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AKCIÓ-BULGÁRIA 
NAPOSPART/NESZEBÁR 

INDIÁN NYÁR -R E P Ü L Ő V E L 
 

     
 

HOTEL ZEFIR BEACH*** 24H ALL INCLUSIVE 

2019. szeptember 3-10. (7 éj/8 nap)  

Felnőtt ár: 428 € / fő
 

Gyermekár 2-12,99 évig: 199 € / fő 
 illetékkel, csomagokkal, transzferrel! 

 
Utazás részletei 
Fekvése: Az üdülőterület déli részén fekszik, Napospart és Neszebár között. A sekély, homokos tengerpartot a dűnéken keresztül 
érhetjük el (kb. 50 m-re). Éttermek és kis üzletek, szupermarket a szálloda közelében. 
Felszereltsége: A kedvelt, 275 szobás, 4 szintes szállodában a vendégek rendelkezésére áll hall recepcióval és bérelhető széfekkel (kb. 
6, Leva/nap), ingyenes WIFI a lobbyban, bár, teraszos étterem, üzletek és lift. A kertben édes vizű úszómedence (kb. 47mX13m), pool-
bár, pihenőrész felnőttek számára, napozóterasz napágyakkal és napernyőkkel (a strandon csak térítés ellenében, kb. 30 leva / szett / nap 
(2 napozóágy + 1 napernyő). 
Szobák: A barátságosan berendezett szobákban zuhanyozó, WC, SAT-TV, ingyen WIFI, hűtőszekrény, telefon és balkon. A csoport 
szobái az utca oldalán vannak. Légkondicionálás minden szobában van, térítés ellenében kb. 10 leva / nap! 
Sport: Strandröplabda. Térítés ellenében: számos vízi sportolási lehetőség a strandon. 
Gyerekek: Külön gyermekmedence csúszdával, játszótér. Háziállat: Nem vihető. 
Ellátás: all inclusive: Minden étkezés büférendszerben (reggeli, ebéd, vacsora). Reggeli későn kelőknek 10:30 óráig. Helyi alkoholos és 
alkoholmentes italok egész nap. Pizza és snack-ételek 11:00-12:00 és 14:00-15:00 óra között. Kávé, tea, fagylalt és sütemény 15:00 és 
17:00 óra között. Éjféli snack-ételek 00.00-00.30 óra között. 
 

Akciós árak repülővel (minden járulékos költséggel, illetékkel, kivéve a biztosításokat!) 

Részvételi díj kétágyas pótágyazható szobában: 428 € /felnőtt  
Gyermek ár (2-12,99 éves korig): 199 € / fő (2 felnőttel egy szobában, maximum 1 gyermek) 
 
Az ár tartalmazza: 7 éjszaka szállást all inclusive ellátással, a szálloda szolgáltatásait a leírásnak megfelelően, az utazás költségét 
charter repülőjárattal, kézipoggyászt, feladott poggyászt, transzfert a repülőtér- szálloda- repülőtér között. Az ár nem tartalmazza: Az 
utazásképtelenségre vonatkozó biztosítást és az utasbiztosítást (kombinált verzió 70 év alatt 7200 Ft / fő, 70-75 év között 10.800 Ft / fő, 
75 év felett érdeklődjön irodánkban), valamint a fakultatív programok költségét, melyekről a helyi partner ad pontos tájékoztatást a 
helyszínen. A fakultatív kirándulások lebonyolításáért irodánk felelősséget nem vállal. Az ajánlat a szabad helyek függvényében érvényes. 
 

Részletek, még pontosabb árajánlat és foglalás irodánkban! 

FOGLALÁS: 40% ELŐLEGGEL 


