
sveti vlas

nessebar

pomorie

prímorsko

slnečné pobrežie

burgas

bulharsko
hlavné mesto Sofia

rozloha | obyvateľstvo 110 994 km² | 7 245 677 obyvateľov

jazyk bulharský, na komunikáciu ruština, angličtina

mena bulharský lev, akceptovaná mena: euro

časový posun +1 hodina

voda nepitná (z vodovodného systému)

tradičné jedlá a nápoje  Kebapčeta (sekané teľacie mäso opekané v tvare šišiek 
 na ražni), Bob Čorba (fazuľová polievka), Sarma (mleté 
 mäso obalené v kapustných listoch), Gjuveč (misa plná 
 zeleniny všetkého druhu), Kavarma Kebap (bravčové 
 mäso s množstvom zeleniny), Mussaka Teleško (teľacie 
 mäso so zelenou fazuľkou), bulharské vína, rakija, mastika 
 (anízový likér), mentovka alebo roza

čas trvania letu 1 hod. 20 min.

Krajina na križovatke medzi Európou 
a Orientom ponúka rozmanité 

dovolenkové zážitky.



Slnečné
pobrežie
Najväčšie letovisko  
na bulharskom po-
breží ležiace pri 8 km 
dlhej pláži s jemným 
pieskom a pozvoľným 
vstupom do mora 
ponúka rozmanitý 
výber športových  
i detských atrakcií.

neSebAr
Nesebar je historické 
mestečko, ležiace se-
verne od Burgasu, na 
skalnatom polostrove 
medzi strediskami Sl-
nečné pobrežie a Po-
morie. Je ideálny pre 
tých, ktorí majú radi 
romantiku, históriu  
a želajú si oddychovať 
na pláži.

SVeTi VlAS
Rýchlo sa rozvíjajúce 
pokojné letovisko, 
vzdialené 5 km od 
Slnečného pobrežia. 
Prednosťou tohto stre-
diska je klíma, za ktorú 
táto lokalita vďačí 
kombinácii Čierneho 
mora a blízkych hôr.

poMorie
Mestečko leží na 
úzkom skalnatom 
polostrove 18 km od 
Burgasu. Nájdete tu 
mnoho obchodíkov, 
stánkov ale aj kaviarne 
a reštaurácie v typic-
kom bulharskom štýle.

prÍMorSKo
Vybrať si môžete  
z dvoch pláží, sever-
nej, ktorá je pokoj-
nejšia a južnej, kde sa 
nachádzajú tobogany 
pre deti ale aj vodné 
športy pre dospelých.

piráTSKA pArTy
orientačná cena 40€

DelFÍniA SHoW
orientačná cena 47€

bulHArSKá FolKlórnA DeDinKA
orientačná cena 33€

piKniK nA jAcHTe
orientačná cena 39€

AcTion AquApArK
orientačná cena 20€

bAlKAn jeep SAFAri
orientačná cena 40€

68 69
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BulharSKo | SlneČné poBrežie BulharSKo | SlneČné poBrežie

poloha
Hotel je situovaný pri pláži v severnej časti Slnečné-
ho pobrežia. Najbližšie nákupné možnosti sú nielen 
priamo v hoteli, ale aj v jeho tesnej blízkosti. Od 
samotného centra Slnečného pobrežia je rezort 
vzdialený približne 2 km a od medzinárodného 
letiska v Burgase necelých 38 km. 

vYbavenie
12- poschodová hlavná budova, 2 vedľajšie budovy, 
734 izieb, lobby s WiFi, konferenčná miestnosť, 
hlavná reštaurácia, 2 a‘la carte reštaurácie (bul-
harská, stredomorská), 5 barov, 2 bazény, detský 
bazén, detské ihrisko, miniklub (4 – 12 r.), minidisco, 
ležadlá a slnečníky pri bazéne, denné a večerné 
animácie, plážový volejbal, fitnes, stolný tenis, 
minigolf, tenisový kurt. 
Za poplatok: Spa, turecké kúpele, sauna, masáže, 
obchod, salón krásy, požičovňa áut, biliard, prá-
čovňa, kaderníctvo.

ubYtovanie | Dieťa Do 12 rokov zaDarmo
2- lôžkové štandardné izby s možnosťou 1 prí-
stelky (25 m2), štúdiá (miestnosť so základným 
kuchynským vybavením), apartmány (miestnosť so 
základným kuchynským vybavením), bezbariérové 
izby, centrálna klimatizácia, TV/SAT, telefón, trezor, 
WiFi, kúpeľňa, sprcha/vaňa, WC, sušič na vlasy, 
detská postieľka.
Za poplatok: minibar.

stravovanie
Polpenzia formou bufetu.

plÁž
Hotel je situovaný pri piesočnatej pláži, na ktorú sa 
dostanete prechodom cez miestnu komunikáciu. 
Pre hotelových hostí sú k dispozícií ležadlá, mat-
race a slnečníky v 50%- nej zľave. Vodné športy 
sú za poplatok.

poloha
Hotel je situovaný v tichej, severnej časti ruš-
ného Slnečného Pobrežia, nazývanej Zora Ho-
liday Village. Najbližšie nákupné možnosti sa 
nachádzajú 100 m od hotela, reštaurácie a bary 
150 m a rušné centrum letoviska približne 2,5 km. 
Medzinárodné letisko v Burgase sa nachádza vo 
vzdialenosti 35 km. 

vYbavenie
6- poschodová budova, 85 izieb, výťah, recepcia, 
lobby, 2 reštaurácie, 2 bary, bazén so sladkou 
vodou s oddelenou časťou pre deti, ležadlá a sl-
nečníky pri bazéne, parkovanie, malé domáce 
zviera povolené. 
Za poplatok: trezor (na recepcii), zmenáreň, sauna, 
masáže, fitnes, obchod, WiFi, práčovňa.

ubYtovanie | Dieťa Do 12 rokov zaDarmo
2- lôžkové štandardné izby s možnosťou 1 alebo  
2 prísteliek (20 m2), centrálna klimatizácia, kúpeľňa, 
sprcha, WC, sušič na vlasy, TV/SAT, chladnička, 
telefón, balkón. 
Za poplatok: detská postieľka (4 €/deň), WiFi.

stravovanie
Raňajky, polpenzia formou bufetu.

plÁž
Hotel sa nachádza približne 60 m od populárnej 
piesočnatej pláže Slnečného pobrežia. Vstup do 
vody je pozvoľný, vhodný aj pre malé deti a ne-
plavcov. Plážový servis a vodné športy sú k dis-
pozícií za poplatok.

hotelový komplex majestic 
beach resort ponúka skvelú 
atmosféru a všade prítomnú 
pohostinnosť.

obľúbený hotel kiparisite osloví 
množstvom zelene s tichým 
prostredím a ľahkou dostupnosťou 
do centra slnečného pobrežia.

polpenzia
Raňajky 07:30 – 10:00, večere 18:00 – 19:30, 
20:00 – 21:30, nápoje k večeri (voda, nealko nápoj. 
víno, pivo). 
Za poplatok: a‘la carte reštaurácia (rezervácia 
nutná vopred).

raňajkY, polpenzia 
Raňajky formou bufetu, možnosť doobjednať 
večere formou bufetu, raňajky 07:30 – 10:00, 
večere 18:00 – 20:00. 
Za poplatok: nápoje k večeri.

pláž 60m
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MAjeSTic
beAcH reSorT

KipAriSiTe

pláž 20m

animácie

wifi na izbe
za poplatok

wifi za poplatok

dieťa do 12
 rokov zadarmo

dieťa do 12
 rokov zadarmo

polpenzia

wifi na izbe
zadarmo

wifi zadarmo

polpenzia

raňajky
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poloha
Hotel Bellevue je situovaný pri pláži v severnej časti 
Slnečného pobrežia. V bezprostrednej blízkosti 
hotela nájdete množstvo obchodíkov so suvenír-
mi, reštauráciami, barmi a diskotékami. Samotné 
centrum Slnečného pobrežia je vzdialené približne  
2 km. Medzinárodné letisko sa nachádza necelých 
38 km od hotela. 

vYbavenie
12- poschodová budova, 274 izieb, recepcia, lobby 
s WiFi, 4 výťahy, hlavná reštaurácia, talianska a‘la 
carte reštaurácia, konferenčná miestnosť, 2 bary, 
bazén s oddelenou časťou pre deti, ležadlá a sl-
nečníky, denné a večerné animácie, miniklub 
(10:00 – 12:30 a 15:00 – 17:30), detské ihrisko, 
fitnes, plážový volejbal, stolný tenis. 
Za poplatok: kaderníctvo, masáže, požičovňa áut, 
zmenáreň, room service, obchody, trezor (na  
recepcii), biliard, parkovanie (10 leva/deň).

ubYtovanie | 1. Dieťa Do 13 rokov a 2. Dieťa  
Do 6 rokov zaDarmo
2- lôžkové štandardné izby s možnosťou 1 prístelky 
(28 m2), centrálna klimatizácia, kúpeľňa, sprcha, 
WC, sušič na vlasy, TV/SAT, telefón, WiFi, balkón. 
Za poplatok: minibar (denne dopĺňaný), detská 
postieľka na vyžiadanie (5 leva/deň).

stravovanie
All inclusive „plus“ formou bufetu.

plÁž
Dlhá pláž s jemným pieskom a s pozvoľným vstu-
pom do mora sa nachádza pri hoteli. Hotel od 
pláže delí iba pešia promenáda. Plážový servis ako 
slnečníky, ležadlá a plážový bar 10:30 – 18:00 je 
k dispozícii v rámci all inclusive programu zadar-
mo, plážové osušky za depozit. Na pláži máte na 
výber zo širokej ponuky vodných športov, ktoré 
sú za poplatok.

poloha
Aparthotely sú situované v severnej časti Slnečné-
ho pobrežia nedaleko pláže. Najbližšie reštaurácie 
a obchodíky sú vzdialené 50 m. Neďaleko je aj 
veľký aquapark. Zastávka autobusu je v tesnej blíz-
kosti. Efir1 je od Efir 2 vzdialený necelých 100 m. 
Do najrušnejšieho centra strediska sa dostanete 
asi po 5 minútach chôdze. Historické mestečko 
Nessebar je vzdialené 7 km a medzinárodné letisko 
v Burgase 35 km od hotela. 

vYbavenie
eFir 1: 5 poschodová budova, 96 apartmánov, 
4 štúdiá, lobby, recepcia, výťah, vonkajší bazén, 
detský bazén, parkovanie. 
Za poplatok: trezor (5 leva/deň), bar pri bazéne, 
WiFi (7 leva/deň), biliard
eFir 2: dve 6 poschodové budovy, 60 apart-
mánov, lobby, recepcia, výťah, vonkajší bazén, 
detský bazén. 
Za poplatok: trezor (5 leva/deň), bar pri bazéne, 
WiFi (7 leva/deň)

ubYtovanie | Dieťa Do 12 rokov zaDarmo
apartmány (2 miestnosti, 2- lôžková spálňa a obý-
vacia časť vybavená rozkladacím gaučom a zá-
kladným kuchynským vybavením s posedením, 
max. 3+1), štúdiá (1 miestnosť so základným ku-
chynským vybavením, max. 2+1), centrálna klima-
tizácia v obývacej miestnosti, kúpeľňa, WC, vaňa, 
TV/SAT, chladnička, terasa/balkón, povinný popla-
tok na mieste pobytu je kaucia 100 € za apartmán, 
detská postieľka na vyžiadanie (6 leva/deň) 

stravovanie
Bez stravy.

plÁž
Piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom sa nachá-
dza sa nachádza nedaleko od hotelov Efir 1 a 2. 
K dispozícii sú ležadlá a slnečníky za poplatok.  
Orientačné ceny: ležadlo cca 8 leva/deň, slneč-
ník cca 8 leva/deň. Na pláži je možnosť vybrať si 
z množstva atrakcií a športových aktivít spoplat-
nených extra. 

elegantne a vkusne zariadený 
interiér, vynikajúca strava  
a príjemný personál, sú dôvodom, 
prečo je taký obľúbený.

priestranné apartmány v hoteloch 
efir 1 a efir 2 ponúkajú vkusne 
zariadené ubytovanie v tichšej 
časti strediska.

polpenzia
Raňajky 07:30 – 10:00, obedy 12:00 – 14:30, 
večere 18:00 – 21:00, 1x za pobyt barbeque 
večer spolu s tradičnou bulharskou kuchyňou, 
snack 11:00 – 12:00 a 15:00 – 16:00, zmrzlina 
15:00 – 16:00, lobby bar 08:30 – 23:30, miestne 
alkoholické a nealkoholické nápoje. 
Za poplatok: talianska a‘la carte reštaurácia 
19:00 – 22:00 (1x vstup zadarmo, rezervácia nutná 
vopred).72 73

eFir 1 & 2 
ApArTHoTel

pláž 10m

wifi za poplatok

1. dieťa do 13 
a 2. dieťa do 6 
rokov zadarmo

2 deti do 12
 rokov zadarmo

wifi na izbe
zadarmo

wifi zadarmo
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all inclusive

ležadlá 
a slnečníky

zadarmo

animácie

plážový bar
zadarmo
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poloha
Evrika Beach Club sa nachádza pri pláži v letovisku 
Slnečné pobrežie, len 1,5 km od jeho najrušnejšie-
ho centra. Najbližšie nákupné možnosti sú v tesnej 
blízkosti hotela. Medzinárodné letisko v Burgase 
je vzdialené približne 35 km od hotela.

vYbavenie
4- poschodová hlavná budova, 5- poschodový 
vedľajší blok, 633 izieb, recepcia, lobby, hlavná 
reštaurácia, 2 a‘la carte reštaurácie (ázijská, talian-
ska), 5 barov, aquapark, 2 bazény, detský bazén, 
miniklub (4 – 12 r.), minidisco, živá hudba, amfite-
áter, 2 detské ihriská, denné a večerné animácie, 
fitnes, 2 tenisové kurty s vybavením, kriket, plážový 
volejbal, šípky, stolný tenis, sauna, lezecká stena, 
domáce zviera nepovolené.
Za poplatok: salón krásy, masáže, biliard, obchody, 
požičovňa áut, doktor, parkovanie.

ubYtovanie | 2 Deti Do 12 rokov zaDarmo
2- lôžkové štandardné izby s možnosťou 1 prístelky 
(24 – 28 m2), štúdiá (28 m2, max. 2+2), rodinné izby 
(39 m2, 2 miestnosti, max. 2+2), apartmány (46 m2, 
2 miestnosti, max. 3+2), individuálna klimatizácia, 
kúpeľňa, sprcha, WC, sušič na vlasy, TV/SAT, WiFi, 
chladnička, balkón/terasa, detská postieľka na 
vyžiadanie.
Za poplatok: telefón, rýchlovarná kanvica na vy-
žiadanie, trezor.

stravovanie
All inclusive formou bufetu.

plÁž
Krásna piesočnatá pláž sa nachádza priamo pred 
hotelom, ktorú od hotela delí iba pešia promenáda. 
K dispozícii sú ležadlá, slnečníky, matrace, plážové 
osušky a plážový bar 10:00 – 17:00 v rámci all 
inclusive zadarmo. Vodné športy sú za poplatok. 

poloha
Hotel je situovaný v južnej časti Slnečného po-
brežia cca 150 m od širokej piesočnatej pláže. Od 
samotného centra Slnečného pobrežia je hotel 
Forum vzdialený približne 3 km a od medzinárod-
ného letiska 29 km. Najbližšie nákupné možnosti 
sú v tesnej blízkosti hotela.

vYbavenie
4- poschodová budova, 52 izieb, recepcia, lobby 
s WiFi, výťah, reštaurácia, 2 bary, bazén s oddele-
nou časťou pre deti, ležadlá, slnečníky a matrace 
pri bazéne, domáce zviera nepovolené. 
Za poplatok: obchod, room service, parkovanie 
(cca. 10 leva/deň).

ubYtovanie | 2 Deti Do 13 rokov zaDarmo
2- lôžkové štandardné izby s možnosťou 1 prístelky, 
apartmány (2 miestnosti, max. 4+2), individuálna 
klimatizácia, telefón, TV/SAT, kúpeľňa, sprcha, 
WC, sušič na vlasy, WiFi, trezor, balkón, detská 
postieľka na vyžiadanie.
Za poplatok: minibar (dopĺňaný denne).

stravovanie
All inclusive formou bufetu.

plÁž
Od piesočnatej pláže s pozvoľným vstupom vhod-
ným aj pre neplavcov je hotel vzdialený asi 150 m. 
Ležadlá, slnečníky a vodné športy sú k dispozícii 
za poplatok (2 ležadlá + 1 slnečník 15 leva/deň). 

elegantný hotel evrika beach 
Club sa môže pýšiť vlastným 
aquaparkom a plážovým servisom, 
ktorý je zadarmo.

rekonštrukcia, ktorou hotel 
Forum prešiel v roku 2013, 
poskytuje naozaj moderné 
a komfortné ubytovanie.

all inClusive
Raňajky 07:30 – 10:00, obedy 12:00 – 14:00, 
večere 18:00 – 21:30, snack 12:00 – 15:00, čaj, 
káva, koláčiky, zmrzlina 15:00 – 17:00, miestne 
alkoholické a nealkoholické nápoje. 
Za poplatok: a‘la carte raňajky 08:00 – 10:00  
(1x vstup zadarmo, rezervácia nutná vopred), a‘la 
carte reštaurácie 18:30 – 21:30 (1x vstup zadarmo, 
rezervácia nutná vopred), importované a fľaškové 
nápoje.

all inClusive 
raňajky 07:30 – 10:00, obedy 12:00 – 14:00, večere 
18:00 – 21:00, káva, čaj 07:30 – 23:00, snack 
11:00 – 17:00, zmrzlina 15:00 – 17:00, miestne al-
koholické a nealkoholické nápoje. 
Za poplatok: importované nápoje 09:00 – 01:00, 
lobby bar 07:30 – 01:00.74 75

DiT eVriKA
beAcH club

ForuM

2 deti do 13
 rokov zadarmo

2 deti do 12
 rokov zadarmo

pláž 0m

all inclusive

ležadlá 
a slnečníky

zadarmo

animácie

plážový bar
zadarmo

aquapark

tobogan

wifi na izbe
za poplatok

wifi za poplatok

all inclusive

pláž 150m

wifi na izbe
zadarmo

wifi zadarmo
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poloha
Hotel sa nachádza v južnej časti letoviska Slnečné 
pobrežie. Nákupné možnosti sú nielen priamo 
v hoteli, ale spolu s reštauráciami, barmi a ka-
viarňami ich nájdete aj v tesnej blízkosti hotela. 
Centrum Slnečného pobrežia je vzdialené 2 km 
a medzinárodné letisko v Burgase 30 km od hotela.

vYbavenie
5- poschodová budova, 2 výťahy, 148 izieb, re-
cepcia, lobby s WiFi, 2 reštaurácie, 2 bary, a‘la 
carte reštaurácia (grillhouse), bazén s oddelenou 
časťou pre deti, vnútorný bazén, denné a večerné 
animácie, fitnes, stolný tenis, vodná gymnastika, 
minidisco, zumba, šípky, vodné pólo, volejbal, 
vodný aerobic, miniklub (4 – 12 r.), detské ihrisko, 
sauna, parné kúpele.
Za poplatok: masáže, obchody, zmenáreň, prá-
čovňa, salón krásy, kaderníctvo, doktor.

ubYtovanie | Dieťa Do 13 rokov zaDarmo
2- lôžkové štandardné izby s možnosťou 1 prí-
stelky (36 m2), štúdiá (max. 3+1, 42 m2), apartmá-
ny (max. 3+1, 60 m2), klimatizácia, WiFi, telefón, 
TV/SAT, kúpeľňa, sprcha/vaňa, WC, sušič na vlasy, 
balkón, chladnička, detská postieľka na vyžiadanie, 
laminátová podlaha.

stravovanie
Ultra all inclusive formou bufetu.

plÁž
Široká piesočnatá pláž sa nachádza približne 150 m 
od hotela. Prechádza sa na ňu cez prírodné pie-
sočnaté duny. Plážový servis (ležadlá a slnečníky) 
a vodné športy sú k dispozícii za poplatok.

nobel hotel je ideálne miesto 
pre pokojný oddych na okraji 
obľúbeného letoviska priamo 
pred piesočnatou plážou.

ultra all inClusive
Raňajky 07:30 – 10:00, neskoré raňajky 10:00 – 11:00, 
obedy 12:30 – 14:00, večere 18:00 – 21:00, snack, 
káva, čaj, koláčiky a zmrzlina 15:00 – 17:00, detské 
menu, vegetariánske menu, miestne alkoholické 
a nealkoholické nápoje. 
Za poplatok: importované nápoje, a‘la carte reštau-
rácia. Aktuálny podrobný rozpis ultra all inclusive 
konceptu dostanete na recepcii pri ubytovaní.76

nobel
HoTel

pláž 150m

ultra
all inclusive

animácie

tripadvisor
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wifi zadarmo
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poloha
Nachádza sa na juhu Slnečného pobrežia, v po-
kojnejšej časti letoviska. Najbližšie nákupné mož-
nosti sú len 20 m od hotela, autobusová zastávka 
necelých 100 m. Mesto Nessebar je vzdialené 
len 2 km. Naozaj pulzujúce centrum Slnečného 
pobrežia je asi 2,5 km od hotela. Od medziná-
rodného letiska je 30 km.

vYbavenie
7- poschodová budova, 60 izieb, recepcia, lobby 
s WiFi, reštaurácia, bazén s oddelenou časťou pre 
deti, ležadlá a slnečníky pri bazéne, detské ihrisko. 
Za poplatok: trezor, fitnes, sauna, stolný tenis, ob-
chody, požičovňa áut, parkovanie.

ubYtovanie | 2 Deti Do 12 rokov zaDarmo
2- lôžkové štandardné izby s možnosťou 1 prí-
stelky (20 – 24 m2), 3- lôžkové štandardné izby 
s možnosťou 1 prístelky, apartmány so základným 
kuchynským vybavením (45 m2, mezonet, max 5+0), 
kúpeľňa, sprcha, WC, sušič na vlasy, chladnička, 
klimatizácia, TV/SAT, telefón, balkón, detská po-
stieľka na vyžiadanie. 
Za poplatok: WiFi, room service, trezor.

stravovanie
Raňajky, polpenzia formou bufetu za príplatok, 
nápoje k večeri sa platia extra.

plÁž
Pláž s jemným pieskom a pozvoľným vstupom do 
mora sa nachádza pri hoteli. Prechádza sa na ňu 
prírodnými piesočnatými dunami približne 100 
m. Ležadlá, slnečníky a vodné športy na pláži sú 
extra spoplatnené.

sirena & Delfin je oblúbený 
hotel vďaka svojej výbornej 
polohe v stredisku slnečné 
pobrežie.
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SirenA
& DelFin

pláž 100m

wifi na izbe
za poplatok

2 deti do 12
 rokov zadarmo

polpenzia

raňajky

wifi zadarmo



tripadvisor

oficiálne
hodnotenie

BulharSKo | SlneČné poBrežie

poloha
Je situovaný asi 50 m od širokej piesočnatej pláže 
s pozvoľným vstupom do mora. Najbližšie nákup-
né možnosti, obchodíky a bary sú len 50 m od 
hotela. Do rušného centra Slnečného pobrežia 
sú to približne 3 km, kam sa pohodlne dostanete 
pešou chôdzou alebo môžete využiť miestny tu-
ristický vláčik. Medzinárodné letisko v Burgase je 
vzdialené 29 km od hotela.

vYbavenie
2 budovy, 496 izieb, recepcia, lobby s WiFi,  
4 výťahy, konferenčná miestnosť, 2 hlavné reštau-
rácie, a‘la carte reštaurácia (grill), 2 bary, vonkajší 
bazén s oddelenou časťou pre deti, vnútorný 
bazén, slnečníky a ležadlá pri bazéne, denné a ve-
černé animácie, aerobic, miniklub (4 – 12r.), zumba, 
detské ihrisko, minidisco, plážový volejbal, plážový 
futbal, stolný tenis, šípky, minigolf, domáce zviera 
nepovolené. 
Za poplatok: Spa, turecké kúpele, sauna, jacuzzi, 
masáže, fitnes, zmenáreň, biliard, parkovanie 
(10 leva/deň), room service, požičovňa áut,  
práčovňa.

ubYtovanie | 2 Deti Do 13 rokov zaDarmo
2- lôžkové štandardné izby s možnosťou 1 prístel-
ky (25 m2), za deti sú v tomto hoteli považova-
né osoby mladšie ako, štúdiá (max. 3+1, 35 m2), 
apartmány (2 miestnosti, max. 4+0, 40 – 45 m2), 
centrálna klimatizácia, telefón, TV/SAT, kúpeľňa, 
sprcha, WC, sušič na vlasy, balkón, WiFi, trezor, 
detská postieľka na vyžiadanie. 
Za poplatok: minibar (doplňaný denne).

stravovanie
All inclusive formou bufetu.

plÁž
Široká piesočnatá pláž, na ktorú sa dostanete 
cez prírodné duny sa nachádza približne 50 m od 
hotela. Plážový servis ako ležadlá, slnečníky a plá-
žový bar 11:00 – 18:00 sú za poplatok (2 ležadlá  
+1 slnečník: 15 leva/deň).

hotel imperial ponúka 
miesto pre pokojný oddych 
a zrelaxovanie na krásnej pláži 
alebo v hotelovom spa.

all inClusive 
Raňajky 07:30 – 10:00, neskoré raňajky 10:00 – 12:00, 
obedy 12:30 – 14:00, večere 18:00 – 21:00, neskoré 
raňajky 10:00 – 12:00, káva, čaj 10:00 – 23:00, snack 
15:00 – 17:00, zmrzlina 12:00 – 17:00, miestne alko-
holické a nealkoholické nápoje.
Za poplatok: importované nápoje, a‘la carte reštau-
rácia 18:00 – 21:00 (rezervácia nutná vopred).78 79

iMperiAl
reSorT

all inclusive

pláž 50m

animácie

wifi na izbe
za poplatok

2 deti do 13
 rokov zadarmo

wifi zadarmo

oficiálne
hodnotenie

BulharSKo | SlneČné poBrežie

poloha
Hotel sa nachádza v severnej časti letoviska Sl-
nečné pobrežie. Nákupné možnosti sú nielen 
priamo v hoteli, ale spolu s reštauráciami, barmi 
a kaviarňami ich nájdete aj v tesnej blízkosti hotela. 
Medzinárodné letisko v Burgase 30 km od hotela. 

vYbavenie
9- poschodová budova, 134 izieb, recepcia, lobby 
s WiFi, 2 výťahy, reštaurácia, 2 bary, bazén s od-
delenou časťou pre deti, ležadlá a slnečníky pri 
bazéne, detské ihrisko, animácie, stolný tenis, 
šípky, parkovanie.
Za poplatok: masáže, kaderníctvo, doktor, prá-
čovňa, zmenáreň.

ubYtovanie | Dieťa Do 12 rokov zaDarmo
2- lôžkové štandardné izby s možnosťou 1 prístelky, 
štúdiá (max. 2+2), klimatizácia, TV/SAT, chladnička, 
kúpeľňa, sprcha/vaňa, WC, WiFi, balkón, telefón, 
sušič na vlasy. 
Za poplatok: minibar, detská postieľka na vyžia-
danie (5 €/deň), trezor (4 €/deň).

stravovanie
All inclusive formou bufetu.

plÁž
Široká piesočnatá pláž sa nachádza pri hoteli. 
Prechádza sa na ňu cez pešiu promenádu, ktorá 
sa nachádza priamo pred hotelom. Plážový servis 
(ležadlá a slnečníky) a vodné športy sú k dispozícii 
za poplatok.

Fiesta m beach vás osloví skvelou 
polohou priamo piesočnatej 
pláži a  v blízkosti pešej promenády 
 s množstvom obchodíkov.

all inClusive
Raňajky 07:30 – 09:30, obedy 12:30 – 14:00, večere 
18:30 – 20:30, snack, káva, čaj, koláčiky 15:30 – 16:30, 
zmrzlina, miestne alkoholické a nealkoholické 
nápoje 10:00 – 22:00. 
Za poplatok: importované nápoje, čerstvé ovocné 
šťavy. Aktuálny podrobný rozpis all inclusive kon-
ceptu dostanete na recepcii pri ubytovaní.

FieSTA M
beAcH HoTel

pláž 5m

all inclusive

tripadvisor

wifi na izbe
zadarmo

wifi zadarmo

dieťa do 12
 rokov zadarmo



tripadvisor

oficiálne
hodnotenie

oficiálne
hodnotenie

BulharSKo | SlneČné poBrežie BulharSKo | poMorie

poloha
Royal Palace Helena Sands je umiestnený v po-
kojnom prostredí, na piesočnatej pláži v sever-
nej časti Slnečného pobrežia. Najbližšie nákupné 
možnosti sú od hotela iba 100 m. Od samotného 
rušného centra letoviska plného obchodov, barov, 
reštaurácií a diskoték, je vzdialený 2,5 km. Vzdia-
lenosť medzi hotelom a medzinárodným letiskom 
je približne 28 km.

vYbavenie
8- poschodová hlavná budova, záhradné vilky,  
194 izieb, recepcia, lobby s WiFi, hlavná reštaurácia, 
rybia a‘la carte reštaurácia, 3 bary, vonkajší bazén, 
detský bazén, miniklub (4 – 12 r.), detské ihrisko, 
fitnes, stolný tenis.
Za poplatok: Spa, masáže, sauna, kaderníctvo, 
obchody, 2 tenisové kurty, ich osvetlenie a lekcie, 
internetová kaviareň, biliard, parkovanie.

ubYtovanie | Dieťa Do 12 rokov zaDarmo
2- lôžkové izby s možnosťou 1 prístelky (45 m2), 
junior suity s výhľadom na more (65 m2, 2 miest-
nosti bez dverí, max. 2+2), suity s výhľadom na 
more (75 m2, 2 miestnosti, max. 2+2), Spa duplex 
suity s výhľadom na more (80 m2, 2 miestnos-
ti – mezonet, hydromasážňa vaňa, max. 2+2), klima-
tizácia, kúpeľňa, vaňa/sprcha, WC, sušič na vlasy, 
TV/SAT, telefón, WiFi, balkón, detská postieľka na 
vyžiadanie, trezor na vyžiadanie. 
Za poplatok: minibar.

stravovanie
Polpenzia formou bufetu.

plÁž
Hotelový komplex sa rozprestiera pri krásnej pi-
sočnatej pláži s pozvoľným vstupom do mora, od 
ktorej ho delí iba miestna promenáda. K dispozícii 
sú ležadlá a slnečníky zadarmo v závislosti od do-
stupnosti, plážové osušky za depozit. Na pláži si 
môžete vybrať zo širokej ponuky bezmotorových 
a motorových vodných športov za poplatok.

poloha
No Name apartmány a štúdiá sa nachádzajú v ro-
dinných domoch v letovisku Pomorie, v blízkosti 
piesočnatej pláže. Centrum strediska sa nachádza 
max. 500 m od ubytovania. Od medzinárodného 
letiska sú vzdialené približne 10 km. 

vYbavenie
Ubytovanie na súkromí v štandardných izbách, 
štúdiách alebo apartmánoch typu A alebo B.

ubYtovanie
Štandardné izby (chladnička, terasa, TV/SAT, kú-
peľňa, sprcha, WC, WiFi), štúdiá (kuchynské zaria-
denie, rýchlovarná kanvica, mikrovlnka, chladnička, 
TV/SAT, kúpeľňa, sprcha, WC, balkón), apartmány 
typu A (spálňa, obývacia miestnosť z rozťahova-
cím gaučom, kuchynské zariadenie, chladnička, 
TV/SAT, kúpeľňa, sprcha, WC, balkón), apartmány 
typu B (2 spálne, obývacia miestnosť s rozťaho-
vacím gaučom, kuchynské zariadenie, chladnička, 
TV/SAT, kúpeľňa, sprcha, WC, balkón.

stravovanie
Bez stravy.

plÁž
Piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora 
sa nachádza maximálne 200 m od súkromných 
domov. Návštevníkom sú na pláži k dispozícii le-
žadlá a slnečníky i požičovne vodných bicyklov, 
surfov alebo skútrov. Vyskúšať si môžete i vodné 
lyžovanie alebo parašutizmus.

hotelový komplex helena 
sands vytvára skvelé podmienky 
pre príjemnú atmosféru všetkých 
vekových kategórii.

rodinné domy v stredisku pomorie 
sú obľúbené najmä rodinami s deťmi 
alebo partiami mladých či starších 
ľudí, ktorí majú radi súkromie.

all inClusive
Raňajky 07:30 – 10:00, večere 18:00 – 21:30,  
2x týždenne tematické večere zadarmo (rezervácia 
nutná vopred). 
Za poplatok: nápoje k večeri, rybia a‘la carte 
reštaurácia (rezervácia nutná vopred). 80 81

royAl pAlAce
HelenA SAnDS

ApArTMány
poMorie

pláž 30m

ležadlá 
a slnečníky

zadarmo

animácie

pláž max. 200mpolpenzia
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zadarmo

wifi zadarmo


