Vážení zákazníci,
Už po 25. sezónu si Vám dovoľujeme
ponúknuť naše dovolenkové pobyty, pričom
ako vždy, kladieme dôraz na kvalitu
a komplexnosť našich služieb, cenovú
výhodnosť pre všetkých klientov. Dôkazom
toho je každoročný nárast našich klientov
a ich spokojnosť. K tejto spokojnosti prispela
dôveryhodnosť a bohaté skúsenosti našich
zahraničných obchodných partnerov.
Pre veľký záujem sme do našej ponuky pre
letnú sezónu 2019 zaradili novinky v podobe
leteckých zájazdov do Bulharska, do
obľúbených letovísk Slnečné pobrežie,
Pomorie a Primorsko, s odletmi z Bratislavy,
Sliača a Košíc a autobusové zájazdy do letoviska Primorsko. Zaradili sme do našej
ponuky aj nové ubytovacie kapacity (Hotely,

Penzióny), s možnosťou stravovania
s raňajkami, polpenziou, alebo all inclusive.
Mnohí naši zákazníci nám dajú za pravdu, že
naša ponuka patrí k tej cenovo najvýhodnejšej. Potešíme Vás výhodami ako: zľavami first
minute, deťmi s ubytovaním zdarma, zľavami
pri kolektívoch, atď. Samozrejmosťou sú
vysoko profesionálne služby našich
delegátov Pohodlnú a bezpečnú leteckú
dopravu zabezpečia letecké spoločnosti
Travel Service a Bulgarian Air a autobusovú
dopravu Vám poskytneme modernými autobusmi so skúsenými šoférmi. Všetky autobusy sú vybavené klimatizáciou, videom,
občerstvením, s toaletou. CK Eurocar Tour
Dweller garantuje stálosť cien zájazdov pri
akomkoľvek dodatočnom kurzovom pohybe
pre všetkých klientov, ktorí zájazd uhradili v
plnej výške. Vzhľadom k tomu, že dôvera je
pre nás prvoradým cieľom, Vaše peniaze sú
poistené zmluvou o poistení v prípade insolventnosti našej CK. Týmto Vám garantujeme,
že Vaša dovolenka je v správnych rukách. Pri
výbere dovolenky Vám radi odborne
poradíme na našom predajnom mieste alebo
prostredníctvom širokej siete našich zmluvných cestovných kancelárií.
Prajeme Vám príjemný pobyt!
Kolektív CK Eurocar Tour Dweller

VYSVETLIVKY K PIKTOGRAMOM
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DOPRAVA
LETECKY

DOPRAVA
AUTOBUS

SUPER
CENA

UBYTOVANIE
OD PLÁŽE

BEZ
STRAVY

TV
NA IZBE

KLIMATIZ.
NA IZBE
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PRE RODINY DETSKÝ REŠTAURÁCIA
S DEŤMI
KÚTIK

VÝŤAH

FIRST MINUTE ZĽAVY
LETECKÉ ZÁJAZDY

FIRST MINUTE ZĽAVY
AUTOBUSOVÉ ZÁJAZDY

2 % VERNOSTNÁ ZĽAVA
PRE STÁLYCH ZÁKAZNÍKOV

ZĽAVA DO 30% DO 31. 01. 2019

ZĽAVA DO 17% DO 31. 01. 2019

Klienti, ktorí sa zúčastnili zájazdu s našou
cestovnou kanceláriou aspoň 1x, majú nárok na
2% zľavu.

30% Zľava platí pre všetkých klientov, ktorí si 17% Zľava platí pre všetkých klientov, ktorí si
ZĽAVA FIRST
MINUTE

CK Eurocar tour je v zmysle zákona č. 281/2001 Zb.
z. poistená pre prípad insolventnosti v poisťovni
UNION a.s. Potvrdenie o poistení je súčasťou
zmluvy o obstaraní zájazdu a dostane ho každý
klient pri kúpe zájazdu. Týmto Vám garantujeme,
že Vaša dovolenka je v správnych rukách a Vaše
vynaložené finančné prostriedky na dovolenku sú
zaručene v bezpečí.

zarezervujú zájazd z tohto katalógu
a uhradia zálohu minimálne 25% zo
základnej ceny zájazdu do 31.01.2019.

ZĽAVA FIRST
MINUTE

zarezervujú zájazd z tohto katalógu
a uhradia zálohu minimálne 25% zo
základnej ceny zájazdu do 31.01.2019.

SKUPINOVÉ ZĽAVY
Pre skupiny poskytujeme výšku zľavy dohodou.

25%
ZĽAVA FIRST
MINUTE

ZĽAVA DO 25% DO 28. 02. 2019
Zľava platí pre všetkých klientov, ktorí si
zarezervujú zájazd z tohto katalógu
a uhradia zálohu minimálne 25% zo
základnej ceny zájazdu do 29.02.2019.

15%
ZĽAVA FIRST
MINUTE

ZĽAVA DO 15% DO 28. 02. 2019
Zľava platí pre všetkých klientov, ktorí si
zarezervujú zájazd z tohto katalógu
a uhradia zálohu minimálne 25% zo
základnej ceny zájazdu do 29.02.2019.

ZĽAVA DO 11% DO 31. 03. 2019
DO 20% DO 31. 03. 2019
%
20% ZĽAVA
11
Zľava platí pre všetkých klientov, ktorí si
Zľava platí pre všetkých klientov, ktorí si
ZĽAVA FIRST
MINUTE

zarezervujú zájazd z tohto katalógu
a uhradia zálohu minimálne 25% zo
základnej ceny zájazdu do 31.03. 2019.

ZĽAVA FIRST
MINUTE

Všetky zľavy sa vzťahujú na základnú cenníkovú cenu zájazdu pre osoby na základnom
lôžku, na prístelkách a na dopravu. Zľavy sa
nevzťahujú na akékoľvek povinné a nepovinné príplatky, poplatky, poistenie.

zarezervujú zájazd z tohto katalógu
a uhradia zálohu minimálne 25% zo
základnej ceny zájazdu do 31.03. 2019.
Všetky zľavy sa vzťahujú na základnú cenníkovú cenu zájazdu pre osoby na základnom
lôžku, na prístelkách. Zľavy sa nevzťahujú na
dopravu, akékoľvek povinné a nepovinné príplatky, poplatky, poistenie.

30% 2%
ZĽAVA FIRST
MINUTE

VERNOSTNÁ
ZĽAVA

SKUPINOVÉ
ZĽAVY

CENNÍKY A ĎALŠIE INFORMÁCIE K ZÁJAZDOM NÁJDETE www.eurocartour.sk
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ZÁJAZDY AUTOBUSOM A LETECKY

**** Hotel CONDOR
Slnečné Pobrežie
50m

Popis, poloha: Výborný hotel, ktorý leží 50
metrov od piesočnatej pláže a promenády
v severnej časti vyhľadávaného letoviska
Slnečné Pobrežie. Je situovaný v pokojnejšej
zóne, ďalej od pulzujúceho rušného centra. Je
teda perfektným miestom pre trávenie
dovolenkových dní na pláži. Pre komfort hostí
je k dispozícii vstupná hala s recepciou
a posedením, lobby bar s WI-FI (zdarma),
hlavná reštaurácia, zmenáreň, bankomat,
výťah, vonkajší bazén s detskou časťou a
terasami na slnenie (ležadlá a slnečníky
zdarma), bar pri bazéne, požičovňa bicyklov a
hotelové parkovisko. Ubytovanie: Vkusne
zariadené 2-lôžkové izby s možnosťou 2

prísteliek sú vybavené vlastným sociálnym
zariadením, telefónom, TV/SAT, klimatizáciou,
mini barom a balkónom. Na požiadanie detská
postieľka, zdarma. Maximálne obsadenie izieb:
Dospelí + deti + infanti: izba 2+2: 3+1+1,
2+2+1. Stravovanie: V cene sú raňajky formou
bufetu. Pláž: 50 metrov vzdialená veľmi pekná
priestranná, piesočnatá pláž s pozvoľným
vstupom do mora, kde ležadlá a slnečníky sú za
poplatok. K dispozícii sú aj vodné športy (za
poplatok). Naše hodnotenie: Príjemný hotel
s peknou záhradou a atraktívnou polohou
priamo na zlatistej pláži, s pozvoľným vstupom
do mora, ktoré ocenia nielen rodiny s deťmi.
A to všetko za výhodnú cenu!

**** Hotel DIAMOND
Primorsko
150m

Poloha, popis: Moderný rodinný hotel je situovaný v novovybudovanej severnej časti Primorska
150 metrov od pláže. Od centra mesta je vzdialený cca 450 metrov. Vo vstupnej hale sa
nachádza recepcia, lobby bar, internetová
miestnosť a Wi-fi pripojenie zdarma, trezor(za
poplatok). V hoteli sa nachádza biliard, stolný
tenis, šípky. Hotel má k dispozícii výťah, bazén so
šmykľavkou a ležadlami (zdarma). Ubytovanie:
Pekné priestranné dvojlôžkové(2+1) izby
zariadené moderným nábytkom s možnosťou
jednej prístelky, alebo trojlôžkové izby(3+1)
s možnosťou jednej prístelky. Každá izba má klimatizáciu, vlastné sociálne zariadenie, chladničku,
TV/SAT, balkón. Možnosť doobjednať detskú
PRODUKT KATALÓG , SEZÓNA LETO 2019

postieľku. Maximálne obsadenie: Dospelí + deti +
infanti: izba 2+1: 2+1+1, izba 3+1: 3+1+1.
Stravovanie: Kvalitné raňajky formou bufetu. Pláž:
150 metrov od hotela sa nachádza nádherná
piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora,
kde slnečníky a ležadlá sú za poplatok. Na pláži sa
organizujú vodné športy, vodné skútre, windsurfing, nafukovací banán, vodné bicykle, let rogalom.
Naše hodnotenie: Jeden z najkvalitnejších
hotelov v Primorsku. Milí majitelia, priestranné izby,
bazén s detskou šmykľavkou, čistota, veľmi pekná
veľká recepcia s barom, kde sa dá príjemne
posedieť, výhodná poloha. Odporúčame pre
všetky vekové kategórie. Tento hotel zaručuje
prežitie príjemne strávenej dovolenky.

EUROCAR TOUR - CESTOVNÁ KANCELÁRIA
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Štúdiá ROSEN ***
Pomorie
100m

€

Popis, poloha: Štúdiá Rosen sa nachádzajú v novej
časti mesta Pomoria, vzdialené sú 3 kilometre od
starého mesta a 100 metrov od pláže. K dispozícii
klientom je recepcia, vonkajší bazén s oddelenou
časťou pre deti (pri ktorom je Wi-Fi pripojenie
zdarma). Ležadlá a slnečníky sú k dispozícii zdarma.
Pre individuálnu dopravu je k dispozícii bezplatné
parkovisko. Ubytovanie: V klimatizovaných
štúdiách typ A, v ktorých sa nachádza manželská
posteľ (2 základné lôžka) a rozťahovací gauč pre dve
deti alebo jednu dospelú osobu. V štúdiu typ B sa
nachádzajú 3 základné lôžka a rozťahovací gauč.

Vo všetkých štúdiách je kuchynský kút (bez variča)
s rýchlo varnou kanvicou, mikrovlnou rúrou,
chladničkou, TV/SAT, kúpeľňa s WC a terasa.
Maximálne obsadenie: Dospelí + deti + infanti:
4+0+1, 3+1+1, 2+2+1. Stravovanie: Samostatné.
Možnosť stravovania v reštauráciách v letovisku za
prijateľné ceny. Pláž: 100 metrov vzdialená pekná
piesočnatá pláž je s pozvoľným vstupom vhodná
pre deti. Naše hodnotenie: Novší, moderný hotel,
blízko pláže, vhodný pre všetky kategórie klientov.
Príjemní, ústretoví majitelia, ktorí splnia klientom
každé želanie a vzorne sa starajú o hotel.

Hotel SVÄTÝ VALENTIN /
ELENA *** Primorsko

€
200m

Poloha, popis: Moderný rodinný hotel je situovaný v novovybudovanej severnej časti
Primorska, vzdialený je 190 metrov od severnej
pláže. Od centra mesta je vzdialený cca 450
metrov. V hoteli sa nachádza recepcia, lobby bar,
wi-fi pripojenie zdarma. Klientom hotela je k dispozícii vonkajší bazén, kde ležadlá a slnečníky sú
zdarma. Ubytovanie: Pekné, priestranné, dvojlôžkové izby, zariadené moderným nábytkom
s možnosťou dvoch prísteliek. Každá izba má klimatizáciu, vlastné sociálne zariadenie,
chladničku, TV/SAT, balkón. Možnosť doobjednať
4
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detskú postieľku. Maximálne obsadenie: Dospelí
+ deti + infanti: izba: 3+0+1, 2+1+1.
Stravovanie: Bez stravy. Možnosť doobjednať
raňajky podávané formou bufetu. Pláž: Len 200
metrov od hotela sa nachádza nádherná
piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora,
kde slnečníky a ležadlá sú za poplatok. Na pláži
sa organizujú vodné športy, vodné skútre, windsurfing, nafukovací banán, vodné bicykle, let
rogalom za poplatok. Naše hodnotenie: Novší,
moderný, hotel, vhodný pre všetky kategórie
klientov. Výborný pomer ceny a kvality.
ZÁJAZDY AUTOBUSOM A LETECKY

Popis, poloha: Hotel Malina sa nachádza
v novovybudovanej severnej časti Primorska na
pokojnom mieste. Hotel je vzdialený od severnej
pláže len 200 metrov a od centra letoviska 400
metrov. K vybaveniu hotela patrí recepcia,
vkusne zariadená reštaurácia s výbornou
kuchyňou a vonkajší bazén. Slnečníky a ležadla
sú pri hotelovom bazéne zdarma. V celom hoteli
sa nachádza Wi-fi pripojenie zdarma a samozrejmosťou je aj bezplatné parkovanie pred
hotelom. Na recepcii je možnosť si zapožičať
rýchlovarnú kanvicu. V hoteli Malina môžete
využiť aj nové príjemné vonkajšie posedenie.
Ubytovanie: Ubytovanie v 2- lôžkových moderne zariadených izbách s možnosťou 2 prísteliek.
Každá izba má klimatizáciu, chladničku, TV/SAT,
balkón a vlastnú kúpeľňu s WC. Maximálne
obsadenie: Dospelí + deti + infanti: izba 2+1:
3+0+1, 2+1+1, izba 3+1: 4+0+1, 2+2+1.
Stravovanie: V cene sú bohaté a chutné raňajky
podávané formou bufetu v hotelovej reštaurácii.

*** Hotel MALINA
Primorsko

200m

Pláž: 200 metrov vzdialená severná, priestranná
a dlhá piesočná pláž s čistou vodou, niekedy
vhodná aj pre vyznávačov morských vĺn. Ležadlá
a slnečníky sú za poplatok. Pláž poskytuje
množstvo športového vyžitia. Nachádzajú sa
tam taktiež bary a bufety, kde sa môžete počas
dňa občerstviť. Naše hodnotenie: Prijemný,
kľudný, čistý, rodinný hotel, s príjemným
personálom, v tichej časti strediska, neďaleko
centra letoviska. Priestranné izby, kvalitné
raňajky a výborná reštaurácia. Ideálny pre rodinnú dovolenku.

*** Hotel REGINA
Slnečné Pobrežie
50m

€
ALL

inclusive

Popis, poloha: Hotel s výbornou polohou, ktorý
sa nachádza v bezprostrednej blízkosti pláže, reštaurácií, barov, zábavných atrakcií a obchodov. Je
obklopený zelenou záhradou a disponuje
vstupnou halou s recepciou, zmenárňou, hlavným
barom, reštauráciou, obchodíkom, internetovým
kútikom s Wi-Fi pripojením ( za poplatok),
biliardom, kaderníctvom a posilňovňou, saunou,
masážami, trezorom na recepcii (za poplatok). Má
vonkajší bazén s oddelenou časťou pre deti, kde
slnečníky a ležadlá sú zdarma. K dispozícii je bar
pri bazéne s posedením. Ubytovanie: Pekne
zariadené 2-lôžkové izby s možnosťou 2 prísteliek,
majú kúpeľňu s WC, SAT/TV, telefón, chladničku,
centrálnu klimatizáciu a balkón. Na požiadanie
hotel zabezpečí detskú postieľku. Maximálne
PRODUKT KATALÓG , SEZÓNA LETO 2019

obsadenie: Dospelí + deti + infanti: izba 2+1:
3+0+1, 2+1+1. Izba 2+2: 3+0+1, 2+2+1.
Stravovanie: V cene je all inclusive formou
bufetu. Raňajky, obedy, večere, zmrzlina 10:0017:00, ľahké občerstvenie 14:00-17:00, konzumácia alkoholických a nealkoholických nápojov
miestnej produkcie 11:00-23:00 v hlavnom bare a
reštaurácii. Pláž: 50 m od dlhej piesočnatej pláže
s pozvoľným spádom do mora, kde slnečníky a
ležadlá sú za poplatok. Na pláži sa organizujú
vodné športy, jazda na banáne, let rogalom, jazda
vodným bicyklom alebo skútrom. Naše hodnotenie: Príjemný hotel s dobrými službami,
výbornou polohou blízko pláže, krásnou
záhradou, veľkým bazénom a v kľudnom
prostredí. Ideálny pre rodinnú dovolenku.

EUROCAR TOUR - CESTOVNÁ KANCELÁRIA
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Hotel DARA ***
Primorsko
200m

Popis, poloha: Príjemný rodinný hotel sa nachádza
200 metrov od severnej pláže a 200 metrov od
centra letoviska, neďaleko lunaparku. Hotel má
recepciu, vlastnú reštauráciu s terasou, bar,
pripojenie na internet a výťah. V areáli hotela je
vyhrievaný bazén s oddelenou časťou pre deti.
Slnečníky a ležadlá pri bazéne sú zdarma. Bezplatne
môžu klienti využiť Wi-Fi pripojenie v hotelovej reštaurácii. Hotel má vlastné parkovisko pre klientov
prichádzajúcich vlastnou dopravou. Ubytovanie:
Dvojlôžkové izby, alebo trojlôžkové štúdiá (3+1) s
klimatizáciou s možnosťou 1 prístelky. Každá
izba(štúdio) má balkón, TV/SAT, chladničku, varnú
kanvicu, kúpeľňu so sprchou, WC. Maximálne

obsadenie: Dospelí + deti + infanti: izba 2+2+1:
3+1+1, štúdio 3+1: 4+0+1, 3+1+1, 2+2+1.
Stravovanie: V cene sú raňajky podávané formou
bufetu. Hotel podáva aj obedy a večere (možno
objednať na mieste). Pláž: 200 metrov vzdialená
piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora s
dostatočnou ponukou slnečníkov a ležadiel, ktoré
sú za poplatok. Naše hodnotenie: Rodinný hotel
s milými a ústretovými majiteľmi. Výborný pomer
ceny a kvality. Pekne zariadené izby, čistý bazén,
chutná a cenovo dostupná strava v hotelovej
reštaurácii. Neďaleko hotela sa nachádza lunapark.
Odporúčame pre rodiny s deťmi a pre všetky
kategórie klientov.

Penzión KOMPAS ***
Primorsko

300m

€
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Popis, poloha: Rodinný penzión sa nachádza
300 metrov od severnej pláže v tichej časti letoviska. Centrum letoviska je vzdialené 300
metrov. V penzióne sa nachádza reštaurácia s
dobrou kuchyňou a prijateľnými cenami. K dispozícii je Wi-fi pripojenie zdarma. Ubytovanie:
1) Ubytovanie v 2-lôžkových izbách s
možnosťou 1 prístelky. Izby sú priestranné a
každá izba má chladničku, TV/SAT, balkón a
vlastnú kúpeľňu s WC a varnú kanvicu na vodu.
2) Ubytovanie v apartmánoch, ktoré sa skladajú
z priestrannej predelenej prechodnej izby, kde
sa nachádzajú 4 pevné lôžka a kuchynský kút s
varičom a základným riadom na prípravu
jednoduchých jedál a chladnička. Každý
apartmán má TV/SAT, vlastnú kúpeľňu s WC,
balkón, alebo terasu. V apartmánoch je možné
ubytovať na prístelke aj 5. osobu. Maximálne
obsadenie: Dospelí + deti + infanti: izba 2+0:
2+0+1, izba 2+1: 3+0+1, 2+1+1, apartmán (2+3):
5+0+0. Stravovanie: V cene sú raňajky podávané formou bufetových stolov v reštaurácii
penziónu. Pláž: K dispozícii sú pláže severná
a južná, s jemným pieskom, pozvoľne sa
zvažujúce do mora, možnosť prenájmu
slnečníkov a ležadiel. Naše hodnotenie: Veľmi
obľúbený penzión medzi stálymi klientami.
Kvalitné ubytovanie s veľkými izbami a pohodlnými apartmánmi. Ochotný personál a ústretoví
majitelia, ktorí rozumejú po slovensky.
EUROCAR TOUR - CESTOVNÁ KANCELÁRIA
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Popis, poloha. Hotel sa nachádza 200 metrov
od pláže v severnej časti letoviska, na svahoch
Stará planina v oblasti s elegantnými vilkami
a rodinnými hotelmi. Hotel je situovaný na
tichom a pohodovom mieste v bezprostrednej
blízkosti mora a hôr. Disponuje malou recepciou
(Wi-Fi pripojenie zdarma), hlavným barom,
barom pri bazéne a vonkajším bazénom
s oddelenou časťou pre deti, kde slnečníky
a ležadlá sú zdarma. Útulná reštaurácia ponúka
široký výber jedál vynikajúcej bulharskej
kuchyne. Možnosť parkovania priamo pred
hotelom. Ubytovanie: Komfortne zariadené
2-lôžkové izby s možnosťou 2 prísteliek,
vybavené kúpeľňou s WC, TV/SAT, chladničkou,
klimatizáciou, balkónom alebo terasou

Hotel
ST. ANTHONY ***
Slnečné Pobrežie
200m

€

s výhľadom na more alebo borovicové háje.
Na požiadanie hotel zabezpečí zdarma detskú
postieľku. Maximálne obsadenie: Dospelí + deti
+ infanti: izba 2+1: 3+0+1, 2+1+1, izba 2+2:
3+1+0, 2+2+1. Stravovanie: V cene sú raňajky
formou bufetu. Možnosť stravovania v hotelovej
reštaurácii za výhodné ceny. Pláž: 200 metrov od
dlhej piesočnatej pláži s pozvoľným spádom do
mora, kde slnečníky a ležadlá sú za poplatok. Naše
hodnotenie: Príjemný a útulný hotel vhodný pre
rodiny s deťmi nachádzajúci sa v tichom prostredí.
Výborné raňajky, vynikajúca cena.
Popis, poloha: Jeden z najobľúbenejších hotelov v
letovisku Primorsko, známy kvalitnými službami je
situovaný na pokojnom mieste 250 metrov od severnej pláže a 400 m od samotného centra, s bohatou
ponukou kultúrneho a športového vyžitia ako aj
pestrým nočným životom na diskotékach, v baroch a
na pláži. Elegantná vstupná hala s recepciou, Wi-fi
pripojenie v celom hoteli zdarma, trezor, reštaurácia,
bar pri bazéne, vonkajší bazén s oddelenou detskou
časťou, kde slnečníky a ležadlá sú zdarma, detské
preliezačky a posilňovňa zaručujú komfort
ponúkaných služieb. Ubytovanie: Moderné, priestranné, klimatizované 2-lôžkové izby s možnosťou 2
prísteliek s kúpeľňou a WC, sušičom vlasov, TV/SAT, WiFi, mini barom a balkónom. Na požiadanie hotel
zabezpečí zdarma detskú postieľku. Maximálne
obsadenie: Dospelí + deti + infanti: izba 2+1: 3+0+1,
2+1+1, izba 2+2: 3+1+0, 2+2+1. Stravovanie:
Stravovanie formou all inclusive, raňajky, obedy,
večere sú podávané v hlavnej reštaurácii formou
bohatého a rozmanitého bufetu. Počas dňa ľahké
občerstvenie pizza, toasty, sendviče, zákusky, ovocie
(11:00-12:00 a 15:00-16:00). V rámci all inclusive
neobmedzená konzumácia nealkoholických a alkoholických nápojov a kokteilov miestnej produkcie od
popredných bulharských výrobcov od 10:00 do 22:00
v bare pri bazéne. Pláž: Krásna severná piesočnatá
pláž sa nachádza 250 metrov od hotela. Na pláži
môžete využiť ležadlá, slnečníky a vodné športy
(vodné skútre, nafukovací banán, šliapacie bicykle, let
rogalom), ktoré sú za poplatok. Naše hodnotenie:
Veľmi obľúbený, štýlový rodinný hotel s výbornou
reputáciou a kvalitnými službami, predstavuje ideálnu
voľbu pre klientov, ktorí chcú zažiť kvalitný relax ako aj
aktívnu dovolenku mimo hotela.
PRODUKT KATALÓG , SEZÓNA LETO 2019

**** Hotel QUEEN NELLY
Primorsko
250m

ALL

inclusive
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Hotel HAPPY LAND ***
Slnečné Pobrežie
200m

ALL

inclusive

€
Popis, poloha: V roku 2017 renovovaný hotel, sa
nachádza v južnej časti letoviska Slnečné pobrežie
a je situovaný 200 metrov od pláže na pokojnom
mieste. Miestnym vláčikom sa dostanete do
rušného centra letoviska. Klientom je k dispozícii
recepcia, úschovňa batožiny, trezor (za poplatok)
reštaurácia, bar, športové ihriská(volejbalové,
basketbalové, mini futbal) veľký bazén s oddelenou
časťou pre deti, kde slnečníky a ležadlá sú zdarma. K
dispozícii je bar pri bazéne. Wi-fi internet na recepcii
zdarma. Ubytovanie: 2-lôžkové izby s možnosťou 2
prísteliek, majú kúpeľňu s WC, SAT/TV, chladničku,
klimatizáciu a balkón. Na požiadanie hotel
zabezpečí detskú postieľku (za poplatok).
Maximálne obsadenie: Dospelí + deti + infanti: izba
2+1: 3+0+0, 2+1+1. Izba 2+2: 3+0+1, 2+2+1.

Stravovanie: V cene je stravovanie formou
polpenzie, raňajky a večere podávané formou bufetu. Za príplatok je možné doobjednať stravovanie
formou all inclusive light, ktoré pozostáva z raňajok,
obedov a večerí podávaných formou bufetu. V rámci
all inclusive light sú počas obedov a večerí podávajú
čapované nealkoholické nápoje, pivo a víno
miestnej produkcie a ľahké občerstvenie v čase od
15,00 do 17,00 h. (nealkoholické čapované nápoje,
voda). Pláž: 200 metrov vzdialená pekná
priestranná piesočnatá pláž s pozvoľným spádom
do mora, kde slnečníky a ležadlá sú za poplatok.
Naše hodnotenie: Príjemný hotel s dobrými
službami, kvalitnou stravou, výbornou polohou
blízko pláže a v tichom prostredí. Veľký bazén, široké
možnosti športového vyžitia a vynikajúca cena.

Hotel ANESTES ***
Primorsko

150m

€
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Popis, poloha. Moderný rodinný hotel Anestes
sa nachádza v novej severnej časti Primorska na
pokojnom mieste. Vzdialený od severnej pláže je
150 metrov a od centra letoviska je vzdialený
400 metrov. V penzióne sa nachádza vestibul s
recepciou, kde je pripojenie Wi-Fi na internet
zdarma. Ubytovanie: 1) Ubytovanie v 2lôžkových izbách s klimatizáciou a možnosťou 1
prístelky. Každá izba má chladničku, TV/SAT,
balkón a vlastnú kúpeľňu s WC. 2) Ubytovanie v
apartmáne typu A, ktorý sa skladá z 2-lôžkovej
spálne, obývacej miestnosti s rozťahovacím
gaučom pre 2 osoby a kuchynským kútom so
základným vybavením. V apartmáne sa
nachádza klimatizácia, chladnička, TV/SAT,
balkón a kúpeľňa s WC. Maximálne obsadenie:

Dospelí + deti + infanti: izba 2+0: 2+0+1, izba
2+1: 3+0+1, 2+1+1, apartmán A (2+2): 4+0+0,
2+2+1. Stravovanie: Samostatné. Možnosť
doobjednať raňajky, podávané formou bufetu.
Možnosť stravovania v reštauračných zariadeniach v letovisku za prijateľné ceny. Pláž: 150
metrov vzdialený od severnej pláže, s jemným
pieskom pozvoľne sa zvažujúcej do mora.
Možnosť prenájmu slnečníkov a ležadiel. Naše
hodnotenie: Krásny, čistý hotel s milou pani
domácou. Veľké izby a kúpeľne. Vhodný pre
všetky kategórie klientov.
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