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BULGÁRIA- NAPOSPART/NESZEBÁR  BUSSZAL 

HOTEL ZEFIR BEACH*** ALL INCLUSIVE 
2023. augusztus 26-szeptember 4. (7 éj/10 nap) 

SZOLNOKI INDULÁSSAL ELŐFOGLALÁSBAN 179.900 Ft / fő 
Légkondicionáló minden szobában az árban! 

     
 

Utazás részletei 
Fekvése: Az üdülőterület déli részén fekszik, Napospart és Neszebár között. A sekély, homokos tengerpartot a dűnéken keresztül érhetjük el (kb. 100 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: Az utcára néző barátságosan berendezett szobákban légkondicionáló térítésmentesen 
használható (!), zuhanyozó, WC, SAT-TV, ingyen WIFI, hűtőszekrény, telefon és balkon is rendelkezésre áll. Standard szobák: 2 felnőtt elhelyezésére, 
illetve kizárólag 2 felnőtt mellett 1 gyermek elhelyezésére is alkalmas (2-12,99 éves korig) pótággyal: (kanapéágy vagy összecsukható pótágy). Családi 
szobák: 2 db kétágyas szoba összekötő ajtóval, minimum 4, maximum 6 fő részére, minimum 2 felnőtt szükséges, valamint 2-4 gyermek elhelyezésére 
alkalmas. Kettőnél több gyermek esetén a további gyermekek pótágyon kerülnek elhelyezésre (kanapéágy vagy összecsukható pótágy). Sport: 
Strandröplabda. Térítés ellenében: számos vízi sportolási lehetőség a strandon. Gyerekek: Külön gyermekmedence kis csúszdával, játszótér, gyermek 
animáció. 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 (0-24h). 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. (Az ellátás időpontjai tájékoztató jellegűek) 
 

Előfoglalási árak 2023.03.31-ig történő foglalással! 
Részvételi díj kétágyas pótágyazható szobában: 179.900 Ft / fő Felnőtt (egyágyas felár: 39.900 Ft / fő) 
Gyermek ár (2-12,99 éves korig): 99.900 Ft / fő (2 felnőttel egy szobában, maximum 1 gyermek) 
Családi szoba felár: 25.000 Ft / felnőtt (gyermekekre nem fizetendő!) 
Gyermek ár (2-12,99 éves korig) családi szobában: 99.900 Ft / fő (2 felnőttel, 2-4 gyermek) 
Gyermek ár (13-17,99 éves korig) családi szobában: 109.900 Ft / fő (2 felnőttel, 2-4 gyermek) 

Teljes árak 

Részvételi díj kétágyas pótágyazható szobában: 189.900 Ft / fő Felnőtt (egyágyas felár: 59.900 Ft / fő) 
Gyermek ár (2-12,99 éves korig):109.900 Ft / fő (2 felnőttel egy szobában, maximum 1 gyermek) 
Családi szoba felár: 30.000 Ft / felnőtt (gyermekekre nem fizetendő!) 
Gyermek ár (2-12,99 éves korig) családi szobában: 109.900 Ft / fő (2 felnőttel, 2-4 gyermek) 
Gyermek ár (13-17,99 éves korig) családi szobában: 119.900 Ft / fő (2 felnőttel, 2-4 gyermek) 

Az ár tartalmazza: 7 éjszaka szállást all inclusive ellátással, a szálloda szolgáltatásait a leírásnak megfelelően, az utazás költségét nyugati 
típusú légkondicionált autóbusszal, csoportkísérőt irodánk részéről az út teljes időtartamára. Az ár nem tartalmazza: A kombinált 
utazásképtelenségre vonatkozó biztosítást és utasbiztosítást (11.700Ft/felnőtt/10nap*, 7.575 Ft illetve 8.775 Ft/gyermek/10nap 
előfoglalási árak esetén.) [Családi szobák esetében és az előfoglalási időszak lejárta után érdeklődjön irodánkban.] Nem tartalmazza a fakultatív programok 
költségét, melyekről a helyi partner ad pontos tájékoztatást a helyszínen. A fakultatív kirándulások lebonyolításáért irodánk  felelősséget 
nem vállal. A buszon ülőhelyek a jelentkezés sorrendjében foglalhatók! *[70-79 éves kor között 18.600 Ft, ennek áráról egyedi tájékoztatást adunk!] 

 
Teljes összegű árkombinációk utazásképtelenségre vonatkozó biztosítás és utasbiztosítás nélkül: 

KOMBINÁCIÓ ÁR 

2 felnőtt 359 800 Ft 

2 felnőtt + 1 gyermek 12,99 éves korig 459 700 Ft 

2 fn + 2 gyermek, mindkettő 12,99 év es korig 609 600 Ft 

2 fn + 2 gyermek, egyik 12,99 év alatt, másik 13-17,99 kor között 619 600 Ft 

2 fn + 2 gyermek, mindkettő 13-17,99 kor között 629 600 Ft 

2 fn + 3 gyermek, ahol 2 gyermek 12,99 év alatt, 1 gyermek 13-17.99 kor között 719 500 Ft 

2 fn + 3 gyermek, ahol 1 gyermek 12,99 év alatt, 2 gyermek 13-17,99 kor között 729 500 Ft 

2 fn + 3 gyermek, mindhárom 12,99 év alatt 709 500 Ft 

2 fn + 3 gyermek, mindhárom 13-17,99 kor között 739 500 Ft 

2 fn + 4 gyermek, ahol 1 gyermek 12,99 év alatt, 3 gyermek 13-17,99 kor között 839 400 Ft 

2 fn + 4 gyermek, ahol 2 gyermek 12,99 év alatt, 2 gyermek 13-17,99 kor között 829 400 Ft 

2 fn + 4 gyermek, ahol 3 gyermek 12,99 év alatt, 1 gyermek 13-17,99 kor között 819 400 Ft 

2 fn + 4 gyermek, ahol minden gyermek 12,99 év alatt 809 400 Ft 

2 fn + 4 gyermek, ahol minden gyermek 13-17,99 kor között 849 400 Ft 

 
Az ajánlatban feltüntetett árak 1 € = 450 HUF árfolyamig érvényesek! Minimum létszám 35 fő! A foglaláshoz 40% előleg befizetése szükséges! 

Felszállási lehetőségek: Tiszakécske, Szolnok, Szeged (Egyéb vidéki felszállási lehetőségekről és a fakultatív programokról érdeklődjön irodánkban!) 


