
BULHARSKO  
Nesebr – hotel Kotva ***+ 

Aktivní pobyt u mo ře s babyclubem Lachtánek 

Bulharsko, oblíbená letní destinace českých turistů, nabízí široké písečné pláže, kvalitní ubytování 
a služby za příznivé ceny, starobylá městečka s křivolakými uličkami, antickými památkami a 
řadou přátelských hospůdek a obchůdků pro výhodné nákupy. Pověstná přívětivost a pohostinnost 
místních obyvatel dělá z Bulharska jednu z  nejvyhledávanějších zemí k prožití vysněných 
prázdnin. 

Nesebr, který je nazýván „klenotem pobřeží“, leží na malém skalnatém poloostrově spojeném s 
pevninou úzkou šíjí ve vzdálenosti 2 km jižně od Slunečného pobřeží, 35 km severně od Burgasu. 
Má úzké, kameny dlážděné uličky, nad nimi vyčnívající dvouposchoďové dřevěné domky, 
starobylé kostely zdobené keramikou, opevnění, pnoucí se vinnou révu, fíkovníky. Muzejní město si uchovalo hodnotné památky z 
různých století a je zapsáno do seznamu světových kulturních památek UNESCO. Nově vzniklá panoramatická cesta, která vede 
podél moře od pláže Slunečného pobřeží, spojuje Nový a Starý Nesebr. Transfer z letiště u Burgasu trvá asi 40 min. 

Hotel Kotva ***+ leží v jižní části střediska v písečných dunách přímo na rozhraní Slunečního pobřeží a Nového Nesebru. Do centra 
Slunečního pobřeží je odsud asi 2 km, do Nesebru asi jen 500 metrů. Spojení s centrem střediska a městečkem Nesebr zajišťuje 
minivláček vláček po promenádě a linkový autobus.  
Vybavení a služby:  

Hotelová hala s recepcí, restaurace, hotelový bar, posilovna, internet, elektronické hry, hrací automaty, stolní tenis. Bazén 
mezi oběma pavilony hotelu je zasazen do příjemné zeleně, hotel má také dětské hřiště, bar, bazén se skluzavkami a vlastní 
aquapark , který potěší hlavně děti. Lehátka a slunečníky u bazénu zdarma. 

Pláž:  
Písečná pláž, svažující se pozvolna do moře, je vzdálená od hotelu asi 150 metrů přes písečné duny. Půjčování lehátek a 
slunečníků na pláži je za poplatek. Vodní sporty, občerstvení a bary na pláži.  

Ubytování:  
Moderně zařízené 2 lůžkové pokoje s možností jedné či dvou  přistýlek, vybavené TV-SAT, telefonem, minibarem a 
samostatným příslušenstvím (WC, umyvadlo, sprcha). Všechny pokoje mají balkon se stolkem a židlemi a centrální 
klimatizaci (za poplatek). 

Stravování:  
Snídaně v hotelové restauraci bufetovým způsobem. Možnost dokoupení večeří formou bufetu. 

Možnosti dalšího vyžití:  
Ve středisku je minigolf, tenisové kurty, paragliding, pronájem jízdních i vodních kol, vodních lyží, windsurfing, diskotéky, 
zábavní a folkloristické programy.  

 
Během pobytu je pro Vás zajištěn tento celodenní program:  
• raníček, dopolední a odpolední plavání, 1x denně cvičení pro rodiče, večerníček.  
• možnost fakultativních výletů (Istanbul, bulharská vesnice, plavby po moři, Sozopol apod.) 
 

Termín    dosp ělý 
se snídaní 

dítě 2 - 12 let 
na přistýlce 

dítě 2-12 let 
na pevném lůžku,  

s 1 dospělou osobou 

15.6. - 22.6. 2012  10.790,-  6.500,-  9.990,- 

Cena zahrnuje: 
• leteckou dopravu  z Prahy do Burgasu a zpět 
• transfery z letiště do hotelu a zpět 
• letištní a bezpe čnostní taxy  
• palivový p říplatek 
• ubytování na 7 nocí se snídaní  
• celodenní program babyclubu Lachtánek  
• zákonné pojišt ění CK proti úpadku 

Cena nezahrnuje: 

• komplexní cestovní pojišt ění s připojištěním rekreačního sportu 331,- Kč / osoba, pobyt 
• 7x večeře 1.500,- Kč  

 
Termíny a výše plateb: 
1.záloha = 1.000,- Kč do 20.12.2011  
2.záloha = 4.000,- Kč do 28.2. 2012 
doplatek do 10.5. 2012 
Zájezd bude realizován při minimálním počtu  20 plně platících osob. 

Informace a přihlášky: 
Jana Sedláková – CA TRAVEL TIME  

Jana Palacha 1213 
293 01 Mladá Boleslav 

Tel. 326 726 600, 602 433 213 
traveltime@centrum.cz 

 

 


