny
Pá
Počet nocí: 7, 14

Hotel � Snídaně / možnost dokoupení večeří

Siena Palace

BULHARSKO � PRIMORSKO

POLOHA
Hotel Siena Palace najdete v severní klidné části Primorska
jen asi 250 m z mírného kopce přes písečné duny na pláž.
Hned u hotelu najdete supermarket, rychlé občerstvení
a přes cestu obchod se suvenýry. Do rušného centra města
je to asi asi 500 m.

UBYTOVÁNÍ
Hotel nabízí ubytování v moderně zařízených 2lůžkových
pokojích s možností přistýlky s výhledem na bazén nebo
na centrum. Všechny pokoje mají koupelnu s vanou
či sprchou, fénem a WC, klimatizaci, TV/SAT, telefon a trezor.

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
Hotelovým hostům je k dispozici hotelová hala s recepcí
a směnárnou, restaurace, lobby bar, venkovní bazén,
lehátka, ručníky a slunečníky u bazénu zdarma. Dále hotel
nabízí fitness, Spa centrum, saunu, masáže a vnitřní dětské
hřiště.

STRAVOVÁNÍ
Rozšířená kontinentální snídaně je podávána formou bufetu.
Můžete si dokoupit večeře.

PLÁŽ
Písčité duny, které navazují na širokou a dlouhou písečnou
pláž s pozvolným vstupem do moře, jsou vzdáleny asi 250 m
od hotelu. Na pláži najdete bary, rychlé občerstvení,
slunečníky a lehátka, vše za poplatek.

SHRNUTÍ
Příjemný hotel blízko centra i pláže s vlastním SPA centrem.

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 250 m
Centrum: cca 500 m

www.viamare.cz/bpri101



� Hotelový Aquapark zdarma
� Blízko pláže
� Rezervujte včas

BULHARSKO � NESSEBAR

Hotel � All inclusive

Sol Nessebar Bay & Mare

POLOHA
Hotely jsou součástí komplexu
řetězce Melia. Najdete je mezi 
Novým Nessebarem (cca 1 km) 
a Ravdou a asi 2,5 km od centra
Starého Nessebaru. 

UBYTOVÁNÍ
2lůžkové pokoje s možností
1 přistýlky mají koupelnu s vanou,
WC a fénem, klimatizaci, trezor 
(za poplatek), minibar (není
součástí all inclusive), TV/SAT, Wi-Fi
a telefon. Pokoje s výhledem
na moře jsou příplatek. Rodinné
pokoje jsou na vyžádání.

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je lobby s recepcí,
směnárnou, bankomatem 
a výtahem, 2 restaurace, několik
barů, venkovní a vnitřní bazén,
dětský bazén se skluzavkami,
dětské hřiště a dětský klub,
aquapark (zdarma) se 4 velkými
skluzavkami. Sluneční terasa hotelu
s lehátky a slunečníky je asi 50 m
nad pláží (po schodech).

STRAVOVÁNÍ
All inclusive - plná penze formou
bufetu, alkoholické a nealkoholické
nápoje místní výroby (10:00 - 23:00).
U večeře je nutné formální oblečení. 

PLÁŽ
Písečná pláž je asi 50 m od hotelu,
lehátka a slunečníky jsou zde
za poplatek.

SHRNUTÍ
Pro milovníky vodních radovánek
na tobogánech a velkých hotelů.

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 50 m
Centrum: 1,2 km

www.viamare.cz/bnes102
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Odlety
Praha, Brno, Ostrava

Odletové dny
Pá
Počet nocí: 7, 14

Dospělá osoba

Cena od

17 868  Kč*

Dítě do 12 let pobyt zdarma

Cena od

5 990 Kč

Viz příloha Ceník str. 143

* Cena po nejvyšší slevě

Odlety
Praha, Brno, Ostrava

Odletové dny
Pá
Počet nocí: 7, 14

Dospělá osoba

Cena od

19 754 Kč*

Dítě do 12 let pobyt zdarma

Cena od

5 990 Kč

Viz příloha Ceník str. 143

* Cena po nejvyšší slevě

� I pro náročné
� Rodinná dovolená
� Hotelový Aquapark zdarma

Hotel � All inclusive

Sol Nessebar Palace

POLOHA
Hotely jsou součástí komplexu
řetězce Melia. Najdete je mezi 
Novým Nessebarem (cca 1 km) 
a Ravdou a asi 2,5 km od centra
Starého Nessebaru. 

UBYTOVÁNÍ
2lůžkové pokoje s možností
2 přistýlek mají koupelnu s vanou,
WC a fénem, klimatizaci, trezor 
(za poplatek), minibar (není součástí
all inclusive), TV/SAT, Wi-Fi a telefon.
Pokoje s výhledem na moře jsou
příplatek. Rodinné pokoje a Junior
Suity jsou na vyžádání.

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je lobby s recepcí,
směnárnou, bankomatem 
a výtahem, 2 restaurace, několik
barů, venkovní a vnitřní bazén,
dětský bazén se skluzavkami,
dětské hřiště a dětský klub,
aquapark (zdarma) se 4 velkými
skluzavkami. Sluneční terasa hotelu
s lehátky a slunečníky je asi 50 m
nad pláží (po schodech).

STRAVOVÁNÍ
All inclusive - plná penze formou
bufetu, alkoholické a nealkoholické
nápoje místní výroby (10:00 - 23:00).
U večeře je nutné formální oblečení. 

PLÁŽ
Písečná pláž je asi 50 m od hotelu,
lehátka a slunečníky jsou zde
za poplatek.

SHRNUTÍ
Pro milovníky vodních radovánek
na tobogánech a velkých hotelů.

VZDÁLENOST 
Pláž: cca 50 m
Centrum: 1,2 km

www.viamare.cz/bnes101
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BULHARSKO � SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ / SVETI VLAS

Hotel � All inclusive

Riva

POLOHA
Hotel leží přímo na krásné pláži
v zátoce Robinson Bay. Centrum
letoviska Sveti Vlas je vzdáleno asi 
3 km a Slunečné pobřeží asi 8 km.

UBYTOVÁNÍ
Standardně zařízené 2lůžkové
pokoje s možností 1 přistýlky 
a rodinné pokoje s oddělenou
ložnicí mají koupelnu se sprchovým
koutem, WC a fénem, klimatizaci,
minibar, TV/SAT, trezor, Wi-Fi 
(za příplatek), telefon a TV.

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je lobby s recepcí,
směnárnou, trezory, nákupní zóna,
výtah na pláž, velký bazén
s dětskou částí, bar a sluneční
terasa (slunečníky a lehátka
zdarma), dětský klub a dětské
hřiště, masáže, sauna a parní lázně
(za poplatek), fitcentrum, animační
program pro děti a dospělé. 

STRAVOVÁNÍ
All inclusive - plná penze formou
bufetu, dopolední a odpolední
svačina v baru. Alkoholické
a nealkoholické nápoje místní
výroby od 10:00 do 23:00.

PLÁŽ
Na krásnou písečnou pláž
sjedete pouze výtahem
s výhledem na zátoku. Lehátka,
slunečníky a osušky jsou
za poplatek. Bar na pláži není
součástí programu all inclusive.

SHRNUTÍ
Velmi oblíbený hotel u krásné pláže.

VZDÁLENOST
Pláž: cca 30 m
Centrum: cca 3 km

www.viamare.cz/bsvl101

Hotel � All inclusive

Paradise Beach

POLOHA
Komplex Riva (původně Balkán) 
je jeden z prvních hotelů 
na Slunečném pobřeží. Skládá 
se ze zrekonstruované části Riva 
a nově postavené části Riva Park.
Nachází se asi 120 m od pláže, 
asi 1,5 km od centra letoviska 
a zároveň v krásné zahradě.  

UBYTOVÁNÍ
V hotelu Riva jsou 2lůžkové pokoje
s možností přistýlky, některé mají
propojovací dveře. V hotelu Riva
Park jsou 2lůžkové pokoje 
a rodinné pokoje s možností
až 2 přistýlek. Všechny pokoje mají
koupelnu se sprchou, WC a balkón,
klimatizaci, TV, telefon, minibar
(není součástí all inclusive), Wi-Fi
(za poplatek) a ručníky k bazénu.

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je recepce se směnárnou,
trezorem (za poplatek) a Wi-Fi
(zdarma), restaurace, 2 bary, 
3 bazény, 1 s oddělenou dětskou
částí, dětské hřiště a minimarket.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive - plná penze formou
bufetu, dopolední a odpolední
svačina v baru, alkoholické
a nealkoholické nápoje místní
výroby od 10:00 do 22:30.

PLÁŽ
Na krásné pláži je pozvolný vstup
do moře. Vodní sporty, lehátka 
a slunečníky jsou za poplatek. 

SHRNUTÍ
Krásná zahrada a výhodná poloha. 

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 120 m
Centrum: cca 1,5 km

www.viamare.cz/bslu101

Odlety
Praha, Brno, Ostrava

Odletové dny
Pá
Počet nocí: 7, 14

Dospělá osoba

Cena od

13 686 Kč*

Děti do 14 let pobyt zdarma

Cena od

5 990 Kč

Viz příloha Ceník str. 144

* Cena po nejvyšší slevě

Odlety
Praha, Brno, Ostrava

Odletové dny
Pá
Počet nocí: 7, 14

� Blízko pláže
� Pro rodiny s dětmi
� Zábava na dosah

� Na pláži
� Pro rodiny s dětmi
� Rezervujte včas

Dospělá osoba

Cena od

14 588 Kč*

Děti do 12 let pobyt zdarma

Cena od

5 990 Kč

Viz příloha Ceník str. 144

* Cena po nejvyšší slevě




