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TEZ TOUR įmonių tinklas

mieli keliautojai,

sveiki atsivertę svajonių atostogų katalogą... kodėl sva-
jonių? nejau jūs nenorėtumėte nukeliauti į bulgariją? 
Tik dvi valandos skrydžio, kurortai visai netoli oro uostų, 
puikūs smėlio paplūdimiai, šilta ir skaidri juodoji jūra, 
švelnus klimatas, tvarkingi viešbučiai ir Spa centrai bei 
gydyklos už visai piniginės nedrąskančią kainą, jūros 
gėrybės ir vietinis vynas... legendiniai „auksinių kopų” 
bei „Saulėtos dienos” kurortai, gražuoliai nesebaro 
ir Sozopolio miestukai, prekybos centrais ir muziejais 
viliojantys didmiesčiai Varna ir burgasas, vėjų gairi-
namas kaliakros iškyšulys ir garsusis „Rožių slėnis“ 
– patikėkite bulgarijoje tikrai yra ką veikti ir ką atrasti. 
keliaukite į bulgariją su visa šeima, net ir su pačiomis 
mažiausiomis atžalomis, nes paplūdimiai čia lyg spe-
cialiai sukurti, atsižvelgiant į vaikų poreikius – minkš-
to smėliuko, tvarkingi (dauguma paplūdimių pažymėti 
prestižiniu „mėlynosios vėliavos“ ženklu), su tolygiu 
nuožulniu įbridimu į jūrą.
Svarbiausia, kad atostogos šioje šalyje neišgąsdins net 
ir pačio taupiausio keliautojo, ypač jei  ruoštis pradėsite 
iš anksto. kad poilsis būtų tobulas, savo atostogų pla-
navimo rūpesčius patikėkite mums, pasidalinkite sva-
jonėmis, kad turėtumėme akstiną tobulėti ir tapti pa-
čiais geriausiais jūsų atostogų partneriais. Žadėdami 
dėmesį bei rūpestį viso jūsų poilsio ir ekskursijų metu, 
kviečiame kartu keliauti į bulgariją – rožių, auksinių pa-
plūdimių ir gydomųjų šaltinių kraštą.
atvykite nusiteikę šaunioms atostogoms, o mes pasi-
stengsime, kad jos būtų pačios geriausios. 

šiltų ir įspūdingų jums atostogų linki 
TEZ ToUR atstovybė bulgarijoje.

TEZ ToUR – 
kelionių organizatorius, 
kuriuo pasitiki milijonai

jus sutinkančias atstovybes mes turime kiekvienoje 
pasitinkančioje šalyje. jos rūpinasi keleivių poilsio kokybe 
atvykus į šalį, o kelionių rezervacijos tarnyba koordinuoja 
sklandžius kambarių viešbučiuose užsakymus, ekskursijų 
rezervavimo bei kitas papildomai užsakomas paslaugas.
Tad jūsų poilsiu galime rūpintis visos kelionės metu.

kiekvienoje šalyje jus 
pasitiks TEZ ToUR

kas yra TEZ ToUR?

Su TEZ ToUR iš lietuvos

TEZ ToUR jums pasiūlys

TeZ ToUr – tarptautinis kelionių organizatorius, savo 
veiklą pradėjęs 1994 m. ir vienijantis net 29 tarptautines 
kompanijas. TEZ ToUR įmonių tinklas yra tarp penkių 
pagrindinių Europos kelionių organizatorių kartu su „TUi“, 
„Thomas Cook“ bei „Thompson“ ir didžiuojasi daugiau negu 
per 17 sėkmingos veiklos metų sukaupta patirtimi. mūsų 
lėktuvai kyla iš lietuvos, latvijos, Estijos, Rusijos, bulgarijos, 
Rumunijos, Ukrainos, baltarusijos, kazachstano, armėnijos
ir moldovos.
TEZ ToUR – aukščiausius pasaulinius standartus atitinkantis 
prekės ženklas. kompanija investuoja į nuolatinį progresą bei 
tobulėjimą, pagrįstą turizmo technologijų modernizavimu, 
viešbučių tinklo plėtra, turizmo procesų standartizavimu 
ir tobulinimu visose šalyse, kuriose įsikūrusios TEZ ToUR 
įmonės.

Galite nuvykti į labausiai pamėgtus ir populiariausius Turkijos 
(antalija, alanija, belekas, kemeras, Sidė, marmaris, Fetija, 
kušadasis, bodrumas, Didimas), Egipto (Sal Hašišas, 
Hurgada, El Guna, makadi bei, Soma bei, Safaga, marsa 
alamas, šarm El šeichas, Dahabas, Taba), Ispanijos (kosta 
brava, kosta Dorada, kosta de barselona-maresmė), 
Kanarų salų (Tenerifė), Balearų salų (maljorka), Graikijos 
(kretos ir Rodo salos), Tailando (bankokas, puketas, pataja, 
Samujis) kurortus. Žiemos sezono metu taip pat kviečiame 
keliauti į Austriją (bad Gaštainas, bad Hofgaštainas, Cel 
am Zė, Hinterglemas, kaprunas, Zalbachas, kicbiuelis, 
mairhofenas), kuri vilioja puikiomis kalnų slidinėjimo trasomis 
bei kokybiškomis Spa centrų paslaugomis.  nauja kryptis 
nuo 2012 m. vasaros – siūlome aplankyti Bulgarijos kurortus 
(auksinės kopos, pomorjė, šv. konstantinas ir Elena, Saulėtas 
krantas, obzoras, nesebaras, Elenitė, albena, šv. Vlasas).

• Apgyvendinimo paslaugas šalyse, į kurias ruošiatės keliauti 
savarankiškai. 
• Apgyvendinimą bei nuvežimą iš oro uosto į viešbutį ir atgal 
Graikijos Rodo saloje, Ispanijoje (kosta del Solis, kosta 
Dorada, kosta brava, maresmė ir maljorka), Kanarų salose 
(Tenerifė), Tailande (bankokas, puketas, pataja, Samujis, ko 
Čangas, ko Sametas), Austrijoje, Bulgarijoje, šri Lankoje, 
Kuboje, Andoroje, Jungtiniuose Arabų Emyratuose, 
Meksikoje, Brazilijoje ir Dominikos Respublikoje.

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt2



mes kruopščiai atrenkame tiek ekonominės klasės, tiek 
prabangius viešbučius ir visada stengiamės pasiūlyti aukštą 
kokybę už priimtiną kainą. TEZ ToUR valdo gerai pasaulyje 
žinomo prekės ženklo „amara World“ viešbučių tinklą. 
Taip pat bendradarbiauja su lyderiaujančiais pasauliniais 
viešbučių tinklais: „marriott“, „Sheraton“, „le meridien“, „Sol 
melia“, „princess“, „Hilton“, „kempinski“ ir kt.

TEZ ToUR partneriai – 
lyderiaujantys viešbučiai

jūsų patogumui – galimybė keliones išsirinkti ir įsigyti 
internetu. kompiuterinė sistema leidžia mums būti 
arčiau jūsų, greičiau reaguoti į jūsų poreikius. Tai ne 
vien siekis tobulinti ir pritaikyti naujausias informacinių 
technologijų priemones bei skatinti turizmo plėtrą, bet ir 
sukurti kuo didesnį patogumą. kviečiame apsilankyti TEZ 
ToUR tinklalapyje www.teztour.lt ir sužinoti daugiau apie 
siūlomas keliones, viešbučius bei poilsio galimybes įvairių 
šalių kurortuose.

TEZ ToUR kelionės užsakymas internetu

TEZ ToUR tinklalapyje www.teztour.lt jūs galite iš anksto 
užsisakyti maistą skrydžiui, atlikti išankstinę skrydžio 
registraciją, pasirinkdami pageidaujamas vietas lėktuve.

naujiena

TEZ ToUR veiklos žemėlapis

LIETUVA

BULGARIJAITALIJA
JUODKALNIJA

TURKIJA
GRAIKIJA

EGIPTAS

AUSTRIJA
KROATIJA

MALJORKA
ISPANIJA

TENERIFĖ

DOMINIKOS RESPUBLIKA

BRAZILIJA

MEKSIKA KUBA
JAE

MALDYVAI
ŠRI LANKA

TAILANDAS

TEZ ToUR išlydinčios įmonės

TEZ ToUR lėktuvai kyla iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, 
Rusijos, Bulgarijos, Rumunijos, Ukrainos, Baltarusijos, 
Kazachstano, Armėnijos bei Moldovos.

TEZ ToUR sutinkančios šalys
poilsiautojams siūlomos įspūdingos atostogos geriausiuose 
Turkijos, Egipto, Bulgarijos, Tailando, Dominikos Respu-
blikos, šri Lankos, Kubos, Maldyvų, Ispanijos, Austrijos,  
Italijos, Kroatijos, Juodkalnijos, Andoros, JAE, Meksikos, 
Brazilijos ir Graikijos kurortuose. 
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7 bulgarijos stebuklai
Top 7

Jei manote, kad Bulgarija garsi vien savo pajūriu, klystate. Labai daug grožybių slypi 
šalies gilumoje, kalnuose, o ir tame pačiame pajūrio ruože daug įdomių ir paslaptingų 
vietų. Visos jos netilpo į mūsų sąrašą, teko apsiriboti tik septyniomis, tačiau 
labiausiai intriguojančiomis.

nESEbaRaS 
„Su šarmu“, „nepraradęs senosios auros“, 
„jaukus“, „užburiantis“ – šis miestukas sulaukia 
tik jį aplankiusiųjų komplimentų. ir neatsitiktinai... 
nedidelėje saloje rymantis senasis nesebaras – 
vienas seniausių Europos miestų, pasivaikščiojimų 
metu atveriantis antikos, Viduramžių, Renesanso 
laikmečių intarpus. nesebaras – lyg laiko mašina, 

suteiksianti galimybę pakeliauti laike: štai, gynybinė siena, 
menanti iii-iV amžius, pakeliui išsibarsčiusios cerkvutės, 
statytos ankstyvaisiais Viduramžiais (X-XiV a.),  tipiškų 
bulgariškų namų (XViii-XiX a.) gatvelės su Renesanso laikus 
menančiais inkliuzais. pirmai pažinčiai su nesebaru tiesiog 
būtinas gidas – išgirdus visą istoriją, miestas nušvis dar 
ryškesnėmis spalvomis. Dieną atrodantis lyg architektūrinių 
monumentų muziejus, vakare nesebaras virsta jaukiai 
apšviestu romantišku miestuku, viliojančiu mažytėmis 
parduotuvėlėmis ir mielais tradiciniais restoranėliais. 
neišvykite iš bulgarijos neaplankę nesebaro!

piRino naCionaliniS paRkaS
Tai, kad bulgarija – ne vien pajūrio kurortai ir smėlėti 
paplūdimiai, įsitikinti galima pasukus Rilos ir pirinų 
kalnų link. pirino nacionalinis parkas – tai pirinų 
kalnuose, 1008-2 914 m aukštyje, plytintys gamtos 

draustiniai: „bayuvi Dupki“ (Dzindziritza) ir „Yulen“. Vasarą į pirino 
parką kylama pasigrožėti net 175 kalnuose pabirusiais skaidraus 
vandens ežerėliais, esančiais ledynmečiu susiformavusiose 
terasose. iš jų liejasi upės, tokios smarkios, kad besiverždamos 
apačion akmeninėmis sienomis virsta gražuoliais kriokliais. šis 
parkas kartu ir retų nykstančių gyvūnų bei augalų namai – 
jei pasiseks, galima išvysti retą erelių rūšį ar elnią. Čia auga 
ir seniausiu bulgarijoje tituluojamas medis – apie 1 300 metų 
skaičiuojanti baikušo pušis. 16 m pušis yra bulgarijos valstybės 
bendraamžė. Įspūdinga! kaip ir visi 40 332,5 hektarų nuostabios, 
gaivalingą energiją spinduliuojančios gamtos!

RiloS ViEnUolYnaS ir 7 Rilos ežerai
Rilos vienuolynas – pati švenčiausia ir lankomiausia vieta bulgarijoje. 
Rilos kalnuose, 1 147 m aukštyje, nuostabios gamtos ir įspūdingų 
kalnų fone ryškiai švyti išskirtinio grožio didžiulis architektūrinis 
ansamblis. Vienuolyną X a. įkūrė vienuolis ivanas Rilskis, vietinių 
pramintas ivanu iš Rilos. kaip atsiskyrėlis jis netoli būsimojo 

vienuolyno vietos, oloje, gyveno dvylika metų, meldėsi ir mokė atvykstančius 
piligrimus. po mirties stačiatikių bažnyčia ivaną Rilskį kanonizavo ir paskelbė 
šventuoju, o pamaldūs piligrimai ir toliau traukia į Rilos vienuolyną. marijos gimimo 
cerkvėje, pagrindiniame ir ryškiausiame vienuolyno pastate, ilsisi jo palaikai. 
šios šventovės vidus taip pat išskirtinis, freskose pasakojama 
bulgarijos tautos istorija, o nuostabūs medžio raižiniai ir auksinė 
siena pakeri grožiu.
aplink vienuolyną, Rilos kalnuose gamta tokia stulbinanti, kad 
norisi likti dar dienai, klajoti turistams įrengtais takais ir užkilti į 
Damgos ar musalos viršūnes bei žvilgtelti į neapsakomo grožio 7 
Rilos ežerų slėnį.

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt4



kaliakRoS iškYšUlYS
Vėjas – čia valdovas, ypač vasarai einant į pabaigą. 
šiaušia jis jūros bangas ir atvykusiųjų plaukus. 
2  kilometrai į jūrą nutįsęs siauras žemės ruoželis, 
aukštai iškilęs virš jūros – tai kaliakra. atvažiuojama 
čia pasimėgauti dramatišku peizažu – stačių, apie 70 

metrų iš jūros kyšančių uolų, nuvilnijančių raudono akmens 
bangomis ir jas skalaujančios putotos jūros susitikimu. Čia 
stovi ir vienas gražiausių juodosios jūros pakrantės istorinių 
monumentų – kaliakros tvirtovė, paskutinė vieta bulgarijoje, 
kurią užėmė osmanų imperija ir vienas pirmųjų švyturių 
bulgarijos pakrantėje. šiame kyšulyje miestą buvo įkūrę 
senovės graikai bei romėnai, o šiandien galima pasižvalgyti po 
jo griuvėsius.  bulgarai rekomenduoja čia atvykti kuo anksčiau 
ryte, kad spėtumėte pamatyti ir patį nuostabiausią saulėtekį.

balČikaS
balčikas gal ir būtų likęs paprastu pajūrio miestuku, 
jei ne Rumunijos karalienė marija, pasistačiusi čia sau 

vasaros rezidenciją, apsupusi ją didžiuliu parku ir trečiajame 
bei ketvirtajame praėjusio amžiaus dešimtmečiuose balčike 
leidusi vasaras. beje, ši karalienė sukūrė nemažai pasakų 
vaikams, jas net ir šiandien mielai skaito ne tik bugarijos, 
bet ir Rumunijos vaikai. Rezidencija gana kukli lyginant su ją 
supančiu botanikos sodu. Vien apeiti jį prireiks kelių valandų, 
o juk dar norisi apžiūrėti visus žiedais išpuoštus kampelius ir 
pasimėgauti sodria žaluma. labiausiai šiame sode intriguoja 
kaktusų alėja, viena didžiausių visuose balkanuose.

RoŽių SlĖniS
jei kas paklaustų, kuo kvepia bulgarija, nedvejojant galima būtų 
atsakyti, kad rožėmis. kiekviename kurorte apstu parduotuvėlių, 

prekiaujančių rožių aliejumi kvepiančia kosmetika, tačiau norint 
išvysti tikrą rožių karalystę teks nuvykti į pasakišką „Rožių slėnį“ 
(Rozova dolina), virš jūros lygio pakilusį 710 metrų, įsispraudusį tarp 
dviejų upių slėnių ir nusėtą trakiečių šventyklomis. Čia ideali vieta 
svaigų aromatą sirpinančioms gėlėms. Galva svaigsta ne vien nuo 
jų kvapo, bet ir nuo grožio. Ypač įspūdingai slėnis atrodo kovo 
viduryje, oro temperatūrai pakilus virš +5 °C. Visas slėnis 
apsipila žiedais, o ore tvyro su niekuo nesupainiojamas 
aromatas. Įsigykite šlakelį rožių aliejaus (dažniausiai 
jis parduodamas išpilstytas po 1 gramą), kad 
primintų nuostabias akimirkas, praleistas 
karališkų gėlių apsuptyje.

RopoTamo UpĖ
Žalia ramybės oazė – štai kas yra ši upė, 
tekanti visai netoliese šurmuliuojančių 

kurortų. net ir upe plaukiantys laiveliai pukši 
tyliai, nedrumsdami vietinės faunos gyvenimo. 
Tai gamtos rezervatas, tad ir flora aplink vešli 
ir įspūdinga. Čia auga daugiau kaip 100 augalų 
rūšių, įtrauktų į bulgarijos Raudonąją knygą ir 
gyvena daugiau nei 250 rūšių paukščių, iš kurių 
71 taip pat įrašyta bulgarijos Raudonojoje 
knygoje. pasiimkite žiūronus, kad pažintis 
su vietinėmis įžymybėmis būtų artimesnė! 
Dairykitės ne tik paukščių, bet ir vėžlių, jų 
Ropotamo upėje daugybė. Įspūdingiausias 
reginys laukia upės žiotyse, vietoje, kur siaura 
upė staiga pereina į bekraštę jūrą.
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BULGARIJA

RUMUNIJA

JUGOSLAVIJA

GRAIKIJA

SOFIJA

TURKIJA

MAKEDONIJA

Dobrichas

Varna

Auksinės kopos
Albena

Šv. Konstantinas ir Elena

Saulėtas krantas
Elenitė

Šv. VlasasNesebaras

Burgas

JUODOJI JŪRA

MARMURO JŪRA

EGĖJO JŪRA

Obzoras

Saulėta diena

Patariame

Vienas iš paplūdimių Bulgarijoje, 
apdovanotas „Mėlynosios vėliavos“ titulu

Bulgarijoje ilsėtis galima ne tik 
tinginiaujant paplūdimiuose

Saulėtekis bulgariškoje 
Juodosios jūros pakrantėje

juodosios jūros pakrantėje vasaros švelnios. nors liepos ir 
rugpjūčio mėnesiais temperatūra pakyla virš trisdešimties 
laipsnių, tačiau karštį sušvelnina nuo jūros dvelkiantis vėjelis. 
lietus bulgarijos pajūrį dažniausiai aplanko tik įpusėjus 
rudeniui, šaltuoju metų laiku. pavasaris šiame regione trumpas, 
t. y. po švelnios pavasariškos įžangos iš karto prasideda vasara, 
o ruduo, atvirkščiai, gana ilgas, neskubantis pereiti į žiemą. 
kurortinis sezonas čia ir prasideda vidury gegužės ir tęsiasi iki 
rugsėjo pabaigos. Vanduo gegužę dar gali būti vėsokas, tačiau 
vasarą įšyla ir malonią temperatūrą išlaiko iki pat rugsėjo galo. 
Vietiniai išdavė paslaptį, kad obzoro kurorte jūros vanduo visada 
2-3 laipsniais šiltesnis nei kituose bulgarijos kurortuose. Tad 
mėgėjai pasipliuškenti, vietas turėtų rezervuoti ten.

Vykdami į bulgariją turėtumėte žinoti, kad visi paplūdimiai šioje 
šalyje yra vieši, t. y. netgi paplūdimys, esantis šalia viešbučio 
bus prieinamas visiems miestelio gyventojams, tik jame nebus 
viešbučiui priklausančių nemokamų gultų ir skėčių (išskyrus 
keletą išimčių). paplūdimių švara ir tvarka rūpinasi miestų 
savivaldybės. 
Daugelyje paplūdimių įrengtos mokamos zonos su gultais 
ir skėčiais, o malonumas dieną praleisti ant gulto ir dar po 
skėčiu jums gali kainuoti apie 30 litų. Tačiau niekas nedraudžia 
paplūdimyje pasitiesti savo rankšluosčio ir mėgautis saule bei 
jūra nemokamai. Tik štai rankšluostį reikės atsivežti savo (be 
abejo, galėsite įsigyti ir vietinėse parduotuvėse) – viešbučio 
rankšluosčius neštis į paplūdimį griežtai draudžiama.
Gultai prie baseino, žinoma, nemokami, o norint gauti 
rankšluostį, kai kuriuose viešbučiuose teks  sumokėti užstatą.

koks oras?

paplūdimiai

Vidutinė oro 
temperatūra °C

Vidutinė vandens 
temperatūra °C

Gegužė 21 15

birželis 27 21

liepa 31 24

Rugpjūtis 31 25

Rugsėjis 31 21

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt6



Senoji Bulgarijos 
architektūra

Tautinis bulgarių 
kostiumas

ačiū – Благодаря [blagodarja]
labai ačiū - Много благодаря [mnogo blagodarja]
prašau (atsakymas į „ačiū“) – Моля [molja]
Taip – Да [da]
ne – Не [ne]
labas rytas! - Добро утро! [dobro utro]
laba diena! - Добър ден! [dobr den]
labas vakaras! - Добър вечер! [dobr večer]
labanaktis - Лека нощ [leka nošč]
labas! - Здравей! [zdravei]
Viso gero – Довиждане [doviždane]
iki pasimatymo - До скоро виждане [do skoro viždane]
nesuprantu - Не разбирам [ne razbiram]
aš pasiklydau - Загубих се [zagubich se]
ar jūs kalbate angliškai? - Говорите ли английски? [govorite 
li anglijski]
koks jūsų vardas? - Как се казвате? [kak se kazvate]
malonu susipažinti - Приятно ми е да се запознаем [prijatno 
mi e da se zapoznaem]
kur yra...? - Къде се намира...? [kde se namira]
kiek kainuoja? - Колко струва? [kolko struva]
kiek kainuoja bilietas? - Колко струва билета?  [kolko struva 
bileta]
Vieną bilietą iki ..., prašau - Един билет до... моля [edin bilet 
do.... molja]
ar toli nuo miesto? - На какво разстояние e от града? [na 
kakvo razstojanije e ot grada]  
Sąskaitą, prašau - Сметката, моля [smetkata, molja]

Trumpas bulgarų 
kalbos žodynėlis

šventės

Taip ar ne?

Vasario 14 dieną bulgarai švenčia Trifono Zarezano šventę. 
Dar nuo trakiečių laikų ši susijusi su vynuogininkystės 
tradicijomis. šią dieną bulgarai su muzika žygiuoja į savo 
vynuogynus ir juos geni. Tradiciškai, apkarpytą vynuogienoją 
būtina palaistyti vynu. Tikima, kad tada metai būsią vaisingi. 
šventės kulminacija – vyno karaliaus rinkimai ir, žinoma, vyno 
upės bei dainos.

Savičiausia bulgarų šventė – Baba Marta („kovo senė”). 
kiekvienų metų kovo 1 d. bulgarai dovanoja vieni kitiems 
apyrankes arba sages iš raudonos ir baltos vilnos bei virvelių, 
kurios vadinamos „martenitsa“. Virveles reikia 
pritvirtinti prie vaismedžių tik pasirodžius 
pirmiesiems pavasario ženklams. Tokiu būdu 
„kovo senės“ prašoma išvyti šaltą žiemą. 
o dovanotus „papuošalus“ prisisegus prie 
drabužių ar užsirišus ant rankos tikimasi 
sveikatos ir laimės.

bulgarijoje labai lengva patekti į bendravimo aklavietę, mat 
bulgarai linksėdami galva sako „ne“ ir atvirkščiai, ją purtydami 
sako „taip“ – tokia  yra tautinė maniera. šis keistas bulgarų 
elgesys kildinamas iš turkų-osmanų priespaudos laikų. 
pasakojama legenda, jog turkas, norėjęs priversti tekėti 
bulgarę, įrėmė jai į pasmakrę durklą. paklausta, ar tekės, 
mergina, norėdama išlikti gyva, atsakydama „taip“ papurtė 
galvą. Realesnė versija susijusi su tų pačių užkariautojų noru 
priversti vietinius priimti musulmonų tikėjimą. pasekmės 
atsisakius paklusti osmanų reikalavimams būdavo tikrai 
ne pačios švelniausios, tad vietiniai klausiami apie religinių 
įsitikinimų pakeitimą įsigudrino sakyti „taip“, bet tuo pačiu 
metu purtyti galvą lyg sakytų „ne“. Taip bandymas išgyventi 
priespaudos metu tapo įpročiu.

bulgarijoje galima atsiskaityti tik vietine valiuta – levais. 
Turėti grynųjų pinigų tikrai vertėtų, nes  atsiskaityti banko 
kortelėmis galima ne visur. Tad levais galite pasirūpinti jau 
lietuvoje, arba į kelionę vežkitės eurus, kuriuos nuvykę 
išsikeisite. Valiutos keitimą rekomenduojame atlikti tik 
bankuose arba viešbučiuose esančiose keityklose. jokiu būdu 
to nedarykite pas gatvėse tokias paslaugas siūlančius keitėjus 
ar neaiškiuose kioskeliuose, kurių reklaminiai skydai nurodo 
tik vieną (dažniausiai pardavimo, o ne supirkimo) kursą – galite 
būti apgauti.

pinigai
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Gurmaniški įspūdžiai iš bulgarijos
Įspūdžiais dalijasi TEZ TOUR atstovė Laima 

Rekomenduojame

Tai du patys įsimintiniausi bulgariški patiekalai. pirmasis – 
mažiukai aštuonkojai su sviesto ir citrinos padažu, vadinami „baby 
octopus“ – nepaprastai skanūs ir, kas labiausiai nudžiugino, už 
prieinamą kainą. Taip pat niekada nepamiršiu midijų, ragautų 
viename nesebaro senamiesčio restoranėlių. šviežios, tiesiai iš 
juodosios jūros, patiektos česnakiniame padaže. niekur tokių 
skanių nevalgiau. pastarųjų rekomenduoju paragauti visiems 
vykstantiems į bulgariją.

kur beužsuktumėte, jus visada pasitiks su „šopskij salat“, 
pietūs bulgarijoje prasideda būtent nuo jų. paprastos, nesunkiai 
pagaminamos, bet labai gaivios ir pilnos vitaminų. 
Receptas dviems porcijoms: 
pasiruoškite tris pomidorus, du agurkus, pusę saldžiojo pipiro 
ankšties, 150 g bulgariško brinza sūrio, vieną svogūną, nedidelę 
aitriojo pipiro ankštį (galima ir be jos), pluoštelį petražolių ir pagardų 
(druskos, aliejaus, acto) pagal skonį. 
Svogūną supjaustykite pusžiedžiais, smulkiai sukapokite aitriąją 
papriką (be sėklyčių), ją  supjaustykite juostelėmis, o pomidorus ir 
agurkus - kubeliais. Sumaišykite ir pasūdykite daržoves, suberkite 
jas į dubenėlius, užbarstykite pasmulkintų petražolių lapelių 
ir smulkiai sutrupinto arba tarkuoto sūrio. prieš pat patiekiant 
apšlakstykite actu ir aliejumi.
bulgarijoje pusžiedžiais supjaustytas svogūnas kartais būna ne 
įmaišomas į salotas, o patiekiamas greta išmaišytų salotų dubens 
pakraštyje, kad svogūnų nemėgstantys galėtų valgyti salotas be jų.
jeigu brinzos neturite – galima naudoti fetą, bet skonis bus jau 
nebe toks ir veikiau primins graikiškas salotas. man teko ragauti 
„šopskij“ salotų, į kurias buvo dar pridėta konservuotų kukurūzų 
ir supjaustytų marinuotų pievagrybių. Tokios sotesnės salotos gali 
atstoti ir visus pietus. 
nuolat vaišinamai „šopskij“ salotomis pasidarė įdomu, ką reiškia 
jų pavadinimas. pasirodo šopai buvo bulgarų gentis, gyvenusi šalia 
Sofijos. matyt jie ir buvo šių salotų „atradėjai“.

 Įsimintiniausias Jūsų gurmaniškas nuotykis Bulgarijoje.

Jūsų mėgstamiausias tradicinis bulgariškas 
patiekalas. Gal pasidalintumėte receptu?

ką jau ką, o daržoves bulgarijoje tiesiog dievina. Saldžiosios 
paprikos, baklažanai, pomidorai, agurkai, kukurūzai – be jų 
bulgarų virtuvė yra neįsivaizduojama. 
na ir, žinoma, dar vienas pasididžiavimas – brinza baltasis sūris, 
kurio yra dedama praktiškai visur.

Tipiškiausias, Jūsų nuomone, vietinis maisto 
produktas, kuriuo bulgarai gali didžiuotis.

būtinai parsivežkite nors nedidelį brinzos gabalėlį, kad galėtumėte 
draugams paruošti tikrų „šopskij“ salotų.
o geriausios bulgariškos lauktuvės man – butelis bulgariško vyno. 
jis tikrai vertas dėmesio. Žinomiausi vynai iš vietinių vynuogynų: 
,,mavrud“, ,,pamid“, ,,Dimiat“.

Kokių gurmaniškų lauktuvių (maisto produktų, kurių 
tikrai nerasite Lietuvoje) rekomenduotumėte parsivežti 
iš Bulgarijos?

Drąsiai galiu rekomenduoti visas kavines su vaizdu į jūrą, esančias 
nesebaro senamiestyje. patarčiau rinktis mažesnes kavines, nes 
tuomet didesnė tikimybė, kad kavinėje dirbs patys savininkai. 
liksite nustebinti malonaus aptarnavimo ir labai skanių patiekalų.
o paragauti, be mano jau minėtų midijų, dar būtina ir banicos su 
sūriu ir mėsa. Tai išskirtinis bulgariškas skanėstas.

Ko primygtinai rekomenduotumėte paskanauti 
viešint Bulgarijoje?

Bulgarai – neatsiejami 
nuo daržovių

Bulgariški desertai

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt8



Tiek daug rožių produktų, kiek bulgarijoje, 
daugiau niekur neišvysite – juk tai 
rožių šalis. Tad be rožėmis kvepiančios 
kosmetikos verta išbandyti ir ką nors 
egzotiškesnio, pavyzdžiui, rožių žiedlapių 
uogienę ar džemą, sirupą arba sultis. 
pastarosios – 
labai gaivios ir svaiginančiai kvepiančios. 
o indelis rožių žiedlapių uogienės bus 
vienos įsimintiniausių lauktuvių. Sakoma, 
kad šaukštelis šio skanėsto gelbsti 
„sustreikavus“ skrandžiui. bulgariškos lauktuvės

Įdomu

Rožės rožės rožės... 
jos auga „Rožių slėnyje“ šalia Kazanlak miesto, bet produktų su 
garsiųjų bulgariškų rožių aliejumi galite rasti visur ir visokiausiu 
pavidalu. muilai, kremai, aliejai, balzamai – viskas kūno ir veido 
odai puoselėti. Tačiau sakoma, kad populiariausias suvenyras – 
tyras, tikras rožių aliejus, kurio 1 gramo kaina prasideda nuo 10 
levų ir gali siekti net 25 levus. jei susigundysite pigesniu pirkiniu – 
įsigysite ne aliejaus, o tiesiog kvapnios rožių esencijos.
šimtaprocentinis rožių aliejus negali būti pigus, nes vienam jo litrui 
išspausti reikia net 3 000 kilogramų rožių žiedlapių. jis laikomas 
bulgarijos auksu! šis auksas ne tik svaiginančiai kvepia, bet ir gydo. 
jei jums skauda skrandį, užlašinkite vieną rožių aliejaus lašelį 
ant gabalėlio cukraus ir sučiulpkite. Toks „saldainiukas” taip pat 
padės kamuojantiems nemigos. Skaudant galvai pamasažuokite 
kaktą ir smilkinius lašeliu kvapniojo aliejaus. Dar sakoma, kad 
rožių kvapas veikia kaip antidepresantas ir mažina apetitą.
Dantų pasta „Pomorin”
bulgarijos pajūryje tyvuliuoja ežeras Pomorje. jo purvas toks 
vertingas ir turtingas mineralų, kad tiekiamas ne tik Spa centrams 
ir gydykloms, bet ir dantų pastos gamintojams. Vertingi pomorje 
ežero mineralai sugula į populiariausios bulgariškos dantų pastos 
„pomorin” tūtelę. bulgarai giriasi, kad ši dantų pasta yra viena 
geriausių pasaulyje, vienintelė, kurią įvertino ir dar šaltojo karo 
metu leido prekiauti jaV. šiandien „pomorin” taip pat puikuojasi 
garbingose parduotuvių lentynų vietose.
Keramika 
Taip, ji trapi ir dūžtanti, bet vertėtų parsivežti nors nedidelę 
bulgariškais motyvais išmargintą lėkštelę.
Mezginiai ir nėriniai  
Tiek daug viešai mezgančių ir neriančių močiučių niekur kitur 
neteko matyti. Čia pat galima nusipirkti ir jų rankų darbo servetėlių, 
staltiesėlių, nertinių, kepurių, o labiausiai stebina virbalais megzti 
ryškiaspalviai žaislai – patys įvairiausi gyvūnai.

bulgarai, pasirodo kaip ir italai, kavos gėrėjų tauta. Espresas – čia 
karaliauja. o štai arbatos bulgarai negeria visai - jiems tai labiau 
gydomasis gėrimas. bulgarų gidai mėgsta pasakoti arbatos 
išpopuliarėjimo viešbučiuose istoriją: kai bulgarija atsivėrė viso 
pasaulio turistams ir jie tiek rytą, tiek per pietus, tiek vakare ėmė 
reikalauti arbatos, bulgarai tik skėsčiojo rankomis sakydami „ech, 
kiek sergančių pas mus atvyko pasigydyti“ ir pasirūpino, kad jiems 
nepritrūktų arbatos.
Daržovių troškiniai yra pats populiariausias ir dažniausiai namuose 
gaminamas maistas. jei paklausite recepto, jo negausite, nes 
toks tiesiog neegzistuoja. Į puodą dedama visko, ką tuo metu gali 
pasiūlyti vietinis turgus, ir troškinama saulėgrąžų (jų žydinčiais 
laukais galėsite pasigrožėti keliaudami po bulgarijos provinciją) 
aliejuje. Įdomu tai, kad bulgarai mėgsta atvėsusį maistą. Tad 
daržovių troškinio iškart ant stalo nededa, o palaukia kol atvės. 
Žinoma, kai vasarą karšta, karšto maisto nesinori, bet žiemą 
bulgarai valgo lygiai taip pat, tik dėl „karščio“ į patiekalus prideda 
daugiau aitriųjų paprikų.

Prie Laimos gurmaniškų lauktuvių sąrašo dar 
norėtumėme pridėti:

GiDaS REkomEnDUoja
šių specifinių gardumynų nerasite viešbučių restoranuose, 
bet tai labai bulgariški produktai, kurių jūs tiesiog 
privalote paragauti:
Caca – mažos skrudintos žuvytės, traškios lyg traškučiai, 
tačiau už juos žymiai sveikesnės ir skanesnės. Sezono 
metu jų galima įsigyti tiesiog paplūdimyje.
Boza – šio specifinio ir mūsų skoniui kiek neįprasto 
gėrimo rasite kiekviename prekybos centre. Sako, kad 
saldų fermentuotą javų miltų gėrimą, kurio konsistencija 
primena kisielių, labiausiai mėgsta vaikai. šis maistingas 
gėrimas ypatingai rekomenduotinas besilaukiančioms 
moterims. Spalva ir kvapas ragauti neįkvepia, bet 
patikėkite - skonis labai neblogas.

Daugelio viešbučių restoranuose galėsite paragauti tradicinių 
mažyčių marinuotų žuvyčių salotų. jei jos jums patiks, tokių 
žuvelių, patikimai supakuotų plastikiniuose ar stikliniuose 
indeliuose, rasite bet kuriame prekybos centre. Vos keleto jų užteks 
šviežių daržovių salotoms pagardinti, bet pačios bulgariškiausios 
žuvelės bus su svogūnais ir alyvuogėmis. 
Basturma – tikras delikatesas, gaminamas iš jautienos  ir skanau-
jamas prie sodraus bulgariško vyno taurės. 

Tradiciniai saldumynai labai primena turkišką lukumą – ir 
skoniu, ir išvaizda. Taip pat rasite Turkijoje ir Graikijoje bei Egipte 
populiarios baklavos.
mėtinis likeris – skaisčiai žalias, aitriai gaivinantis. Gerti vieną šį 
likerį gali tik mėgėjai. Tačiau bulgarijoje jis labai populiarus įvairių 
kokteilių gamyboje.
mastika – stiprus (gali būti ir apie 47 °C) aromatingas anyžinis 
gėrimas. bulgarai jį geria stipriai atšaldytą, kad skystis įpylus 
į taurelę būtų šiek tiek tirštokas ir žėrėtų nuo smulkių ledo 
kristalėlių. mastiką vietiniai rekomenduoja užgerti airanu - 
natūralaus jogurto gėrimu. 

Vynas – žymiausius bulgarijos vynus jau paminėjo laima, o mes 
dar norime pridurti, kad bulgarijoje gaminamas ir labai skanus 
„Sniego vynas“. Taip jis vadinamas dėl to, kad vynuogės šio vyno 
gamybai renkamos pirmam sniegui iškritus arba po pirmųjų 
šalnų. Tuo metu vynuogės būna apvytusios, bepradedančios 
virsti razinomis, praradusios daug sulčių, bet ypatingai saldžios. 
Toks subtiliai saldus yra ir „Sniego vynas“. netradicinio vyno 
mėgėjai balčiko botanikos sodo teritorijoje esančioje vyninėje 
galės paragauti ir įsigyti bulgarijoje daug kur auginamų figų 
vyno. labai saldus figų vynas atstos desertą. 
brendis – švelnaus skonio, puikios kokybės. lauktuvėms galime 
rekomenduoti „pliska“.

kai klajosite vingriomis senojo Sozopolio 
gatvėmis, dairykitės ne tik į senosios 
architektūros paminklus, bet ir prekeivių 
prekystalius. Tik čia galima įsigyti Sozopolio 
delikateso – dar neprinokusių figų džemo 
arba tiesiog sirupe konservuotų mažų žalių 
figučių. jas vietiniai labiausiai mėgsta valgyti 
su natūraliu jogurtu.

Chalva – ir saulėgrąžų, ir riešutų 
– abi labai skanios ir kokybiškos. 
jei pasiseks, jos galite aptikti 
netradiciškai supakuotos konservų 
skardinėje – tokia tiesiog prašysis 
į lauktuvių krepšį.

9



naCionaliniS VakaRaS.
šokiai su tradicinėmis vaišėmis 

DiEna jUoDojojE 
jŪRojE. 
kruizas jachta
lengvas ir atpalaiduojantis pasiplaukiojimas palei vaizdingas 
rytines bulgarijos pakrantes – puiki galimybė praleisti dieną 
kitaip. pažvelkite iš kitos pusės į bulgarijos pajūrį: ne iš 
paplūdimio į jūrą, o iš jūros į smėlėtus ir uolėtus krantus. 
„ali baba“ laivas plukdys jus palei pakrantę, o žvalgydamiesi 
nuo laivo denio mėgausitės poilsiu bei smagia, nuotaikinga 
programa. bus proga ir pasimaudyti, tad nepamirškite 
maudymosi kostiumų. atsigaivinti karštą dieną galėsite 
skaidriuose Dylboko įlankos vandenyse. o po maudynių laive 
bus patiekti skanūs ir sotūs pietūs. 

jŪSų laUkia

Ekskursijos

Pasiplaukiojimas jachta

Parado kostiumas

GiDaS REkomEnDUoja
atvykus į nacionalinį vakarą jus pasitiks tautiniais rūbais 
pasidabinę jaunuoliai su pyragu ir rakija. Tai tikrai labai 
stiprus ir ne visiems patinkantis gėrimas, dažniausiai 
gaminamas iš vaisių. bulgarai turi ir smagių posakių 
apie savąją rakiją „Gerkite raudonąjį vyną, nes jis gerina 
sveikatą, o sveikata reikalinga rakijai gerti“.

GiDaS REkomEnDUoja
jei turite, pasiimkite ir paviršinio nardymo 
įrangą – akinius ir vamzdelį. jūra skaidri, 
tad bus į ką pasidairyti ir po vandeniu.

Vakaro kulminacija – basų nestinarų (нестинар)  šokis „nestinarstvo” 
(Нестинарство) ant karštų žarijų. šį šokį galite pamatyti tik 
bulgarijoje, niekur daugiau pasaulyje jis nešokamas. Tai ritualinis 
šokis, atliekamas basomis, rankose laikant šv. konstantino ikoną. 
šokėjai būna religinio transo būsenoje, todėl karštų žarijų nejaučia. 
nuo senų laikų šokis yra populiarus Strandža 
(Странджа) kalnų, juodosios jūros pakrančių 
regionuose. šio šokio techniką bulgarai perduoda 
iš kartos į kartą ir niekas nežino, kiek tokių šokėjų 
dar yra likę šalyje. Teigiama, kad labai mažai, tad 
naudokitės proga išvysti šį kvapą gniaužiantį reginį. 

ĮDomU

norint pažinti šalį būtina paragauti jos nacionalinių patiekalų, 
paklausyti liaudies dainų ir susipažinti su tradiciniais senaisiais 
šokiais. būtent tą ir darysime nacionalinio bulgarijos vakaro metu. 
jūsų lauks gardi bulgariška vakarienė nacionaliniame „košarite“ 
restorane bei turininga folklorinė programa: uždegantys energingi 
šokiai, melodingos dainos, trumpa pažintis su vestuvių tradicijomis, 
konkursai ir prizai. nenustebkite, kai būsite pakviesti bendram 
šokiui horo. jo metu rankos sudedamos kaimynui ant pečių ir 
vorele vinguriuojama tarp stalų – dauguma bulgarijos liaudies 
šokių yra linijiniai. šokama susikabinus rankomis arba laikantis 
už juosmens, tad netgi nemokantiems šokti bus visai nesudėtinga 
judėti bulgariškais ritmais.

ką išVYSiTE?

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt10



laukia smagus pasivaikščiojimas po nesebarą, garsų savo 
bulgarijos atgimimo architektūra, siauromis akmenimis grįstomis 
gatvelėmis ir ankstesnių epochų, tautų (trakų, graikų, romėnų, 
bizantiečių ir bulgarų) radiniais. Ekskursijos metu susipažinsime su 
senovine nesebaro miesto namų architektūra ir krikščioniškomis 
V-ХiV amžiaus bažnyčiomis. apsilankysime šv. Stepono bei šv. 
Spaso bažnyčiose.
po skanių pietų jūsų lauks laisvas laikas. 

aplankYSimE

Senasis nesebaras įsikūręs ant mažos, uolingos salos už 37 km į 
šiaurės rytus nuo burgaso. Tai vienas iš seniausių Europos miestų, 
įkurtas uolėtoje juodosios jūros pakrantėje jau prieš 3 000 metų. 
Dar 1956 metais nesebaras buvo paskelbtas miestu – muziejumi, 
o nuo 1983 metų įtrauktas į UnESCo saugomų paminklų sąrašą.

ViETa

miESTaS–mUZiEjUS.
nesebaras

Gražuolis senasis nesebaras plyti nedidelėje vaizdingoje salelėje, 
siaura sausumos juosta sujungta su naujuoju nesebaru. Siauros 
akmenimi grįstos gatvelės, senovės tvirtovių sienų liekanos, 
autentiški viduramžiški šaligatviai, įtvirtinimai iš skirtingų epochų, 
unikalūs namai – žavūs vaizdai nenusileidžia garsiausiems 
Europos senamiesčiams. laisvą laiką malonu leisti jaukiuose 
restoranėliuose, mėgaujantis skaniu maistu ir stebint judėjimą 
uoste bei bruzdėjimą aplink.

ĮSpŪDiS

GiDaS REkomEnDUoja
Vaikštinėjant po nesebarą tikrai atkreipsite dėmesį į 
įdomius vietinius gyvenamuosius namus. jų pirmas 
aukštas akmeninis, o antras, nemenkai išsikišęs virš 
pirmojo, – medinis. pirmajame aukšte tradiciškai 
glausdavosi gyvuliai bei būdavo laikomos visos maisto 
atsargos. antrasis aukštas – gyvenamasis. iš pirmo 
žvilgsnio atrodo, kad pirmasis aukštas siauresnis už 
antrąjį dėl to, kad neužgožtų ir taip siauros gatvės. Tačiau 
paslaptis slypi anuometiniuose mokesčiuose. mokesčio 
už namą dydis priklausė nuo pastarojo užimamo žemės 
ploto. norėdami turėti erdvias gyvenamąsias patalpas, 
bet mokėti nedidelius mokesčius, vietiniai pradėjo statyti 
namus su mažesniais pirmaisiais aukštais ir pastarųjų 
plotą viršijančiais antrais.

Senovės architektūros 
palikimas

Nesebaro miesto 
namų stogai
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Karališkosios vasaros 
rezidencijos gabalėlis Balčike

kaRališkaS VakaRaS.
balčikas – botanikos sodas  ir 
naktinis kruizas jachta

Ekskursijos

Pasivaikščiojimas 
botanikos sode

GiDaS REkomEnDUoja
Vaikštinėdami po botanikos sodą nepraeikite pro vyndario 
parduotuvę. Užsukite paklausyti išdidaus vyndario 
pasakojimų ir paragauti neįprastų jo vynų. jei kuris patiks, 
čia pat galėsite jo ir įsigyti.

40 km nuo Varnos, ant uolų šlaito išsidėstęs miestelis laikomas 
vienu gražiausių bulgarijos pajūrio miestų. Tai ir viena seniausių 
graikų kolonijų juodosios jūros pakrantėje. miestas nedidelis, bet 
garsėja dideliame botanikos sode įkomponuotu unikaliu renesanso, 
gotikos ir rytietiško stiliaus architektūriniu ansambliu – buvusios 
Rumunijos karalienės marijos rezidencija.

jaukus pasivaikščiojimas po reto grožio karališką parką, kuriame 
akys raibsta nuo augalų įvairovės, o siela dainuoja gražiausias 
dainas. Čia galima būtų praleisti visą dieną grožintis gėlėmis, 
išmoningomis augalų kompozicijomis ir nuo kalno atsiveriančiais 
jūros bei miestelio peizažais. Gražiausia čia, be abejo, pavasarį ir 
ankstyvą vasarą, kai vešli, gyvybingumu pulsuojanti augmenija 
putoja įvairiaspalviais žiedais. Tačiau net ir ankstyvas ruduo 
pasitinka savais žiedais ir kaitriai vasarai nepasidavusia žaluma. 
po gaivinančio pasivaikščiojimo – romantiškas pasiplaukiojimas 
po naktiniu dangumi, šviečiant milijonams žvaigždžių. ir jei nesinori 
šokti diskotekoje, galima bandyti jas suskaičiuoti.

ViETa

ĮSpŪDiS

balčiko mieste aplankysime Rumunijos karalienės marijos vasaros 
rezidenciją ir įspūdingą botanikos sodą, kuriame yra daugiau nei 
3 000 augalų rūšių bei viena gražiausių ir didžiausių Europoje 

kaktusų alėja. po pasivaikščiojimo neįprastame 
sode iš balčiko miesto išplauksime jachta „ali baba“ 
į naktinį pasiplaukiojimą jūra. laive gardžiuositės 
vakariene bei linksminsitės diskotekoje su gėrimais 
pagal „viskas įskaičiuota“ sistemą. 

aplankYSimE

Sutemus žadama 
kelionė jachta

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt12



SEnojo miESTo pĖDSakaiS.
pažintis su Varnos miestu 

šis miestas gali pasigirti tūkstančio metų istorija. pradžioje 
tai tebuvo nedidelė žvejų gyvenvietė, įkurta Trakijos genties 
atstovų, o Vi amžiuje prieš kristaus gimimą čia jau puikavosi 
graikų polis (miestas) Odessos. nepriklausomu miestu su savo 
kaldinamomis monetomis jis buvo iki pat i amžiaus prieš kristų. 
Vėliau sekė nukariavimas ir įsiliejimas į didžiąją Romos imperiją. 
buvo pakilimų, buvo ir nuopolių – įdomi ir turininga šio miesto, iX 
amžiuje po kristaus gavusio Varnos vardą, istorija. šiandien tai 
trečias pagal dydį bulgarijos miestas, dar vadinamas bulgarijos 
uostų sostine, juodosios jūros karaliene. pramoninis miesto 
veidas neprimena įspūdingos istorijos, jos turistai ieškoti traukia 
į muziejus. o miestiečių labiausiai mėgstama vieta – parkas prie 
jūros su pasivaikščiojimo takais, atrakcionais, užkandinėmis ir 
delfinariumu.

ViETa

pažintį su Varnos miestu pradėsime netikėtai – nuo talentingų 
delfinų ir jų trenerių pasirodymo Varnos delfinariume. o po to 
jūsų lauks panoraminė miesto ekskursija, pažintis su šv. Uspenije 
bogorodično katedra – antrąja pagal dydį katedra bulgarijoje. kartu 
pasižvalgę po miestą, vėliau turėsite laisvo laiko suvenyrų paieškai 
bei klaidžiojimui po senamiestį. 

aplankYSimE

GiDaS REkomEnDUoja
šis miestas tikrai labai senas, ką liudija ir Varnos 
apylinkėse rastos paleolito bei neolito laikmečių 
kapavietės. Vienoje iš senųjų kapaviečių, taip vadinamame 
Varnos nekropolyje, rastas ir įspūdingas 
lobis. Tai patys seniausi pasaulyje auksiniai 
daiktai, datuojami 4500-4000 metais prieš 
kristų. šis lobis dabar saugomas Varnos 
archeologijos muziejuje.

Čia kadaise gyveno jonas basanavičius ir Varnoje iki šiol galima 
aplankyti jo įkurtą medicinos istorijos muziejų. 

Viešint Varnoje nepraleiskite progos sudalyvauti bent vienoje 
bulgariško vyno degustacijoje.

Varnoje daugiau nei 150 įvairiausių kultūrinių ir istorinių objektų. 
Vieni iš žinomiausių: šventosios mergelės katedra, šv. atanazo 
bažnyčia, gamtos istorijos muziejus, kraštotyros muziejus, 
archeologijos muziejus.

papilDomi objEkTai

Vaikams ypač patiks Varnos 
delfinų pasirodymas

 Įvairių rūšių vynų 
degustacija

Varna - Bulgarijos didmiestis
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STambUlaS. 
Į kaimyninę šalį

Ekskursijos

Stambulą apibūdinti keliais žodžiais sunku. jis žavi kontrastais – 
dar vis spinduliuoja rytietišką žavesį, bet jau su vakarietiško 
pasaulio inkliuzais, klaidina dulkėtų ir purvinų gatvelių labirintais 
ir spindinčių prašmatnių vitrinų paveikslais, didžiuojasi 
stulbinančio grožio senosios architektūros paminklais ir liūdina 
šalia merdinčiais apleistais kvartalais, dieną pilnas minios 
šurmulio, mašinų pypsėjimo, prekiautojų riksmų chaoso ir tuo 
pačiu stebinantis lyg išmirusiu vėlyvo vakaro senamiesčiu. matyt 
net pati geografinė vieta užkodavo kontrastingą dvilypį miesto 
charakterį. jis lyg tiltas plyti tarp Europos ir azijos, abipus 
bosforo sąsiaurio ir marmuro jūros, auksinio rago įlankoje.

ĮSpŪDiS

GiDaS REkomEnDUoja
Subtilų, daugiasluoksnį, atvirą ir be pagražinimų, 
vietomis skausmingą Stambulo portretą patyrinėti galite 
nepaprastai talentingai ir asmeniškai parašytoje nobelio 
literatūros premijos laureato orhano pamuko knygoje 
„Stambulas. prisiminimas ir miestai”.

   1 arba 2 dienų kelionė autobusu iš Albenos, Auksinių kopų, šv. 
Konstantino ir Elenos, Saulėtos dienos, Obzoro, Elenitės, 
šv. Vlaso, Saulėto kranto, Nesebaro.

Ilgoka kelionė autobusu pasimiršo iškart įvažiavus į šį 
rytietiškai spalvingą ir turgaus šurmuliu pasitinkantį 
miestą. O apsilankymas Šv. Sofijos sobore išvis atėmė žadą.

Simona, 28 m. vadybininkė

Sofijos soborą. jis pastatytas ant 532 m. maištininkų sudegintos 
katedros liekanų. justinijano i nurodymu naujoji šventovė, 
dedikuota šventajai išminčiai, turėjo pranokti viską, kas iki tol 
buvo statyta. Statytojai nenuvylė – šventosios Sofijos soboras 
ilgą laiką buvo didžiausia bažnyčia pasaulyje (kol 1520 m. buvo 
pastatyta Sevilijos katedra). apie tūkstantį metų ši bažnyčia buvo 
rytų ortodoksų bažnyčios centras, tačiau 1453 m. konstantinopolį 
užgrobus osmanų imperijai, soboras buvo paverstas mečete. 
Varpai, altorius, šventieji indai buvo pašalinti, o 
dauguma mozaikų užteptos. 1935 m. šis statinys 
tapo Turkijos Respublikos muziejumi. iš išorės 
kresnas ir neįspūdingas pastatas pritrenkia 
vidumi, tamsių sienų ir pro langus krentančios 
šviesos kontrastais, auksinėmis mozaikomis ir 
dvasią pakylėjančia atmosfera.
Topkapi rūmus. 1459-1465 m., netrukus po konstantinopolio 
užkariavimo, mechmetas ii pasistatė Topkapi rūmus ir įrengė 
čia pagrindinę rezidenciją. maždaug 400 metų čia kunkuliavo 
gyvenimas, gyveno sultonai, jų haremo moterys ir net 4 000 tarnų. 
1924 m. Topkapi rūmai lankytojams duris atvėrė kaip muziejus. 
milžiniškame rūmų komplekse yra daugybė pastatų, kambarių, 
kiemelių, sodų. Vien hareme – 400 kambarių. 
muziejuje sukaupta nemažai vertingų kolekcijų: 
keramikos, stiklo bei porceliano dirbinių, pranašo 
mahometo relikvijų. Topkapi rūmuose būtina 
aplankyti buvusio haremo pastatus bei lobyną, 
kuriame gausu brangakmenių, juvelyrinių ir kitų 
dirbinių.
Žydrąją mečetę. Vieno garsausių religinių pastatų pavadinimas 
siejamas daugiausia su interjerą puošiančiomis žydromis izniko 
plytelėmis. Visada alsuojanti ramybe mečetė įstabiausiai atrodo 
apšviesta vakare. Sultonas achmedas i užsakė pastatyti mečetę 
osmanų imperijos klestėjimo laikais (1609–1616 
m.). projektą įgyvendino karališkasis architektas 
mechmetas aga. Užmojų didingumas tuo metu 
sukėlė didelį pasipiktinimą, nes mečetė su 
šešiais minaretais buvo laikoma šventvagišku 
mėginimu varžytis su mekos architektūra. 

aplankYSimE

Stambule susiduria europietiškoji 
ir musulmoniška kultūros

Žydrosios 
mečetės vidus

Turkiškos keramikos grožybės 
Stambulo turgelyje

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt14



GiDaS REkomEnDUoja
jei pažinčiai su Stambulu turėtumėte 
tik valandą, geriausiai ją praleisti būtų 
plaukiojant laivu po bosforą. būtent iš čia 
atsiveria nepakartojamas miesto siluetas, 
kitu rakursu nušvinta pakrančių vaizdai.

Didysis turgus. nuo XV a. veikiantis turgus – chaotiškas, klaidus, 
spalvingas dengtų gatvelių labirintas. Tai geriausia vieta pirkti 
suvenyrus. 

prieskonių turgus. XVii a. įkurtas turgus, kuriame senovėje 
daugiausia prekiauta prieskoniais. nors šiandien čia taip pat 
karaliauja prieskonių prekeiviai, tačiau įsigyti galėsite vietinių 
saldumynų, kavos, įvairiausių sezoninių maisto produktų ir net 
tekstilės gaminių. 

bazilikos vandens saugykla („Yerebatan Sarnici“), dar vadinama 
„Užtvindytais rūmais“. Vi amžiaus statinys yra visai šalia Sofijos 
soboro. atkreipkite dėmesį į stogą laikančias kolonas – jos visos 
skirtingos ir įspūdingos.

Galatos bokštas – XiV a. statytas 62 metrų aukščio genujiečių 
bokštas vėliau tapo gaisrininkų bokštu. pasikelkite liftu arba laiptais 
ir pasigrožėkite miesto panorama.

Dolmabahce rūmai – XiX a. prabangūs sultono rūmai, nors ir statyti 
šalies nuosmukio laikotarpiu. Rūmuose būtina apžiūrėti kupolinę 
ceremonijų salę, talpinančią 2 500 žmonių. kitos rūmų įžymybės – 
„krištolo laiptai“, „Žydrasis salonas“, „imperatoriškieji vartai“.

papilDomi objEkTai

Tiltas jungiantis 
Europą su Azija
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kVapUSiS paSiDiDŽiaVimaS.
„Rožių slėnis“-šipka-Veliko Tyrnovo

Ekskursijos

Šipkos vienuolynas

jūsų laukia nepamirštama pažintis su legendiniu Stara Planina 
kalnu bei pasakiško grožio „Rožių slėniu“. Tai vietos, nusėtos 
trakų (viena iš senovės europiečių civilizacijų) šventyklomis ir 
kapinėmis. aplankysime „Rožių muziejų“ Kazanlyk mieste, kur 
sužinosite rožių aliejaus gamybos paslaptis bei būsite supažin-
dinti su rožių vandens distiliavimu.
po pietų lankysime šipkos šventyklą, Veliko Tyrnovo miestą. 
Tai antrosios bulgarijos karalystės sostinė, kurioje apžiūrėsi-
me viduramžių pilį, įsikūrusią ant Caravec kalvos, ir amatinin-
kų gatvelę – „Samovodskaja“. po savarankiško pasivaikščiojimo 
miestelyje būsite pakviesti skanios vakarienės. Ekskursija už-
sibaigs spektakliu istorinės kalvos fone skambant įspūdingai 
muzikai, žaidžiant įvairiaspalvėms ugnims, lazerių spinduliams 
ir gaudžiant bažnyčios varpams. Tokioje aplinkoje vyks pasa-
kojimas apie didingą, pilną dramatizmo bulgarijos istoriją. po 
šaunaus vakaro sugrįšite į savo viešbučius.

GiDaS REkomEnDUoja
atvykite į rožių karalystę birželio 1–ąją, rožių festivalio 
metu. jo metu renkamos rožės, atliekamas ritualinis rožių 
aliejaus ruošimas, gatvėse vyksta artistų pasirodymai, 
šokiai, taip pat  renkama vietinių merginų „Rožių 
karalienė“.

„Rožių slėnis“ (Rozova dolina) – tai bulgarijos regionas, įsisprau-
dęs dviejų upių slėnyje, 710 metrų aukštyje, ir nutolęs šiek tiek į 
pietus nuo didingos balkanų kalnų grandinės. šis regionas ide-
alus auginti kvapnaus ekstrakto sklidinas rožes, nes jį gegužės 
ir birželio mėnesiais nuolat merkia šilti lietūs, o oro drėgmė ir 
padidėjęs debesuotumas padeda prailginti žydėjimo laikotarpį 
ir nuslopinti kvapniųjų komponentų išgaravimą.

Įspūdingiausias metas „Rožių slėnyje“ – gegužė. Tada pražysta 
rožės ir atrodo, kad visas slėnis virto viena kvapnia rožių jūra. 
ankstyvą rytą slėnio netrukdo joks triukšmas, tad beveik gali-
ma girdėti kaip skleidžiasi rausvi gėlių pumpurai ir gręžia savo 
prašmatnias galvas į kylančią saulę. aplink stūkso ramūs žali 
kalnai, savo glėbyje suspaudę tą salsvą kvapą skleidžiantį turtą.

ViETa

ĮSpŪDiS

ką išVYSiTE?

Viduramžius menanti 
Veliko Tyrnovo pilis
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atvykę į bulgariją suprasite, kokia svarbi gėlių karalienė šiai 
šaliai. Rožė – neatsitiktinai laikoma vienu iš šios šalies simbo-
lių. jos čia auginamos labai daug kur, tačiau garsiausia vieta 
– „Rožių slėnis“. pasak legendos, rožės į bulgariją atkeliavo dar 
kryžiaus žygių laikais iš Damasko. jaunas pirklys Damaske, 
vietinio pirklio namuose, pamatė gražuolę jo dukrą. merginai 
jaunuolis taip pat padarė įspūdį ir ji jam kaip savo prielankumo 

ĮDomU

GiDaS REkomEnDUoja
kazanlyko „Rožių muziejus“ – vienintelis toks pasaulyje. 
jis įsikūręs senoviniame „Rožių instituto“ pastate. Čia 
saugoma apie 15 000 eksponatų: originalios fotografijos ir 
dokumentai, liudijantys rožių auginimo tradicijas, įrankiai, 
skirti darbui rožių plantacijose bei aliejaus gamybai, indai 
rožių aliejui laikyti ir eksportuoti. Vienas 
įdomiausių eksponatų – indas rožių aliejui 
laikyti, paskutinį kartą naudotas 1947 
metais, tačiau dar ir šiandien kvepiantis 
saldžiu ir stipriu rožių aromatu.

Rožių slėnis

ženklą padovanojo rožių. jaunasis pirklys grįžęs į tėvynę paso-
dino gražuoles gėles ir jos čia suvešėjo. Tai legenda, o istoriniai 
faktai byloja, kad rožes į bulgariją atvežė užkariautojai turkai-
osmanai. jų valdymo laikas prilyginamas vergovei, tačiau bū-
tent jie išplėtojo dabar nacionalinės bulgarų gėlės auginimą. o 
pramoninė rožių aliejaus gamyba prasidėjo 1650 metais. 1740 
m., pirmą kartą rožių aliejus buvo eksportuotas į prancūziją. 
nuo to laiko prancūzų parfumeriams bulgariškas rožių aliejus 
tapo viena svarbiausių žaliavų. 
šiandien bulgarija pagamina daugiau nei 70 procentų viso pa-
saulyje išgaunamo rožių aliejaus. Rožių auginimo sektoriuje 
bulgarijoje pluša apie keletas dešimčių tūkstančių gyventojų. 

Nepamirškite įsigyti tikro bulgariškų rožių 
aliejaus - bulgarai juo tikrai didžiuojasi 
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Lankydamiesi Bulgarijos kaimeliuose 
susipažinsite su vietiniais amatais

Keliaudami džipais išvysite 
kitokią-autentišką Bulgariją

Įspūdžių kupina vienos 
dienos išvyka su džipais

Tai visos dienos išvyka džipais. Startas – prie šaltinio, esančio netoli 
„aladža“ vienuolyno. po saugos instruktažo vyksime į kičevo kaimą, 
vėliau į Dolišče kaimą, kuriame įvyks svarbus sustojimas, nes bus 
demonstruojamas „naminukės“ aparatas.  
Toliau maršrutas drieksis siaurais miško takeliais link šv. marinos 
vyrų vienuolyno. Vienuolyne būsite supažindinti su vienuolyno 
atsiradimo legenda, atsigersite gydančio vandens iš vienuolyne 
esančio šaltinio.
Vėliau leisimės į kelionę ežerų link. nikolajevka apylinkėse, 
garsėjančiose savo nuostabaus grožio ežerais, gausu ir retų 
vandens paukščių rūšių. Suvorovo mieste stabtelėsite ir galėsite ne 
tik išvysti, bet ir aplankyti vienintelę miesto mečetę, kurios kupole 
matomas kryžiaus simbolis. 
pietų pertrauka su sočiais pietumis, senųjų amatų demonstravimu, 
baseinu, vaikų žaidimo aikštele, žvejyba, šaudymu iš pneumatinio 
ginklo ir kitomis pramogomis. 

aUTEnTiškoji 
bUlGaRija.
Safaris džipais
Žalios gražuolės Varnos apylinkės bėgs pro džipo langus, kaip 
ir nedidukai spalvingi kaimai, nuostabaus grožio ežerai ir jų 
pakrantės. Diena prabėga nejučia, o pačių įvairiausių įspūdžių 
pilnos akys – įspūdingi vienuolynai, pažintis su vietiniais amatais 
ir „naminukės“ gamybos procesu, naminių gyvulių ferma, 
puikūs peizažai. Į viešbutį grįšite pavargę, bet labai laimingi, 
išvydę bulgariją iš labai arti ir be jokių pagražinimų.

ĮSpŪDiS

GiDaS 
REkomEnDUoja
jei norėsite vairuoti, būtinai 
turėkite galiojantį vairuotojo 
pažymėjimą.

maRšRUTaS

Ekskursijos

po pietų laukia sunkiai įveikiamas kelias prosečen ir banovo kaimų 
pakraščiais. pateksime į vaizdingą vietovę, iš kurios matysis Varnos 
miestas bei Varnensko ežeras. Dar viena svarbi pažintis laukia su 
šalies naminių gyvulių ferma, kuri ne tik laiko bulgariškos veislės 
avis, arklius ir šunis, bet ir patiekia fermos lankytojams avių pieno 
brinzos. 
po turiningos išvykos grįšime atgal į kurortus.
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Žvejų valtys Sozopolio prieplaukoje

Juodosios jūros skalaujamas 
Sozopolis

bURGaSo ĮlankoS pERlai.
Sozopolis-Ropotamo upė

pavaikščiosime po „senąjį“ Sozopolį. aplankysime vieną garsiausių 
Sozopolio miesto vietų, vadinamą „pagalbos miestu“. Tai bažnyčių 
tinklas, ypatinga architektūra praturtinantis miesto portretą. Tarp 
daugybės bažnyčių išsiskiria šv. Georgijaus bažnyčia, kur galima 
pamatyti šventojo kryžiaus gabaliuką, šv. jono krikštytojo bei šv. 
andriaus palaikus, kurie buvo neseniai rasti vykdytų kasinėjimų 
metu šv. jono saloje. šios krikščioniškosios relikvijos suteikė 
galimybę istorikams pavadinti Sozopolį „bulgarijos jeruzale“. 

po pasivaikščiojimo laukia valandos trukmės jūrinis 
pasiplaukiojimas laivu aplink šv. petro ir šv. jono salas, iš kur 
atsiveria kvapą gniaužiantis panoraminis vaizdas. šv. jono saloje 
yra įsikūrusi didžiausia sidabrinių žuvėdrų kolonija. 

pietausime laive ir tęsime ekskursiją Ropotamo upe. Ropotamo 
upė teka per gamtos rezervatą, esantį 20 km į pietus nuo Sozopolio. 
Čia auga 100 augalų rūšių, įtrauktų į bulgarijos Raudonąją knygą, 
gyvena daugybė vėžlių, daugiau nei 250 rūšių paukščių, iš kurių 71 
rūšis įtraukta bulgarijos Raudonąją knygą. Įspūdingiausias reginys 
– Ropotamo upės žiotys, kur siaura upė staiga pereina į bekraštę 
jūrą. 

aplankYSimE

Siauros Sozopolio gatvelės su staigiais posūkiais, mediniai namai su 
erkeriais, vyno rūsiai, senovinės bažnyčios ir koplyčios – „senasis“ 
Sozopolis labai tapybiškas ir jaukus. nieko nėra maloniau nei eiti 
siauru senamiesčio keliuku palei jūrą vis aukštyn, o pavargus 
prisėsti pakeliui pasitaikiusioje kavinukėje ir stebėti jūros plakamas 
uolas bei klykaujančias žuvėdras. Dar vieną ramybės dozę 
padovanos ir pasiplaukiojimas Ropotamo upe – aplink žalia žalia, 
tolumoje banguoja kalnai, pasidabinę milžiniškais rieduliais, vienoje 
vietoje suvirtusiais į „miegančio liūto“ atvaizdą, rymo paukščiai ir 
tvyro absoliuti ramybė. 

ĮSpŪDiS

Uolėtame pusiasalyje 34 km piečiau nuo burgaso įsikūręs nedidelis 
Sozopolio miestelis. Tai pati seniausia Apollonia-Ponitca kolonija, 
įkurta mileto miesto graikų dar 610 m. pr. kr. kolonija buvo pavadinta 
dievo apolono garbei. Sozopolio miestas, įsikūręs burgaso įlankos 
pietuose, šiandien turistus traukia ypatinga senamiesčio aura. 
kaip ir nesebaras, Sozopolis įsikūręs pusiasalyje bei padalintas 
į dvi dalis. pusiasalyje yra „senasis“ miestas, jį nuo „naujojo“, kurį 
vadina „Harmanit“ (dėl to, kad kažkada čia buvo daugybė malūnų 
– „harmanų“), skiria žalias parkas.

ViETa

GiDaS REkomEnDUoja
Sozopolio delikatesas – žalių figų džemas. jis 
gaminamas iš dar neprinokusių mažų figučių, kurios 
užkonservuojamos saldžiame sirupe arba sutrinamos 
į džemą. šis džemas beprotiškai saldus ir labai 
aromatingas. Skaniausias su natūraliu nesaldintu jogurtu.
Vietinėse parduotuvėlėse taip pat galima 
rasti labai kvapnaus pušų sirupo bei 
džemo, išvirto jau iš prinokusių (violetinių) 
figų (pastarasis toks pat saldus ir maloniai 
traškančios tekstūros).
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SEnoji bUlGaRija.
plovdivas-Sofija-Rilos vienuolynas

Ekskursijos

Aleksandro Nevskio soboras Sofijoje

Kalnuotoji Bulgarija

GiDaS REkomEnDUoja
Turėdami laisvo laiko Sofijoje užsukite į turkiškąją miesto 
dalį, ten dar stovi mečetė bashi, kurioje dabar įsikūręs 
archeologijos muziejus. Verta pasižvalgyti ir po šv. 
nikolajaus bei šv. Sofijos cerkves. 
plovdive tiek daug lankytinų vietų, kad suspėti visas 
jas pamatyti prireiktų ne vienos dienos. štai keletas jų: 
romėnų forumas Trimoncijus, Chisar kapijaus vartai, 
imareto mečetė, kupolinė Džumos mečetė, konstantino 
ir Elenos soboras, pilypo makedoniečio ii amfiteatras, 
bulgarų renesanso gyvenamųjų namų kvartalai.

laukia ilga kelionė po įspūdingiausias bulgarijos vietas, 
menančias didingą šalies praeitį. Tai puiki proga pamatyti 
bulgarijos sostinę Sofiją – didžiausią bulgarijos ir balkanų 
pusiasalio miestą, įsikūrusį pačioje balkanų širdyje. 
Įspūdingiausi bulgarijos peizažai jūsų lauks kalnuose. pakeliui 
į Rilos vienuolyną galėsite grožėtis pribloškiančio grožio kalnais 
ir visai kitokia, nekurortine bulgarija. o dar laukia seniausias 
Europos miestas – plovdivas. Tai antras pagal dydį bulgarijos 
miestas prie marico upės, įkurtas net 342-341 m. pr. kr. ir vadintas 
Filipopoliu. šiandien tai svarbus mokslo, meno ir švietimo 
centras, kuriame galima stebėti laikmečių ir kultūrų susidūrimą 
– antikos, Viduramžių, baroko ir Rytų kultūrų elementus. 

Į šią kelionę verta leistis vien dėl galimybės pamatyti bulgarijos 
kalnus. Žinoma, šurmulingoji Sofija taip pat palieka neišdildomą 
įspūdį, bet po didmiesčio triukšmo tikra palaima žvelgti į 
egzistencinę ramybę spinduliuojančius Rilos kalnus. Čia ta 
tikroji bulgarija – graži, išdidi ir didinga. Rilos vienuolynas, 
nuostabus architektūrinis inkliuzas, didingos gamtos fone 
pakeri akimirksniu. iš čia nesinori išvykti, tad belieka pasižadėti 
atvykti dar kartą. 

ViETa

ĮSpŪDiS

1 dieną aplankysime mūšio lauką, vadinamą „mirusiųjų slėniu“. 
Čia 1877 m. generolas Sebelevas vedė savo pulkus į kovą. 
po pietų išvyksime į Sofiją. apžvalginės ekskursijos po 
miestą metu pasivaikščiosime po centrinę miesto dalį, 
aplankysime aleksandro nevskio soborą. Turėsite laisvo laiko 
ir savarankiškam pasivaikščiojimui.
Vakarop išvyksime į Rilos vienuolyną. Vakarienė ir nakvynė 
jūsų lauks netoli vienuolyno. 
2 dieną po pusryčių vyksime į Rilos vienuolyną. Turėsite galimybę 
sudalyvauti pamaldose bei apžiūrėti vienuolyną.
iš Rilos patrauksime plovdivo link. Vaikštinėdami po šį įspūdingą 
seną miestą apžiūrėsime romėnišką Filipopolio antikinį teatrą.

ką išVYSiTE?

2 dienos

Žymus architektūrinis 
paveldas – Rilos 
vienuolynas
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Pramogos 
piratų laive

Pasinerkite į Bulgarijos 
povandeninį pasaulį

Sakoma, kad Kaliakros įlankoje 
nuskendo daug piratų laivųlobio paiEškoS.

piratų vakarėlis laive

„DiSCoVER SCUba“.
nardymas 
juodojoje jūroje 

ši popietės išvyka ypač patiks vaikams – profesionalūs 
animatoriai pavers juos tikrais piratais, laive ieškosiančiais 
paslėpto seno žemėlapio dalies. Vaikų lauks rebusai, piešinių 
konkursas ir dar kitos linksmos užduotys. jūs kartu su 
savo vaikais galėsite klausytis istorijų apie piratų mūšius 
ir nuskendusius laivus. pailsėti bei pasimėgauti vaizdais 
pakviesime į viršutinį jachtos denį.

pRamoGoS

puiki proga išvysti žavingą balčiko miestelį iš jūros pusės. Dar 
įspūdingesni vaizdai laukia iš jachtos žvalgantis į kaliakros rago 
skardžius.

jums atsivers juodosios jūros povandeninis pasaulis – mažos 
žuvelės, vėžiai ir jūros arkliukai. šalia senojo nesebaro miesto, 
gelmėse pamatysite nuskendusios miesto sienos likučius. Į kainą 
įskaičiuotas vienas panėrimas (iki 7 m), pervežimas ir nardymo 
įranga. Trukmė apie 120 minučių (teorija ir panėrimas). nuo 8 
metų amžiaus.

ViETa

GiDaS REkomEnDUoja
jachtoje bus siūlomi gėrimai pagal „viskas įskaičiuota“ 
sistemą: alus, nealkoholiniai gėrimai ir mineralinis vanduo 
bei traškučiai.
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aUkSinĖS kopoS.
Vieta, kur nėra kada nuobodžiauti

Auksinis smėlis po kojomis

„KRIVA LIPA” RESTORANėLIS – AUTENTIšKA APLINKA, 
TRADIcINIAI PATIEKALAI IR „GYVA“ MUZIKA VAKARAIS;

„ARROGANcE” – GERIAUSIAS IR DIDžIAUSIAS KLUBAS 
„AUKSINėSE KOPOSE”;

„DOUBLETREE BY HILTON“ VIEšBUčIO SPA – TOKS DIDELIS, 
KAD VISų PROcEDūRų PER VIENą SAVAITę IšBANDYTI 
TIKRAI NEPAVYKS;

„DOLINA OBEZJAN“ – MIšKAS SUPANTIS KURORTą, SU 
PėSčIųJų TAKAIS IKI PAT ALADžOS VIENUOLYNO.

„MALIBU BEAcH cLUB“ – LINKSMYBėS TIESIOG 
PAPLūDIMYJE.

VARNOS regionas
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Varna

Varna
Šv. Konstantinas ir Elena

Albena
BERLIN GOLDEN BEACH 4 *

Auksinės kopos

LTI BERLIN GREEN PARK 4 *

KALIAKRA PALACE 4 *

MELIA GRAND HERMITAGE 5 *
LILIA 4 *

EDELWEISS 4 *

MARINA GRAND BEACH 5 *

MIMOSA 4 *
ROYAL 4 *

SHIPKA 3 *

HELIOS SPA 4 *
DOUBLETREE BY HILTON 5*

HOLIDAY PARK 4 *

GRADINA 3*

ViETa

Tai pats didžiausias juodosios jūros šiaurinės pakrantės kurortas, 
esantis nacionalinio parko teritorijoje. populiarumu lenkia savo 
kaimynus ne vien dėl nuostabių paplūdimių, gausybės pramogų, 
bet ir dėl visai netoli esančio Varnos oro uosto. Tik 18 km ir jūs jau 
savo viešbutyje. 
„auksinės kopos” šiandien labai šiuolaikiškas kurortas, bet ši 
vieta apipinta legendomis. bulgarijoje iki šiol pasakojama apie 
šiaurinėje juodosios jūros pakrantėje, netoli Varnos miesto, piratų 
paslėptą lobį. Tačiau žemė, norėdama nubausti nedorėlius piratus, 
visą paslėptą auksą pavertė nuostabiu smėliu – pačiu švariausiu, 
smulkiausiu visoje juodosios jūros pakrantėje. paplūdimio 
juosta čia tęsiasi apie 6 km, plotis vietomis siekia iki 100 metrų. 
Tai ekologiškai švarus kurortas, gavęs tarptautinį „mėlynosios 
vėliavos” apdovanojimą. kurortas garsėja ir daugybe mineralinio 
vandens šaltinių, kurie puikiai panaudojami sveikatingumo bei Spa 
centruose. 

kurorto teritorijoje yra 17 mineralinio vandens baseinų, nemažai 
sveikatingumo centrų, kuriuose siūlomos įvairios sveikatos 
reabilitacijos procedūros. 

Vienos dienos išvykai siūlome „pobity kamni“ akmenų mišką. 50 
km² teritorijoje stūkso didžiulė akmenų miško grupė, o netoliese – 
dar 15 mažesnių. Įdomus faktas, kad didelės akmeninės kolonos, 
primenančios medžių kamienus ar fantastines gyvūnų figūras, yra 
tuščiavidurės. Viena iš šio gamtos stebuklo atsiradimo hipotezių 
teigia, kad šioje vietoje kažkada augo tropiniai medžiai, kuriuos 
gamta „aplipdė“ mineralinėmis medžiagomis. augalams supuvus 
liko tuščiavidurės suakmenėjusių mineralų kolonos. 

GiDaS REkomEnDUoja
pavaikščiokite po smėlėtą akmenų mišką basomis (tik 
būkite atsargūs, neužkliūkite už aštrių akmenų) – 
sakoma, kad toks pasivaikščiojimas nuima stresą, 
nerimą, harmonizuoja savijautą.

ilsintis „auksinių kopų” kurorte būtina aplankyti 
įspūdingą aladžos vienuolyną. Xii amžiuje čia gyveno 
vienuoliai, o dabar tai – valstybės saugomas kultūrinis 
paminklas. 

Varnos miestas - tiesiog ranka pasiekiamas, tad tikra 
nuodėmė būtų jo neaplankyti. Tai trečias pagal dydį 
bulgarijos miestas, dar vadinamas bulgarijos uostų 
sostine, juodosios jūros karaliene. Didelis muziejų, barų, 
kavinių, restoranų, diskotekų, parduotuvių pasirinkimas 
tiek jauniems, tiek ir vyresnio amžiaus keliautojams leis 
ne tik susipažinti su tūkstantmete ir didinga miesto istorija, 
bet ir papramogauti. populiariausia pasivaikščiojimų vieta – 
Varnos pajūrio parkas, kur įsikūręs delfinariumas ir 
atrakcionų parkas.

REkomEnDUojamE

Gamtos fenomenu vadinamas 
akmenų miškas - „Pobity Kamni“

auksinės kopos
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Viešbutis: 30 km iki Varnos oro uosto, apie 132 km iki burgaso 
oro uosto, auksinių kopų kurortinėje zonoje, 250 m iki paplūdimio. 
pastatytas 2004 metais, paskutinį kartą atnaujintas 2011 metais. 
Viešbutį sudaro vienas 7-ių aukštų pastatas, kuriame yra 196 
numeriai: 155 standartiniai numeriai (maks. 2+1 asm., 30 kv.m), 24 
šeimyniniai numeriai (maks. 3+1 asm., 40 kv.m), 17 apartamentų 
(maks. 3+1 asm., 62-71 kv.m).

Paplūdimys: miesto, smėlio. Skėčiai, gultai, čiužiniai – už 
papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai – nemokamai. paplūdimio 
rankšluosčiai – už užstatą.

Viešbučio kategorija šalyje - 5*

Tel. +359 523 56108. Faksas +359 523 90446. 

Interneto svetainė www.DoubleTreeVarna.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ seifas
 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 2 restoranai (1 a la 
carte)

 ♦ 2 barai
 ♦ 2 atviri baseinai
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ Spa centras
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ kirpykla
 ♦ internetas
 ♦ drabužių skalbimo ir 
valymo paslaugos

 ♦ automobilių nuoma
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

 ♦ konferencijų salė (iki 
160 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ stalo tenisas
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį: 
 ♦ pirtis
 ♦ masažas
 ♦ Spa procedūros
 ♦ Thalasso / Wellness 
procedūros

 ♦ teniso kortai
 ♦ teniso inventorius
 ♦ teniso kortų apšvietimas
 ♦ biliardas
 ♦ vandens sporto 
priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ 2 vandens 
kalneliai

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas
 ♦ pramoginiai 
renginiai

Doubletree by Hilton Viskas įskaičiuota

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt24



auksinės kopos

Viešbutis: 30 km iki Varnos oro uosto, apie 127 km iki burgaso oro 
uosto, 200 m iki kurorto centro, auksinių kopų kurortinėje zonoje, 100 
m iki paplūdimio. pastatytas 2005 metais, paskutinį kartą atnaujintas 
2012 metais. Viešbutį sudaro vienas 9-ių aukštų pastatas, kuriame yra 
727 numeriai: 697 standartiniai numeriai (maks. 2+1 asm., 43 kv.m), 
13 Deluxe Suite tipo numerių (maks. 2+2 asm., 63 kv.m), 15 Junior 
Suite tipo numerių (maks. 2+2 asm., 60 kv.m), 1 Hermitage Suite tipo 
numeris (maks. 2+2 asm., 225 kv.m).

Paplūdimys: miesto, smėlio. Skėčiai, gultai, čiužiniai – už papildomą 
mokestį. paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 5*

Tel. +359 523 33222. Faksas +359 523 33888. 

Interneto svetainė www.solmelia.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ seifas
 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 2 restoranai (1 a la carte)
 ♦ 3 barai
 ♦ atviras baseinas
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ Spa centras
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ parduotuvės
 ♦ internetas
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ drabužių skalbimo ir 
valymo paslaugos

 ♦ kirpykla
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

 ♦ 11 konferencijų salių (iki 
410 asm.)

Pramogos ir sportas
Nemokamai:

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ aerobika
 ♦ stalo tenisas
 ♦ biliardas
 ♦ smiginis
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ pirtis
 ♦ masažas
 ♦ Spa procedūros
 ♦ Thalasso / Wellness 
procedūros

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas
 ♦ pramoginiai 
renginiai

melia Grand Hermitage Viskas įskaičiuota
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Viešbutis: 30 km iki Varnos oro uosto, apie 132 km iki burgaso oro uosto, auksinių 
kopų kurortinėje zonoje, kurorto centre, apie 20 m iki paplūdimio. atidarytas 2004 
metais. Viešbutį sudaro du 7-ių ir 9-ių aukštų pastatai, kuriuose yra: 151 standartinis 
Sea View tipo numeris su balkonu (maks. 2+1 asm., 24 kv.m), 79 standartiniai 
numeriai su balkonu (maks. 2+1 asm., 24 kv. m), 10 standartinių Economy tipo 
numerių (maks. 2+1 asm., 24 kv. m), 6 Superior Sea Side View tipo numeriai (maks. 
2+2 asm., 40 kv. m) 7 šeimyniniai Sea View tipo numeriai (maks. 4+1 asm., 48 kv. 
m), 12 šeimyninių numerių (maks. 4+1 asm., 48 kv. m), 3 šeimyniniai numeriai be 
balkono (maks. 4+1 asm., 48 kv. m), 6 Junior Suite tipo numeriai (maks. 2+2 asm., 70 
kv. m), 4 vieno kambario Suite tipo numeriai (maks. 2+2 asm., 55 kv. m).

Paplūdimys: miesto, smėlio. Skėčiai, gultai, čiužiniai - už papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai - nemokamai. paplūdimio 
rankšluosčiai – už užstatą.

Viešbučio kategorija šalyje - 5*

Tel. +359 52 390200. Faksas +359 52 355252. 

Interneto svetainė www.goldensands-bg.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ telefonas 
 ♦ televizorius 
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ seifas 
 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ 4 barai 
 ♦ atviras baseinas 
 ♦ uždaras baseinas 
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ kirpykla 
 ♦ parduotuvės 
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

 ♦ internetas
 ♦ drabužių skalbimo ir 
valymo paslaugos

 ♦ 2 konferencijų salės 
(iki 550 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 

 ♦ sūkurinė vonia
Už papildomą 
mokestį: 

 ♦ masažas 
 ♦ pirtis
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ biliardas
 ♦ treniruoklių salėVaikams:

 ♦ baseinas

admiral pusryčiai, vakarienė

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt26



auksinės kopos

Viešbutis: 30 km iki Varnos oro uosto, apie 132 km iki burgaso oro 
uosto, auksinių kopų kurortinėje zonoje, 200 m iki kurorto centro, 30 
m iki paplūdimio. pastatytas 2002 metais, paskutinį kartą atnaujintas 
2009 metais. Viešbutį sudaro vienas 9-ių aukštų pastatas, kuriame 
yra 234 numeriai: 186 standartiniai numeriai (maks. 2+2 asm., 29 
kv.m), 48 apartamentai (maks. 3+1 asm., 52 kv.m).

Paplūdimys: miesto, smėlio. Skėčiai, gultai, čiužiniai – už papildomą 
mokestį. paplūdimio rankšluosčiai – už užstatą.

Prie baseino: gultai ir skėčiai - nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 5*

Tel. +359 523 57240. Faksas +359 523 57246. 

Interneto svetainė www.marinagrandbeach.bg

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį)

 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ 6 barai
 ♦ atviras baseinas
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ Spa centras
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ internetas
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ drabužių skalbimo 
ir valymo paslaugos

 ♦ kirpykla
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

 ♦ 2 konferencijų salės 
(iki 180 asm.)

Pramogos ir sportas
Nemokamai:

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ stalo tenisas
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ pirtis
 ♦ masažas
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ Spa procedūros
 ♦ Thalasso / Wellness 
procedūros

 ♦ biliardas
 ♦ diskoteka (įėjimas)

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas
 ♦ pramoginiai 
renginiai

marina Grand beach Viskas įskaičiuota
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Viešbutis: 30 km iki Varnos oro uosto, apie 132 km iki burgaso 
oro uosto, auksinių kopų kurortinėje zonoje, 250 m iki paplūdimio. 
pastatytas 2004 metais, paskutinį kartą atnaujintas 2008 metais. 
Viešbutį sudaro vienas 7-ių aukštų pastatas, kuriame yra 204 
numeriai: 179 standartiniai numeriai (maks. 2+1 asm., 18-20 kv.m), 
6 šeimyniniai numeriai (maks. 3+1 asm., 28 kv.m), 12 apartamentų 
(maks. 3+1 asm., 38-42 kv.m).

Paplūdimys: miesto, smėlio. Skėčiai, gultai, čiužiniai – už papildomą 
mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai – nemokamai. paplūdimio rankšluosčiai – 
už užstatą.

Viešbučio kategorija šalyje - 5*

Tel. +359 523 55697. Faksas +359 523 56991. 

Interneto svetainė www.helios-spa.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 2 restoranai (1 a la carte)
 ♦ 2 barai
 ♦ 2 atviri baseinai
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ seifas (registratūroje)
 ♦ Spa centras
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ kirpykla
 ♦ internetas
 ♦ drabužių skalbimo ir 
valymo paslaugos

 ♦ automobilių nuoma
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

 ♦ konferencijų salė (iki 160 
asm.)

Pramogos ir sportas
Nemokamai: 

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ stalo tenisas
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį: 
 ♦ pirtis
 ♦ masažas
 ♦ Spa procedūros
 ♦ Thalasso / Wellness 
procedūros

 ♦ teniso kortai
 ♦ teniso inventorius
 ♦ teniso kortų apšvietimas
 ♦ biliardas
 ♦ vandens sporto 
priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ 2 vandens 
kalneliai

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas
 ♦ pramoginiai 
renginiai

Helios Spa Viskas įskaičiuota

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt28



auksinės kopos

Viešbutis: 30 km iki Varnos oro uosto, apie 132 km iki burgaso oro 
uosto, auksinių kopų kurortinėje zonoje, 500 m iki miesto centro, 10 
m iki paplūdimio. paskutinį kartą atnaujintas 2012 metais. Viešbutį 
sudaro vienas 8-ių aukštų pastatas, kuriame yra 226 numeriai.

Paplūdimys: miesto, smėlio. Skėčiai, gultai – nemokamai (ribotas 
kiekis).

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 3*

Tel. +359 523 55455. Faksas +359 523 55144. 

Interneto svetainė www.grifidhotels.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį)

 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 2 restoranai (1 a la 
carte)

 ♦ 3 barai
 ♦ atviras baseinas
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ Spa centras
 ♦ internetas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ automobilių nuoma
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

Pramogos ir sportas
Nemokamai:

 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ aerobika
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ stalo tenisas
 ♦ smiginis
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ 2 teniso kortai*
 ♦ krepšinis*
 ♦ tinklinis*
 ♦ futbolas*

Už papildomą mokestį:
 ♦ pirtis
 ♦ masažas
 ♦ Spa procedūros
 ♦ teniso inventorius
 ♦ teniso aikštės apšvietimas
 ♦ teniso pamokos
 ♦ biliardas
 ♦ vandens sporto priemonės

*Grifid Bolero viešbutyje

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas
 ♦ pramoginiai 
renginiai

Grifid Vistamar Ultra viskas įskaičiuota
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Viešbutis: 30 km iki Varnos oro uosto, apie 132 km iki burgaso oro 
uosto, auksinių kopų kurortinėje zonoje, 100 m iki kurorto centro, 100 
m iki paplūdimio.  pastatytas 2001 metais, paskutinį kartą atnaujintas 
2012 metais. Viešbutį sudaro vienas 8-ių aukštų pastatas, kuriame yra 
292 numeriai: 245 standartiniai numeriai (maks. 2+1 asm., 27 kv.m), 
30 apartamentų (maks. 2+2 asm., 38 kv.m), 14 Studio tipo numerių 
(maks. 2+1 asm., 32 kv.m).

Paplūdimys: miesto, smėlio. Skėčiai, gultai – už papildomą mokestį. 
paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - 4*

Tel. +359 52 354954. Faksas +359 52 357103. 

Interneto svetainė www.grifidhotels.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras 
 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį)

 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 4 restoranai (3 a la 
carte)

 ♦ 3 barai
 ♦ 2 baseinai
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ internetas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ kirpykla
 ♦ parduotuvės
 ♦ Spa centras
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

 ♦ konferencijų salė (iki 
40 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ smiginis
 ♦ teniso kortas
 ♦ teniso inventorius
 ♦ krepšinis
 ♦ futbolas
 ♦ stalo tenisas
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį: 
 ♦ pirtis
 ♦ Spa,Thalasso, Wellness 
procedūros

 ♦ teniso kortų apšvietimas
 ♦ teniso pamokos
 ♦ masažas
 ♦ biliardas
 ♦ vandens sporto 
priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ vandens kalnelis
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas
 ♦ pramoginiai 
renginiai

Grifid arabella Ultra viskas įskaičiuota

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt30



auksinės kopos

Viešbutis: 30 km iki Varnos oro uosto, apie 132 km iki burgaso oro 
uosto, auksinių kopų kurortinėje zonoje, 500 m iki kurorto centro, 
50 m iki paplūdimio.  pastatytas 2005 metais. Viešbutį sudaro 
vienas 8-ių aukštų ir du 5-ių ir 6-ių aukštų pastatai, kuriuose yra 
297 numeriai: standartiniai numeriai (maks. 2+1 asm., 25 kv.m),  
apartamentai (maks. 2+2 asm.).

Paplūdimys: miesto, smėlio. Skėčiai, gultai – nemokamai (ribotas 
kiekis). paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 4*

Tel. +359 52 333666. Faksas +359 52 394900. 

Interneto svetainė www.grifidhotels.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį)

 ♦ balkonas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 4 restoranai (3 a la carte)
 ♦ 4 barai
 ♦ 2 baseinai
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ internetas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ kirpykla
 ♦ parduotuvės
 ♦ Spa centras
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

 ♦ 3 konferencijų salės (iki 80 
asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ smiginis
 ♦ stalo tenisas
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ 2 teniso kortai
 ♦ teniso inventorius
 ♦ futbolas
 ♦ krepšinis
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ teniso kortų apšvietimas
 ♦ teniso pamokos
 ♦ masažas
 ♦ pirtis
 ♦ Spa centras
 ♦ biliardas
 ♦ vandens sporto 
priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas
 ♦ pramoginiai 
renginiai

Grifid bolero Ultra viskas įskaičiuota
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Viešbutis: 30 km iki Varnos oro uosto, apie 132 km iki burgaso oro 
uosto, auksinių kopų kurortinėje zonoje, 1 km iki kurorto centro, 200 
m iki paplūdimio. pastatytas 2011 metais. Viešbutį sudaro vienas 8-ių 
aukštų pastatas, kuriame yra 291 numeris: 171 standartinis Park View 
tipo numeris (maks. 3 asm., 25 kv.m), 61 Sea View tipo numeris (maks. 
3 asm., 25 kv.m), 29 Superior tipo numeriai (maks. 2+2 asm., 36 kv.m), 
14 vieno miegamojo apartamentų (maks. 3+1 asm., 48 kv.m), 14 dviejų 
miegamųjų apartamentų (maks. 5+1 asm., 48-56 kv.m).

Paplūdimys: miesto, smėlio. Skėčiai, gultai, čiužiniai – už papildomą 
mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai, paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - 4*

Tel. +359 523 85300. Faksas +359 523 85301. 

Interneto svetainė www.riu.com; www.dolcevita-hotel.net

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį)

 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 3 restoranai (2 a la 
carte)

 ♦ 3 barai
 ♦ 2 atviri baseinai
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ internetas
 ♦ kirpykla
 ♦ parduotuvės
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ drabužių skalbimo ir 
valymo paslaugos

 ♦ automobilių nuoma
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

 ♦ konferencijų salė (iki 
200 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ stalo tenisas
 ♦ aerobika
 ♦ tinklinis
 ♦ krepšinis
 ♦ mini futbolas
 ♦ smiginis
 ♦ pramoginiai 
renginiai

Už papildomą 
mokestį: 
 ♦ pirtis
 ♦ masažas
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ Spa, Thalasso, 
Wellness 
procedūros

Vaikams:
 ♦ baseinas (skyrius 
pagrindiniame 
baseine)

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 
12 metų)

 ♦ pramoginiai renginiai

Riu Dolce Vita Viskas įskaičiuota

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt32



auksinės kopos

Viešbutis: 25 km iki Varnos oro uosto, apie 132 km iki burgaso 
oro uosto,  auksinių kopų kurortinėje zonoje, 60 m iki paplūdimio. 
atidarytas 2011 metais. Viešbutį sudaro vienas 5-ių aukštų ir du 
6-ių aukštų pastatai, kuriuose yra: 130 Studio tipo numerių (maks. 
2+1 asm., 37 kv.m), 62 Suite tipo numeriai (maks.4 asm., 60 kv.m), 8 
dviejų miegamųjų Suite tipo numeriai (maks. 4 +2 asm., 85 kv. m).

Paplūdimys: miesto, smėlio. Skėčiai, gultai, čiužiniai – už papildomą mokestį.

Prie baseino: gultai ir skėčiai - nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. +359 52 9044400.

Interneto svetainė www.goldenline.bg

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ telefonas 
 ♦ televizorius 
 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 2 restoranai (1 a la 
carte)

 ♦ baras
 ♦ seifas 
(registratūroje)

 ♦ internetas
 ♦ atviras baseinas 
 ♦ Spa centras 
 ♦ kirpykla
 ♦ gydytojo paslaugos 
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

 ♦ konferencijų salė 
(iki 60 asm.)

Pramogos ir sportas
Už papildomą mokestį:

 ♦ masažas 
 ♦ pirtis
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ Spa procedūros
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ biliardas

Vaikams:
 ♦ baseinas 
 ♦ vandens kalnelis 
 ♦ žaidimų aikštelė

Golden line aparthotel Viskas įskaičiuota
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Viešbutis: 35 km iki Varnos oro uosto, apie 132 km iki burgaso oro 
uosto, auksinių kopų kurortinėje zonoje, 100 m iki kurorto centro, 10 m 
iki paplūdimio. pastatytas 2000 metais, paskutinį kartą atnaujintas 2012 
metais. Viešbutį sudaro vienas 7-ių aukštų pastatas, kuriame yra 200 
numerių: standartiniai numeriai (maks. 2+1 asm.), apartamentai (maks. 
4+2 asm.), Studio tipo numeriai (maks. 4+2 asm.), Lux apartamentai 
(maks. 2+2 asm.), Superior tipo numeriai (maks. 2+2 asm.).

Paplūdimys: miesto, smėlio. Skėčiai, gultai, čiužiniai – už 
papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - 4*

Tel. +359 523 57040. Faksas +359 523 55423. 

Interneto svetainė www.kaliakrapalace.bg

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ seifas (ne visuose 
numeriuose)

 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 3 restoranai (2 a la 
carte)

 ♦ 4 barai
 ♦ 2 atviri baseinai
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ seifas (registratūroje)
 ♦ parduotuvės
 ♦ internetas
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ drabužių skalbimo ir 
valymo paslaugos

 ♦ automobilių nuoma
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

 ♦ konferencijų salė (iki 
150 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ tinklinis
 ♦ krepšinis
 ♦ mini futbolas
 ♦ stalo tenisas
 ♦ smiginis
 ♦ pramoginiai 
renginiai

Už papildomą 
mokestį: 
 ♦ pirtis
 ♦ masažas
 ♦ kosmetinės 
procedūros

 ♦ biliardas

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ vandens kalnelis
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas
 ♦ pramoginiai 
renginiai

kaliakra palace Ultra viskas įskaičiuota

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt34



auksinės kopos

Viešbutis: 30 km iki Varnos oro uosto, apie 132 km iki burgaso oro 
uosto, auksinių kopų kurortinėje zonoje, apie 350 m iki kurorto 
centro, apie 350 m iki paplūdimio. atidarytas 1969 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2004 metais. Viešbutį sudaro vienas 6-ių aukštų 
pastatas, kuriame yra: 162 Superior tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 
35 kv.m), 20 standartinių numerių (maks. 2 asm., 23 kv.m), 10 
vienviečių numerių (maks. 1 asm., 21 kv.m), 20 šeimyninių numerių 
(maks. 4 asm., 45 kv.m), 10 apartamentų (maks. 2+2 asm., 56 kv.m).

Paplūdimys: miesto, smėlio. Skėčiai, gultai, čiužiniai – už papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai - nemokamai. paplūdimio rankšluosčiai – už užstatą.

Viešbučio kategorija šalyje – 4*

Tel. +359 52 389 400. Faksas +359 52 355 427. 

Interneto svetainė www.hotelmadara.com

Numeriuose:
 ♦ dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ telefonas 
 ♦ televizorius 
 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį)

 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ 3 barai 
 ♦ atviras baseinas 
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ Spa centras
 ♦ kirpykla
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ internetas
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

 ♦ automobilių nuoma
 ♦ drabužių skalbimo 
ir valymo paslaugos

Pramogos ir sportas
Nemokamai:

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ krepšinis
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ biliardas
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ pirtis
 ♦ Spa, Wellness procedūros

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė 
 ♦ vaikų klubas
 ♦ pramoginiai 
renginiai

madara Viskas įskaičiuota
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Viešbutis: 25 km iki Varnos oro uosto, apie 132 km iki burgaso oro 
uosto, auksinių kopų kurortinėje zonoje, 150 m iki kurorto centro, 350 
m iki paplūdimio. pastatytas 2002 metais, paskutinį kartą atnaujintas 
2011 metais. Viešbutį sudaro vienas 6-ių ir vienas 7-ių aukštų pastatai, 
kuriuose yra 331 numeris: 243 standartiniai numeriai (maks. 2+1 asm., 
20 kv.m), 51 dvivietis Large tipo numeris (maks. 2+2 asm., 26 kv.m), 18 
apartamentų,  6 Studio tipo numeriai, 13 vienviečių numerių.

Paplūdimys: miesto, smėlio. Skėčiai, gultai, čiužiniai – už papildomą 
mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai – nemokamai. paplūdimio 
rankšluosčiai – už užstatą.

Viešbučio kategorija šalyje - 4*

Tel. (+359 523 86600. Faksas +359 523 55175. 

Interneto svetainė www.mimosa-hotel.net

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 3 restoranai (2 a la 
carte)

 ♦ 3 barai
 ♦ 3 atviri baseinai
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 2 vandens kalneliai
 ♦ seifas (registratūroje)
 ♦ internetas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ parduotuvės
 ♦ kirpykla
 ♦ drabužių skalbimo ir 
valymo paslaugos

 ♦ automobilių nuoma
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

 ♦ konferencijų salė (iki 
120 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ krepšinis
 ♦ stalo tenisas
 ♦ biliardas
 ♦ smiginis
 ♦ pramoginiai 
renginiai

Už papildomą 
mokestį: 
 ♦ pirtis
 ♦ masažas
 ♦ Spa, Thalasso, 
Wellness 
procedūros

Vaikams:
 ♦ 2 baseinai
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 
4 iki 12 metų)

 ♦ pramoginiai 
renginiai

mimosa & Spa Viskas įskaičiuota

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt36



auksinės kopos

Viešbutis: 30 km iki Varnos oro uosto, apie 132 km iki burgaso oro 
uosto, 20 km iki kurorto  centro, auksinių kopų kurortinėje zonoje, 
apie 50-70 m iki paplūdimio. pastatytas 1999 metais. Viešbutį 
sudaro vienas 9-ių aukštų ir du 5-ių pastatai, kuriuose yra 229 
numeriai: 174 standartiniai numeriai (maks. 2+1 asm., 25 kv.m), 47 
vieno miegamojo apartamentai (maks. 3+1 asm., 35 kv.m), 8 dviejų 
miegamųjų apartamentai (maks. 4+2 asm., 45 kv.m).

Paplūdimys: miesto, smėlio / žvyro. Skėčiai, gultai, čiužiniai – už 
papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 4*

Tel. +359 523 57000. Faksas +359 523 57010. 

Interneto svetainė www.hotellilia.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ balkonas / terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 2 restoranai (1 a la 
carte)

 ♦ 3 barai
 ♦ 2 atviri baseinai
 ♦ seifas 
(registratūroje)

 ♦ valiutos keitykla
 ♦ parduotuvės
 ♦ internetas
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ kirpykla
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

 ♦ 3 konferencijų salės 
(iki 120 asm.)

Pramogos ir sportas
Už papildomą mokestį:

 ♦ pirtis
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ masažas
 ♦ stalo tenisas
 ♦ biliardas
 ♦ vandens sporto priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas

lilia pusryčiai, pietūs, vakarienė
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Viešbutis: 30 km iki Varnos oro uosto, auksinių kopų kurortinėje 
zonoje, kurorto centre, apie 150 m iki paplūdimio. atidarytas 
2005 metais. Viešbutį sudaro 7-ių aukštų pastatas, kuriuose yra: 
25 standartiniai numeriai (maks. 2+1 asm., 18 kv.m), 140 vieno 
miegamojo apartamentai (maks. 4 asm., 30 kv. m).

Paplūdimys: miesto, smėlio. Skėčiai, gultai, čiužiniai - už 
papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai - nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - 4*

Tel. +359 52 359222. Faksas +359 52 359333. 

Interneto svetainė www.hotelgoldenyavor.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ telefonas 
 ♦ televizorius 
 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį)

 ♦ balkonas 

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ 2 barai 
 ♦ atviras baseinas 
 ♦ uždaras baseinas 
 ♦ parduotuvės 
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ Spa centras
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

 ♦ internetas
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

Pramogos ir 
sportas
Už papildomą 
mokestį: 
 ♦ masažas 
 ♦ pirtis
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ Spa procedūros
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ treniruoklių salėVaikams:

 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė

Golden Yavor Viskas įskaičiuota

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt38



auksinės kopos

Viešbutis: 30 km iki Varnos oro uosto, apie 132 km iki 
burgaso oro uosto, auksinių kopų kurortinėje zonoje, 500 m 
iki kurorto centro, ant jūros kranto. pastatytas 2007 metais. 
Viešbutį sudaro du pastatai, kuriuose yra 109 numeriai: 
91 standartinis numeris (maks. 2+1 asm., 25 kv.m), 18 
apartamentų (maks.2+2 asm., 55 kv.m).

Paplūdimys: nuosavas, smėlio. Skėčiai, gultai – nemokamai (ribotas kiekis).

Prie baseino: gultai ir skėčiai - nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 4*

Tel. +359 052 387 222. Faksas +359 052 387 227. 

Interneto svetainė www.glarus-bg.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 2 restoranai (1 a la 
carte)

 ♦ 2 barai
 ♦ atviras baseinas
 ♦ seifas 
(registratūroje)

 ♦ valiutos keitykla
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ internetas
 ♦ Spa centras
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

 ♦ konferencijų salė 
(iki 80 asm.)

Pramogos ir sportas
Nemokamai:

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ stalo tenisas

Už papildomą mokestį:
 ♦ pirtis
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ masažas

Vaikams:
 ♦ baseinas (skyrius 
pagrindiniame 
baseine)

 ♦ vaikų klubas

Glarus Viskas įskaičiuota
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Viešbutis: 20 km iki Varnos oro uosto, apie 132 km iki burgaso oro 
uosto, auksinių kopų kurortinėje zonoje, 200 m iki miesto centro, 250 
m iki paplūdimio. pastatytas 2008 metais. Viešbutį sudaro vienas 7-ių 
aukštų pastatas, kuriame yra: 71 standartinis numeris (maks. 2+1 
asm., 34 kv.m), 13 Studio tipo numerių (maks. 2+2 asm., 50 kv.m), 12 
apartamentų (maks. 2+3 asm., 80 kv.m).

Paplūdimys: miesto, smėlio. Skėčiai, gultai, čiužiniai – už papildomą 
mokestį. paplūdimio rankšluosčiai – už užstatą.

Prie baseino: gultai ir skėčiai - nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - 4*

Tel. +359 523 55422. Faksas +359 523 55421. 

Interneto svetainė www.hotelcentral.bg

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 2 restoranai (1 a la 
carte)

 ♦ 3 barai
 ♦ atviras baseinas
 ♦ seifas (registratūroje)
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ kirpykla
 ♦ internetas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ automobilių nuoma
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

 ♦ konferencijų salė (iki 
80 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Už papildomą 
mokestį: 
 ♦ pirtis
 ♦ masažas
 ♦ biliardas
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ stalo tenisasVaikams:

 ♦ baseinas

Central Golden Sands Viskas įskaičiuota

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt40



auksinės kopos

Viešbutis: 30 km iki Varnos oro uosto, apie 132 km iki burgaso 
oro uosto, šiaurinėje auksinių kopų kurortinėje zonoje, 2 km iki 
kurorto centro, ant jūros kranto. pastatytas 2001 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2008 metais. Viešbutį sudaro vienas 6-ių aukštų 
pastatas ir vienas 11-kos aukštų pastatas, kuriuose yra 240 
numerių: 230 standartinių numerių (maks. 2+1 asm., 35 kv.m), 10 
aprtamentų (maks. 3+1 asm., 60 kv.m).

Paplūdimys: miesto, smėlio. Skėčiai, gultai, čiužiniai – nemokamai 
(ribotas kiekis). paplūdimio rankšluosčiai – už užstatą.

Prie baseino: gultai ir skėčiai - nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 4*

Tel. +359 523 84554. Faksas +359 523 55113. 

Interneto svetainė www.hotelberlin.bg

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį)

 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 2 restoranai (1 a la 
carte)

 ♦ 3 barai
 ♦ atviras baseinas
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ seifas 
(registratūroje)

 ♦ valiutos keitykla
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ internetas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ kirpykla
 ♦ parduotuvė
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

Pramogos ir sportas
Nemokamai:

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ smiginis
 ♦ stalo tenisas
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ pirtis
 ♦ masažas
 ♦ biliardas

Vaikams:
 ♦ baseinas (skyrius 
pagrindiniame baseine)

 ♦ vandens kalnelis
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 
metų)

 ♦ pramoginiai renginiai

berlin Golden beach Viskas įskaičiuota
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Viešbutis: 30 km iki Varnos oro uosto, apie 132 km iki burgaso oro 
uosto, 2 km iki kurorto centro, šiaurinėje auksinių kopų kurortinėje 
zonoje, 300 m iki paplūdimio. pastatytas 2003 metais. Viešbutį sudaro 
vienas 7-ių aukštų pastatas, kuriame yra 216 numerių: 171 standartinis 
numeris (maks. 2+1 asm., 30 kv.m), 24 Studio tipo numeriai (maks. 4+1 
asm., 35 kv.m), 21 apartamentas (maks. 3+2 asm., 70 kv.m).

Paplūdimys: miesto, smėlio. Skėčiai, gultai, čiužiniai – nemokamai 
(ribotas kiekis). paplūdimio rankšluosčiai – už užstatą.

Prie baseino: skėčiai ir gultai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 4*

Tel. +359 523 58151. Faks. +359 523 58113. 

Interneto svetainė www.lti-berlin.net

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ seifas (už papildomą 
mokestį)

 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 2 restoranai (1 a la 
carte)

 ♦ 3 barai
 ♦ atviras baseinas
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ internetas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ parduotuvės
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

Pramogos ir 
sportas 
Nemokamai: 

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ mini futbolas
 ♦ mini golfas
 ♦ smiginis
 ♦ teniso kortai
 ♦ stalo tenisas
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ pirtis
 ♦ masažas
 ♦ teniso inventorius
 ♦ teniso kortų apšvietimas
 ♦ teniso pamokos
 ♦ biliardas

Vaikams:
 ♦ baseinas (skyrius 
pagrindiniame baseine)

 ♦ vandens kalnelis
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 
12 metų)

 ♦ pramoginiai renginiai

Viešbutis: 30 km iki Varnos oro uosto, apie 132 km iki burgaso oro uosto, auksinių 
kopų kurortinėje zonoje, 800 m iki kurorto centro, apie 80 m iki paplūdimio. 
atidarytas 2004 metais, paskutinį kartą atnaujintas 2009 metais. Viešbutį sudaro 
vienas 5-ių aukštų pastatas, kuriame yra: 47 standartiniai Sea View tipo numeriai 
(maks. 2+1 asm., 25 kv.m), 94 standartiniai numeriai su balkonu (maks. 2+1 asm., 
25 kv.m), 10 standartinių Economy tipo numerių (maks. 2+1 asm., 25 kv.m), 4 vieno 
kambario Superior Sea View tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 34 kv.m), 10 šeimyninių 
Sea View tipo numerių (maks. 4+1 asm., 50 kv.m), 19 šeimynių numerių (maks. 4+1 
asm., 50 kv.m), 3 vieno miegamojo Sea View tipo apartamentai (maks. 2+2 asm., 56 
kv.m), 1 vieno miegamojo apartamentas (maks. 2+1 asm., 56 kv.m).

Paplūdimys: miesto, smėlio. Skėčiai, gultai, čiužiniai - už papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai - nemokamai. paplūdimio rankšluosčiai – už užstatą.

Viešbučio kategorija šalyje – 3*

Tel. +359 52 355 564. Faks. +359 52 355 501. 

Interneto svetainė www.goldensands-bg.com

Numeriuose:
 ♦ dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ telefonas 
 ♦ televizorius 
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ seifas (už papildomą 
mokestį)

 ♦ balkonas 

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ 2 restoranai (1 a la 
carte)

 ♦ 2 barai 
 ♦ atviras baseinas 
 ♦ gydytojo paslaugos 
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ internetas
 ♦ drabužių skalbimo ir 
valymo paslaugos

 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

 ♦ automobilių nuoma

Vaikams:
 ♦ baseinas

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 

 ♦ stalo tenisas 
 ♦ smiginis

lTi berlin Green park Viskas įskaičiuota

morsko oko Garden Viskas įskaičiuota

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt42



Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ smiginis

Viešbutis: 20 km iki Varnos oro uosto, apie 132 km iki burgaso oro 
uosto, auksinių kopų kurortinėje zonoje, 800 m iki miesto centro, 300 m 
iki paplūdimio. pastatytas 2004 metais, paskutinį kartą atnaujintas 2012 
metais. Viešbutį sudaro vienas 9-ių aukštų pastatas, kuriame yra: 158 
standartiniai numeriai (maks. 2+1 asm., 24 kv.m), 18 Studio tipo numerių 
(maks. 3+2 asm., 42 kv.m), 6 apartamentai.

Paplūdimys: miesto, smėlio. Skėčiai, gultai – už papildomą mokestį. 

Prie baseino: skėčiai, gultai – nemokamai. paplūdimio rankšluosčiai – 
už užstatą.

Viešbučio kategorija šalyje - 4*

Tel. +359 523 58035. Faksas +359 523 56005. 

Interneto svetainė www.edelweiss-bg.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ 3 barai
 ♦ atviras baseinas
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ seifas 
(registratūroje)

 ♦ valiutos keitykla
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ parduotuvės
 ♦ kirpykla
 ♦ internetas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

 ♦ konferencijų salė 
(iki 80 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ stalo tenisas

Už papildomą mokestį:
 ♦ pirtis
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ masažas
 ♦ biliardas

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ žaidimų kambarys

Viešbutis: 25 km iki Varnos oro uosto, apie 132 km iki 
burgaso oro uosto, auksinių kopų kurortinėje zonoje,  50 m iki 
paplūdimio. pastatytas 1997 metais, paskutinį kartą atnaujintas 
2003 metais. Viešbutį sudaro vienas 7-ių aukštų pastatas, 
kuriame yra 269 numeriai iš kurių 125 yra su vaizdu į jūrą.

Paplūdimys: miesto, smėlio. Skėčiai, gultai, čiužiniai– už 
papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai – nemokamai, čiužiniai – už 
papildomą mokestį.

Viešbučio kategorija šalyje - 4*

Tel. +359 52 355603. Faksas +359 52 355151. 

Interneto svetainė www.hotelluna.com 

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ balkonas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas
 ♦ 3 barai
 ♦ atviras baseinas
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ seifas (registratūroje)
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ internetas
 ♦ drabužių skalbimo ir 
valymo paslaugos

 ♦ kirpykla
 ♦ parduotuvės
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

 ♦ konferencijų salė

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 

 ♦ treniruoklių salė
Už papildomą mokestį:

 ♦ masažas
 ♦ Spa centras
 ♦ stalo tenisas
 ♦ biliardas
 ♦ pirtis

Vaikams:
 ♦ baseinas (skyrius 
pagrindiniame baseine)

Edelweiss Viskas įskaičiuota

luna Hotel pusryčiai, pietūs, vakarienė

auksinės kopos
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Viešbutis: 25 km iki Varnos oro uosto, auksinių kopų kurortinėje zonoje, 
apie 200 m iki kurorto centro, apie 200 m iki miesto paplūdimio. atidarytas 
2004 metais. Viešbutį sudaro vienas 8-ių aukštų pastatas, kuriame yra: 
65 standartiniai Park View tipo numeriai (maks. 3+1 asm., 30 kv.m), 87 
standartiniai Sea Side View tipo numeriai (maks. 3+1 asm., 30 kv.m), 7 
Economy tipo numeriai (25 kv.m), 10 Triple tipo numerių (maks. 3+1 asm., 
32 kv.m), 17 Studio tipo numerių (maks. 3+2 asm., 40 kv.m).

Paplūdimys: miesto, smėlio. Skėčiai, gultai, čiužiniai – už 
papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai - nemokamai. paplūdimio 
rankšluosčiai ir čiužiniai – už užstatą.

Viešbučio kategorija šalyje – 4*

Tel. +359 52388910. Faks. +359 52388911. 

Interneto svetainė www.elenahotel.eu

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ telefonas 
 ♦ televizorius
 ♦ šaldytuvas
 ♦ seifas (už papildomą 
mokestį)

 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ 4 barai 
 ♦ atviras baseinas 
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ kirpykla
 ♦ gydytojo paslaugos 
 ♦ parduotuvės
 ♦ internetas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

 ♦ automobilių nuoma
 ♦ 4 konferencijų salės 
(iki 220 asm.)

Pramogos ir 
sportas 
Nemokamai: 

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ smiginis
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas 
 ♦ pirtis
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ Spa, Thalasso, Wellness 
procedūros

Vaikams:
 ♦ skyrius 
pagrindiniame 
baseine

 ♦ vaikų klubas (nuo 4 
iki 12 metų)

 ♦ pramoginiai renginiai

Viešbutis: 20 km iki Varnos oro uosto, apie 132 km iki burgaso oro 
uosto, auksinių kopų kurortinėje zonoje, 500 m iki kurorto centro, 
550 m iki paplūdimio. pastatytas 2003 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2010 metais. Viešbutį sudaro vienas 5-ių aukštų pastatas, 
kuriame yra 145 numeriai: 109 standartiniai numeriai (maks. 2+1 
asm., 20 kv.m), 36 Studio tipo numeriai (maks. 2+2 asm., 24 kv.m).

Paplūdimys: miesto, smėlio. Skėčiai, gultai, čiužiniai – už 
papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai – nemokamai. paplūdimio 
rankšluosčiai – už užstatą.

Viešbučio kategorija šalyje – 4*

Tel.+359 523 55083. Faks. +359 523 55777. 

Interneto svetainė www.holidayparkhotel.eu

Numeriuose:
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 2 restoranai (1 a la carte)
 ♦ 2 barai
 ♦ atviras baseinas
 ♦ seifas (registratūroje)
 ♦ internetas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ parduotuvės
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ stalo tenisas

Už papildomą mokestį:
 ♦ pirtis
 ♦ masažas

Elena Hotel Ultra viskas įskaičiuota

Holiday park pusryčiai

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt44



Viešbutis: 25 km iki Varnos oro uosto, apie 132 km iki burgaso 
oro uosto, auksinių kopų kurortinėje zonoje, 800 m iki miesto 
centro, 200 m iki paplūdimio. pastatytas 2004 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2010 metais. Viešbutį sudaro vienas 9-ių aukštų 
pastatas, kuriame yra: 94 standartiniai numeriai (maks. 2+1 asm., 
24 kv.m), 48 Studio tipo numeriai (maks. 3+1 asm., 38 kv.m), 64 
Superior tipo numeriai (maks. 2+2 asm., 28 kv.m).

Paplūdimys: miesto, smėlio. Skėčiai, gultai, čiužiniai – už 
papildomą mokestį. paplūdimio rankšluosčiai – už užstatą.

Prie baseino: skėčiai, gultai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - 4*

Tel. +359 523 22101. Faksas +359 523 55329.

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (už papildomą 
mokestį)

 ♦ seifas (už papildomą 
mokestį)

 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 2 restoranai (1 a la 
carte)

 ♦ 3 barai
 ♦ 2 atviri baseinai
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ kirpykla
 ♦ internetas
 ♦ drabužių skalbimo 
ir valymo paslaugos

 ♦ automobilių nuoma
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

 ♦ konferencijų salė 
(iki 70 asm.) 

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ aerobika
 ♦ tinklinis
 ♦ stalo tenisas
 ♦ smiginis

Už papildomą mokestį:
 ♦ pirtis
 ♦ mini golfas (už 
užstatą)

 ♦ masažas
Vaikams:

 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 3 iki 6 metų)
 ♦ jaunuolių klubas (nuo 7 iki 
12 metų)

 ♦ pramoginiai renginiai

Viešbutis: 30 km iki Varnos oro uosto, 132 km iki burgaso oro 
uosto, auksinių kopų kurortinėje zonoje, 350 m iki kurorto centro, 
apie 350 m iki paplūdimio. paskutinį kartą atnaujintas 2009 metais. 
Viešbutį sudaro vienas 6-ių aukštų pastatas, kuriame yra: 262 
standartiniai numeriai (maks. 3 asm., 25 kv.m), 34 standartiniai 
Large tipo numeriai (maks. 2+2 asm., 27 kv.m), apartamentai 
(maks. 2+2 asm., 40 kv.m).
Paplūdimys: miesto, smėlio. Skėčiai, gultai, čiužiniai – už 
papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai - nemokamai. paplūdimio 
rankšluosčiai – už užstatą.

Viešbučio kategorija šalyje - 3*

Tel. +359 52 381 800. Faksas +359 52 381 801. 

Interneto svetainė www.hotelsunrise-bg.com 

Numeriuose:
 ♦ dušas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ telefonas 
 ♦ televizorius 
 ♦ mini baras (pagal 
užklausimą, už 
papildomą mokestį)

 ♦ balkonas 

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 2 restoranai (1 a la carte)
 ♦ 2 barai 
 ♦ 4 atviri baseinai 
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ internetas
 ♦ gydytojo paslaugos 
 ♦ seifas (registratūroje)
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

 ♦ automobilių nuoma
 ♦ parduotuvės
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ konferencijų salė (iki 120 
asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 

 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika 
 ♦ tinklinis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ mini futbolas
 ♦ krepšinis
 ♦ teniso kortai 
 ♦ teniso inventorius
 ♦ teniso kortų apšvietimas
 ♦ smiginis
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas 
 ♦ biliardas
 ♦ Thalasso / Wellness 
procedūros

Vaikams:
 ♦ 2 baseinai 
 ♦ žaidimų aikštelė 
 ♦ vaikų klubas
 ♦ pramoginiai renginiai

park Hotel Golden beach Viskas įskaičiuota

primasol Sunrise Viskas įskaičiuota

auksinės kopos
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Viešbutis: 30 km iki Varnos oro uosto, apie 132 km iki burgaso oro 
uosto, auksinių kopų kurortinėje zonoje, 50 m iki kurorto centro, 300 
m iki paplūdimio. pastatytas 2003 metais, paskutinį kartą atnaujintas 
2012 metais. Viešbutį sudaro vienas 14-kos aukštų pastatas, kuriame 
yra 150 standartinių ir Superior tipo numerių (maks. 2+2 asm.).

Paplūdimys: miesto, smėlio. Skėčiai, gultai, čiužiniai – už 
papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 4*

Tel. +359 523 55475. Faks. (+359 523 55475. 

Interneto svetainė www.hotelroyal.bg

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 2 restoranai (1 a la 
carte)

 ♦ 3 barai
 ♦ atviras baseinas
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ seifas (registratūroje)
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ parduotuvės
 ♦ internetas
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ drabužių skalbimo ir 
valymo paslaugos

 ♦ automobilių nuoma
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

 ♦ konferencijų salė (iki 
160 asm.)

Pramogos ir 
sportas 
Nemokamai: 

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ tinklinis
 ♦ krepšinis
 ♦ mini futbolas
 ♦ stalo tenisas
 ♦ smiginis
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ pirtis
 ♦ masažas
 ♦ kosmetinės procedūros
 ♦ biliardas

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas
 ♦ 4 vandens kalneliai
 ♦ vaikų klubas
 ♦ pramoginiai renginiai

Viešbutis: 20 km iki Varnos oro uosto, apie 132 km iki burgaso oro 
uosto, auksinių kopų kurortinėje zonoje, apie 200 m iki kurorto 
centro, apie 800 m iki paplūdimio. atidarytas 2003 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2007 metais. Viešbutį sudaro vienas 8-ių aukštų 
pastatas, kuriame yra: 130 standartinių numerių (maks. 2 asm., 20 
kv.m), 8 vienviečiai numeriai (16 kv.m), 70 Superior tipo numerių.

Paplūdimys: miesto, smėlio. Skėčiai, gultai, čiužiniai – už 
papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai 
– nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 4*

Tel. +359 52 389530. Faks. +359 52 357085. 

Interneto svetainė www.vivahotel-bg.com

Numeriuose:
 ♦ dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ telefonas 
 ♦ televizorius 
 ♦ seifas (už papildomą 
mokestį)

 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 2 restoranai (1 a la carte)
 ♦ 2 barai 
 ♦ atviras baseinas 
 ♦ gydytojo paslaugos 
 ♦ kirpykla 
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ parduotuvės
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė 
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 
iki 12 metų)

 ♦ pramoginiai renginiai

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 

 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ biliardas
 ♦ aerobika 
 ♦ tinklinis 
 ♦ mini futbolas
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ smiginis
 ♦ diskoteka

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas 
 ♦ pirtis
 ♦ sūkurinė vonia

Royal Viskas įskaičiuota

Viva Club Viskas įskaičiuota

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt46



Viešbutis: 30 km iki Varnos oro uosto, apie 132 km iki burgaso oro 
uosto, auksinių kopų kurortinėje zonoje, 300 m iki kurorto centro, 

350 m iki paplūdimio. pastatytas 1965 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2011 metais. Viešbutį sudaro vienas 6-ių aukštų pastatas, 
kuriame yra: 125 standartiniai numeriai (maks. 2+1 asm., 20 kv.m), 42 
Large  tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 22 kv.m), 11 apartamentų.
Paplūdimys: miesto, smėlio. Skėčiai, gultai, čiužiniai – už papildomą 
mokestį. paplūdimio rankšluosčiai – už užstatą.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai– nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - 3*

Tel. +359 523 57116. Faksas +359 523 55255. 

Interneto svetainė www.hotel-excelsior.net

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (už papildomą 
mokestį)

 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 2 restoranai (1 a la 
carte)

 ♦ 2 barai
 ♦ atviras baseinas
 ♦ seifas 
(registratūroje)

 ♦ valiutos keitykla
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ parduotuvė
 ♦ internetas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

 ♦ automobilių nuoma

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ stalo tenisas
 ♦ smiginis
 ♦ tinklinis
 ♦ aerobika
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ tenisas
 ♦ masažas

Vaikams:
 ♦ baseinas (skyrius 
pagrindiniame 
baseine)

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas

Viešbutis: 30 km iki Varnos oro uosto, apie 132 km iki burgaso 
oro uosto, auksinių kopų kurortinėje zonoje, 200 m iki kurorto 
centro, 200 m iki paplūdimio. pastatytas 1970 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2011 metais. Viešbutį sudaro vienas 9-ių 
aukštų pastatas, kuriame yra: 83 standartiniai numeriai (maks. 
2+1 asm., 17 kv.m), 52 šeimyniniai numeriai (maks. 2+2 asm., 33 
kv.m), 7 apartamentai (maks. 2+2 asm., 50 kv.m).

Paplūdimys: miesto, smėlio. Skėčiai, gultai, čiužiniai – už papildomą 
mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - 3*

Tel. +359 523 55494. Faksas +359 523 55494. 

Interneto svetainė www.hotelgradina.com 

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ balkonas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas
 ♦ 2 barai
 ♦ atviras baseinas
 ♦ seifas (registratūroje)
 ♦ internetas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ parduotuvės
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ automobilių nuoma
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ smiginis
 ♦ stalo tenisas

Už papildomą mokestį:
 ♦ pirtis
 ♦ masažas
 ♦ biliardas

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė

Exelsior Viskas įskaičiuota

Gradina pusryčiai, pietūs, vakarienė

auksinės kopos
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Viešbutis: 28 km iki Varnos oro uosto, apie 132 km iki burgaso oro 
uosto, auksinių kopų kurortinėje zonoje, 350 m iki miesto centro, 400 
m iki paplūdimio. pastatytas 1999 metais, paskutinį kartą atnaujintas 
2002 metais. Viešbutį sudaro vienas 5-ių aukštų pastatas, kuriame yra: 
82 standartiniai numeriai (maks. 2+1 asm., 30 kv.m), 16 apartamentų 
(maks. 2+1 asm., 45 kv.m).

Paplūdimys: miesto, smėlio. Skėčiai, gultai – už papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai ir gultai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 3*

Tel. +359 523 55507. Faks. +359 523 55507. 

Interneto svetainė www.liuljak.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ atviras baseinas
 ♦ seifas (registratūroje)
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ internetas
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

Pramogos ir 
sportas 
Už papildomą mokestį:

 ♦ masažas
 ♦ stalo tenisas
 ♦ biliardas

Vaikams:
 ♦ baseinas (skyrius 
pagrindiniame 
baseine)

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ pramoginiai renginiai

Viešbutis: 28 km iki Varnos oro uosto, apie 132 km iki burgaso oro 
uosto, auksinių kopų kurortinėje zonoje, 200 m iki miesto centro, 300 
m iki paplūdimio. pastatytas 1980 metais, paskutinį kartą atnaujintas 
2001 metais. Viešbutį sudaro vienas 7-ių aukštų pastatas, kuriame 
yra: 146 standartiniai numeriai (maks. 2+2 asm., 26 kv.m).

Paplūdimys: miesto, smėlio. Skėčiai, gultai, čiužiniai – už 
papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai – nemokamai. Čiužiniai – už 
papildomą mokestį.

Viešbučio kategorija šalyje – 3*

Tel. +359 523 82600. Faks. +359 523 55235. 

Interneto svetainė www.hotelmak.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ 3 barai
 ♦ atviras baseinas
 ♦ seifas (registratūroje)
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ parduotuvė
 ♦ internetas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

Pramogos ir 
sportas
Už papildomą mokestį:

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ stalo tenisas
 ♦ pirtis
 ♦ smiginis
 ♦ biliardas

ljuljak pusryčiai, pietūs, vakarienė

mak Viskas įskaičiuota

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt48



Viešbutis: 25 km iki Varnos oro uosto, apie 132 km iki burgaso oro 
uosto, auksinių kopų kurortinėje zonoje, 250 m iki kurorto centro, 
apie 120 m iki paplūdimio. atidarytas 1996 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2004 metais.  Viešbutį sudaro 6-ių aukštų pastatas, 
kuriame yra: 163 standartiniai numeriai (maks. 3 asm., 17 kv.m), 2 
standartiniai with Bunkbeds tipo numeriai (maks. 2+2 asm., 20 kv. m), 
11 apartamentų (maks. 2+2 asm., 28 kv. m).

Paplūdimys: miesto, smėlio. Skėčiai, gultai, čiužiniai - už papildomą 
mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai - nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - 3*

Tel. +359 52 3355310. Faksas +359 52 356273. 

Interneto svetainė www.perunika.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ telefonas 
 ♦ televizorius 
 ♦ šaldytuvas
 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 2 restoranai (1 a la 
carte)

 ♦ 2 barai 
 ♦ atviras baseinas 
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ kirpykla 
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ automobilių, 
dviračių nuoma

 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

 ♦ internetas

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai (tik AI 
maitinimo sistemą 
pasirinkusiems 
svečiams):

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ stalo tenisas
 ♦ smiginis

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas 
 ♦ pirtis
 ♦ biliardas

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė

Viešbutis: 20 km iki Varnos oro uosto, apie 132 km iki burgaso 
oro uosto, auksinių kopų kurortinėje zonoje, 500 m iki kurorto 
centro, 200 m iki paplūdimio. pastatytas 1978 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2004 metais. Viešbutį sudaro du korpusai, 
kuriuose yra 228 numeriai: standartiniai numeriai (maks. 2+2 
asm., 15 kv.m), apartamentai (maks. 2+2 asm., 40 kv.m).

Paplūdimys: miesto, smėlio. Skėčiai, gultai, čiužiniai – už 
papildomą mokestį. paplūdimio rankšluosčiai – už užstatą.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - 3*

Tel. +359 523 89710. Faksas +359 523 56215. 

Interneto svetainė www.shipkahotel.com 

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ balkonas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas
 ♦ 2 barai
 ♦ atviras baseinas
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ Spa centras
 ♦ seifas (registratūroje)
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ parduotuvės
 ♦ internetas
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ kirpykla
 ♦ drabužių skalbimo ir 
valymo paslaugos

 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

 ♦ konferencijų salė (iki 70 
asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 

 ♦ treniruoklių salė
Už papildomą mokestį:

 ♦ pirtis
 ♦ masažas
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ Spa procedūros
 ♦ stalo tenisas
 ♦ biliardas
 ♦ diskoteka

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė

perunika Viskas įskaičiuota

Shipka Viskas įskaičiuota

auksinės kopos
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„Stebuklingasis” 
kurorto vanduo

šV. konSTanTinaS iR ElEna.
Gydomųjų versmių miestelis

SPA PROcEDūROS – ITIN VILIOJANčIOS 
MAUDYNėS TERMINIUOSE VANDENYSE;

šV. KONSTANTINO IR ELENOS VIENUOLYNO 
LIKUčIAI – VERTA PAMATYTI VIETA, SUTEIKUSI 
VARDą KURORTUI;

BOTANIKOS SODAS – PAGANYTI AKIS Į žYDINčIą 
BULGARIJą;

EVKSINO GUBERNATORIAUS REZIDENcIJA – KUR 
KILMINGIEJI LEISDAVO SAVO VASARAS;

RESTORANAS „MONASTYRSKAIA IZBA” – 
BULGARIšKAS MAISTAS IR VYNAS.

VARNOS regionas

GRAND HOTEL VARNA 5 * 

Šv. Konstantinas
ir Elena

DOLPHIN 4*

DOLPHIN MARINA 4*

HOTEL LEBED 4 * 

RUBIN 4*

Varna

Auksinės kopos

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt50



GRAND HOTEL VARNA 5 * 

Šv. Konstantinas
ir Elena

DOLPHIN 4*

DOLPHIN MARINA 4*

HOTEL LEBED 4 * 

RUBIN 4*

Varna

Auksinės kopos

ViETa

Tik 8 kilometrai nuo Varnos plyti šv. konstantinas ir Elena – vienas 
seniausių bulgarijos juodosios jūros pakrantės kurortų. kurortas 
įkurtas 1908 metais ir ilgą  laiką čia atvykti viliojo sanatorijomis. 
Tačiau miestelį supantis brandus kiparisų parkas, rami įlanka 
su puikiais smėlio paplūdimiais ėmė traukti ir poilsiautojus. šv. 
konstantino ir Elenos populiarumas išaugo dėl gaivaus kalnų oro, 
šimtamečių, retų medžių parko, gydomųjų mineralinio vandens 
versmių, smėlio paplūdimių bei švarios jūros. Čia požeminiai 
mineraliniai vandenys kyla iš dviejų kilometrų gylio, o vandens 
temperatūra pasiekia net 48 laipsnius. 

kurorte būtina pasilepinti Spa procedūromis. itin rekomenduo-
jame karšto mineralinio vandens baseinus, kurie garsėja savo 
gydomosiomis savybėmis. jie turtingi jodu, kalciu, sulfatais, 
magniu, bromu.

aplankykite senojo moterų šv. konstantino ir Elenos vienuolyno 
(statyto XiV-XVi a.), suteikusio šiam kurortui vardą, likučius. 
Dabar jo buvimą primena tik išlikusi koplyčia. akmens plokštė 
prieš cerkvės altorių dengia šaltinį, iš kurio, anot legendos, teka 
šventas vanduo. išlikusi ir nedidelė iki žemės susmukusi varpinė, 
kurioje ir dabar vyksta pamaldos. 

Į pietus netoli nuo šv. konstantino ir Elenos kurorto stovi Evksino 
(bulg. Evksinograd) gubernatoriaus rezidencija. šalia barokinio 
statinio įrengti nuostabūs sodai ir fontanai, o laipteliais galima 
nusileisti į paplūdimį. prieš vykstant būtina pasitikslinti lankymo 
valandas, nes į Evksiną įleidžiama tik tam tikromis valandomis ir 
savaitės dienomis. 

pasivaikščiokite 9 hektarų botanikos sode, dar vadinamame 
„Ekologiniu parku”. jame – daugiau nei 250 rūšių augalų, net 300 
skirtingų irisų ir 32 bulgarijos simbolio rožių rūšys.

būtina pamatyti aladžos vienuolyną. šis olose iškaltas vienuoly-
nas yra vienas iš geriausiai išlikusių akmeninių vienuolynų visa-
me Dobrudzha regione.

GiDaS REkomEnDUoja
būtinai aplankykite kaliakrą. Tai 2 km į juodąją jūrą 
nutįsęs apie 70 metrų aukščio uolų kyšulys, kurio gale 
stovi švyturys, radiolokacinė stotis, nedidelis muziejus 
ir kavinukė. nuostabi vieta! kiek akys aprėpia banguoja 
vanduo, iš kurio retkarčiais šokteli delfinai, dangų skrodžia 
žuvėdros, netoliese tupi kormoranai, o saulės nušviestos 
rausvo atspalvio uolos atsispindi jūroje. nebūna čia 
gražaus saulėlydžio, bet saulėtekis, pasak bulgarų, vienas 
nuostabiausių.

REkomEnDUojamE

Atpalaiduojančios vandens 
procedūros

Šv. Konstantinas ir elena
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Viešbutis: 20 km iki Varnos oro uosto, apie 124 km iki burgaso 
oro uosto, šv. konstantino ir Elenos kurortinėje zonoje, 200 m iki 
paplūdimio. pastatytas 1977 metais, paskutinį kartą atnaujintas 2006 
metais. Viešbutis priklauso Grand Hotel Varna viešbučių grupei. Viešbutį 
sudaro vienas 11-kos aukštų pastatas, kuriame yra 331 numeriai: 295 
standartiniai numeriai (maks. 2+2 asm., 28 kv.m), 36 apartamentai 
(maks. 2+2 asm., 80 kv.m).

Paplūdimys: nuosavas, smėlio. Skėčiai, gultai – nemokamai. 
Čiužiniai – už papildomą mokestį (kiekis ribotas).

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai 
– nemokama.

Viešbučio kategorija šalyje – 5*

Tel. +359 523 61491. Faks. +359 523 62871. 

Interneto svetainė www.grandhotelvarna.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 6 restoranai (5 a la 
carte)

 ♦ 5 barai
 ♦ atviras baseinas
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ Spa centras
 ♦ seifas (registratūroje)
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ internetas
 ♦ drabužių skalbimo ir 
valymo paslaugos

 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

 ♦ 3 konferencijų salės 
(iki 250 asm.)

Pramogos ir 
sportas 
Nemokamai: 

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ tinklinis
 ♦ stalo tenisas
 ♦ biliardas
 ♦ smiginis
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ pirtis
 ♦ masažas
 ♦ Spa procedūros
 ♦ 4 teniso kortai
 ♦ teniso inventorius
 ♦ teniso kortų apšvietimas
 ♦ teniso pamokos

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ vandens kalnelis
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas
 ♦ pramoginiai renginiai

Viešbutis: 20  km iki Varnos oro uosto,  apie 124 km iki burgaso oro 
uosto, šv. konstantino ir Elenos kurortinėje zonoje, 10 km iki kurorto 
centro, 200 m iki paplūdimio. pastatytas 1979 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2002 metais. Viešbutis priklauso Grand Hotel Varna 
viešbučių grupei. Viešbutį sudaro vienas 4-ių aukštų pastatas, kuriame 
yra: 124 standartiniai numeriai (maks. 2+1 asm., 20 kv.m), 4 Junior 
suite tipo numeriai (maks. 2+2 asm., 48 kv.m), šeimyniniai numeriai.

Paplūdimys: nuosavas, smėlio. Skėčiai, gultai, paplūdimio rankšluosčiai 
– nemokamai. Čiužiniai – už papildomą mokestį (kiekis ribotas).

Prie baseino: skėčiai, gultai – nemokamai. Čiužiniai – už papildomą 
mokestį.

Viešbučio kategorija šalyje – 4*

Tel. +359 523 62044. Faks. +359 523 62871. 

Interneto svetainė www.grandhotelvarna.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 6 restoranai (5 a la carte)
 ♦ 5 barai
 ♦ atviras baseinas
 ♦ seifas (registratūroje)
 ♦ valiutos keitykla*
 ♦ Spa centras*
 ♦ internetas
 ♦ drabužių skalbimo ir 
valymo paslaugos

 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

*Grand Hotel Varna 
  viešbutyje

Vaikams:
 ♦ baseinas (Grand 
Hotel Varna 
viešbutyje)

 ♦ vandens kalnelis 
(Grand Hotel Varna 
viešbutyje)

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas
 ♦ pramoginiai renginiai

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 
 ♦ aerobika
 ♦ tinklinis
 ♦ stalo tenisas
 ♦ biliardas
 ♦ smiginis
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ pirtis*
 ♦ treniruoklių salė*
 ♦ masažas*
 ♦ Spa centras*
 ♦ 4 teniso kortai
 ♦ teniso inventorius
 ♦ teniso kortų 
apšvietimas

 ♦ teniso pamokos

*Grand Hotel Varna 
  viešbutyje

Grand Hotel Varna Viskas įskaičiuota

lebed Hotel Viskas įskaičiuota

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt52



Šv. Konstantinas ir elena

Viešbutis: 20 km iki Varnos oro uosto, apie 124 km iki burgaso oro 
uosto, šv. konstantino ir Elenos kurortinėje zonoje, 450 m iki kurorto 
centro, 150 m iki paplūdimio. pastatytas 2005 metais. Viešbutį sudaro 
vienas 8-ių aukštų pastatas, kuriame yra 163 standartiniai numeriai 
(maks. 2+2 asm., 24 kv.m).

Paplūdimys: nuosavas, smėlio. Skėčiai, gultai, čiužiniai – už 
papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai - nemokamai. paplūdimio 
rankšluosčiai – už užstatą..

Viešbučio kategorija šalyje - 4*

Tel. +359 523 88260. Faksas +359 523 88262. 

Interneto svetainė www.aquazur.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ 2 barai
 ♦ atviras baseinas
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ seifas 
(registratūroje)

 ♦ internetas
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ parduotuvė
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ automobilių nuoma
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ treniruoklių salė
Už papildomą mokestį:

 ♦ pirtis
 ♦ masažas
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ soliariumas
 ♦ Spa procedūros
 ♦ stalo tenisas
 ♦ biliardas

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas

Viešbutis: 20  km iki Varnos oro uosto, apie 124 km iki burgaso 
oro uosto, šv. konstantino ir Elenos kurortinėje zonoje, 8 km 
iki kurorto centro, ant jūros kranto. pastatytas 1979 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2002 metais. Viešbutis priklauso 
Grand Hotel Varna viešbučių grupei. Viešbutį sudaro vienas 8-ių 
aukštų pastatas, kuriame yra 272 numeriai: 266 standartiniai 
numeriai (maks. 2+2 asm., 28 kv.m), 6 apartamentai (maks. 2+2 
asm., 45 kv.m), šeimyniniai numeriai.

Paplūdimys: nuosavas, smėlio. Skėčiai, gultai , paplūdimio rankšluosčiai – 
nemokamai. Čiužiniai – už papildomą mokestį (kiekis ribotas).

Prie baseino: skėčiai, gultai – nemokamai. Čiužiniai – už papildomą mokestį.

Viešbučio kategorija šalyje - 4*

Tel. +359 523 61120. Faksas +359 523 62871. 

Interneto svetainė www.grandhotelvarna.com 

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ balkonas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 6 restoranai (5 a la carte)
 ♦ 5 barai
 ♦ atviras baseinas
 ♦ seifas (registratūroje)
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ Spa centras
 ♦ internetas
 ♦ drabužių skalbimo ir 
valymo paslaugos

 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

Pramogos ir sportas
Nemokamai: 

 ♦ tinklinis
 ♦ krepšinis
 ♦ stalo tenisas
 ♦ vandens aerobika
 ♦ biliardas
 ♦ smiginis
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ pirtis
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ masažas
 ♦ Spa, Thalasso, Wellness 
procedūros

 ♦ 4 teniso kortai
 ♦ teniso inventorius
 ♦ teniso kortų apšvietimas
 ♦ teniso pamokos

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ vandens kalnelis
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas
 ♦ pramoginiai renginiai

aqua azur Viskas įskaičiuota

Rubin Viskas įskaičiuota
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Viešbutis: 20 km iki Varnos oro uosto, apie 124 km iki burgaso 
oro uosto, šv. konstantino ir Elenos kurortinėje zonoje, 200 m iki 
paplūdimio. pastatytas 1978 metais, paskutinį kartą atnaujintas 2001 
metais. Viešbutis priklauso Grand Hotel Varna viešbučių grupei. Viešbutį 
sudaro vienas 4-ių aukštų pastatas, kuriame yra 200 numerių: 168 
standartiniai numeriai (maks. 2+1 asm., 20 kv.m), 28 Maisionette tipo 
numeriai (maks. 2+2 asm., 52 kv.m), 4 Junior Suite tipo numeriai (maks. 
2+2 asm., 48 kv.m).

Paplūdimys: nuosavas, smėlio. Skėčiai, gultai – nemokamai. 
Čiužiniai – už papildomą mokestį (kiekis ribotas).

Prie baseino: skėčiai, gultai – nemokamai, čiužiniai – už papildomą 
mokestį. paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 4*

Tel. +359 523 61171. Faks. +359 523 62871. 

Interneto svetainė www.grandhotelvarna.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ seifas
 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 6 restoranai (5 a la 
carte)

 ♦ 6 barai
 ♦ atviras baseinas
 ♦ Spa centras*
 ♦ valiutos keitykla*
 ♦ internetas
 ♦ drabužių skalbimo ir 
valymo paslaugos

 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

*Grand Hotel Varna 
  viešbutyje

Pramogos ir 
sportas 
Nemokamai: 

 ♦ aerobika
 ♦ tinklinis
 ♦ stalo tenisas
 ♦ biliardas
 ♦ smiginis
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ treniruoklių salė*
 ♦ pirtis*
 ♦ masažas*
 ♦ Spa, Thalasso, Wellness 
procedūros*

 ♦ 4 teniso kortai
 ♦ teniso inventorius
 ♦ teniso kortų 
apšvietimas

 ♦ teniso pamokos

*Grand Hotel Varna 
  viešbutyje

Vaikams:
 ♦ baseinas (skyrius 
pagrindiniame 
baseine)

 ♦ vandens kalnelis
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas
 ♦ pramoginiai renginiai

Viešbutis: 20 km iki Varnos oro uosto, apie 124 km iki burgaso 
oro uosto, šv. konstantino ir Elenos kurortinėje zonoje, 100 m iki 
paplūdimio. pastatytas 2002 metais. Viešbutis priklauso Grand Hotel 
Varna viešbučių grupei. Viešbutį sudaro vienas 5-ių aukštų pastatas, 
kuriame yra 215 numerių: 195 standartiniai numeriai (maks. 2+2 asm., 
26 kv.m), 20 Junior Suite tipo numerių (maks. 2+2 asm., 45 kv.m).

Paplūdimys: nuosavas, smėlio. Skėčiai, gultai – nemokamai. 
Čiužiniai – už papildomą mokestį (kiekis ribotas).

Prie baseino: skėčiai, gultai, paplūdimio rankšluosčiai – 
nemokamai. čiužiniai – už papildomą mokestį.

Viešbučio kategorija šalyje – 4*

Tel. +359 523 61491. Faks. +359 523 62871. 

Interneto svetainė www.grandhotelvarna.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ seifas
 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 6 restoranai (5 a la carte)
 ♦ 6 barai
 ♦ atviras baseinas
 ♦ Spa centras*
 ♦ valiutos keitykla*
 ♦ internetas
 ♦ drabužių skalbimo ir 
valymo paslaugos

 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

*Grand Hotel Varna 
  viešbutyje

Vaikams:
 ♦ baseinas (skyrius 
pagrindiniame 
baseine)

 ♦ vandens kalnelis
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas
 ♦ pramoginiai renginiai

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 

 ♦ aerobika
 ♦ tinklinis
 ♦ stalo tenisas
 ♦ biliardas
 ♦ smiginis
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ treniruoklių salė*
 ♦ pirtis*
 ♦ masažas*
 ♦ Spa, Thalasso, Wellness 
procedūros*

 ♦ 4 teniso kortai
 ♦ teniso inventorius
 ♦ teniso kortų apšvietimas
 ♦ teniso pamokos

*Grand Hotel Varna 
  viešbutyje

Dolphin Viskas įskaičiuota

Dolphin marina Viskas įskaičiuota

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt54



Šv. Konstantinas ir elena

Viešbutis: 20 km iki Varnos oro uosto, apie 124 km iki burgaso 
oro uosto, šv. konstantino ir Elenos kurortinėje zonoje, 250 m iki 
paplūdimio. pastatytas 2006 metais. Viešbutį sudaro vienas 5-ių aukštų 
pastatas, kuriame yra 53 standartiniai numeriai (maks. 2+1 asm., 26 
kv.m), 4 apartamentai (maks. 2+2 asm., 41 kv.m).

Paplūdimys: miesto, smėlio. Skėčiai, gultai , čiužiniai – už papildomą 
mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai – nemokamai. paplūdimio 
rankšluosčiai – už užstatą.

Viešbučio kategorija šalyje - 4*

Tel. +359 523 85400. Faksas +359 523 85435. 

Interneto svetainė www.planexhotels.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (už papildomą 
mokestį)

 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ baras
 ♦ seifas 
(registratūroje)

 ♦ atviras baseinas
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ internetas
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ parduotuvė
 ♦ drabužių skalbimo 
ir valymo paslaugos

 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

 ♦ automobilių nuoma

Pramogos ir 
sportas
Už papildomą mokestį:

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ pirtis
 ♦ masažas
 ♦ Spa procedūros

Vaikams:
 ♦ baseinas (skyrius 
pagrindiniame 
baseine)

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ pramoginiai 
renginiai

Viešbutis: 10 km iki Varnos oro uosto, apie 124 km iki burgaso 
oro uosto, šv. konstantino ir Elenos kurortinėje zonoje, pirmoje 
viešbučių linijoje. pastatytas 2003 metais. Viešbutį sudaro 
vienas 8-ių aukštų pastatas, kuriame yra 153 numeriai: 114 
standartiniai numeriai (maks. 2+1 asm., 25 kv.m), 12 Studio 
tipo numeriai (maks. 2+2 asm., 40 kv.m), 27 triviečiai numeriai 
(maks. 3+1 asm., 30 kv.m).

Paplūdimys: nuosavas, smėlio. Skėčiai, gultai, čiužiniai – už 
papildomą mokestį (kiekis ribotas).

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - 4*

Tel. +359 523 61224. Faksas +359 523 62091. 

Interneto svetainė www.siriusbeach.com 

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį)

 ♦ balkonas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas (1 a la carte)
 ♦ 2 barai
 ♦ atviras baseinas
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ internetas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

 ♦ konferencijų salė (maks. 
100 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ tinklinis
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ pirtis
 ♦ masažas
 ♦ Spa procedūros
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ stalo tenisas

Romance Hotel & Spa pusryčiai, vakarienė

Sirius beach Viskas įskaičiuota
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SaUlĖTa DiEna.
Sveikatai sustiprinti

100 įvairiausių rūšių SPA procedūrų

„SAULėTOS DIENOS“ SPA cENTRAI – YPAč GYDOMOJO PURVO 
PROcEDūROS.

VARNA - VISAI šALIA, TAD GUNDO APLANKYTI NE TIK MUZIEJUS, BET 
IR PREKYBOS cENTRUS.

„SAULėTOS DIENOS” PARKAS – PASIVAIKščIOTI, PABėGIOTI, 
PASIVAžINėTI DVIRAčIAIS.

„TаHITI“ – EGZOTIšKAS PAPLūDIMIO BARAS.

žUVIES RESTORANAS PAPLūDIMYJE – GURMANIšKAI PRABANGIAI 
VAKARIENEI.

VARNOS regionas

Saulėta diena

HOTEL MARINA 4 * 

HOTEL MIRAGE 4 * 
VERONIKA 3 *

HOTEL PALACE 5 *

Varna

Auksinės kopos

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt56



Saulėta diena

HOTEL MARINA 4 * 

HOTEL MIRAGE 4 * 
VERONIKA 3 *

HOTEL PALACE 5 *

Varna

Auksinės kopos

ViETa

kažkada tai buvo uždara bulgarijos ministrų Tarybos sanatorija. 
šiandien čia – kurortas, tačiau jo specifika liko nepakitusi – kartu 
su poilsiu pajūryje sudaryti visas sąlygas sanatoriniam gydymui ir 
reabilitacijai. aktyvių pramogų „Saulėtos Dienos” kurorte nedaug, 
tačiau sveikatos stiprinimo programą turi kiekvienas viešbutis.
16 km į šiaurės rytus nuo Varnos oro uosto nutolęs kurortas dar vis 
demonstruoja prabangą ir gali pasigirti gražiu smėlėtu paplūdimiu 
bei gydomaisiais mineraliniais šaltiniais. Dar pridėkime ir žalią 
vešlų parką, saugantį kurortą nuo pašalinių akių. 

net 100 įvairių tipų grožio bei sveikatinimo procedūrų (gydymas 
purvu, aromaterapija, refleksologijos, lazerio terapija, soliariumai, 
pirtys ir pan.) laukia poilsiautojų Spa centruose. pastaruosiuose 
dirba aukštos kvalifikacijos medicinos personalas. 

ir dar kartą rekomenduojame Varną. Čia rasite daugiau nei 150 
įvairiausių kultūrinių ir istorinių paminklų iš skirtingų laikotarpių. 
Vieni iš žinomiausių yra šventosios mergelės katedra, šv. atanazo 
bažnyčia, medicinos istorijos muziejus, gamtos istorijos muziejus, 
kraštotyros muziejus, archeologijos muziejus, jūrų muziejus su 
delfinariumu ir daugelis kitų lankytinų vietų.

mėgstate žvejybą? kurorto pirsuose galima žvejoti, o rimtesnei 
žvejybai išplaukti jachta į jūrą. iš kurorto prieplaukos organizuojama 
nemažai įdomių pasiplaukiojimų. iš čia jūra galima nuplaukti net iki 
Stambulo.

GiDaS REkomEnDUoja
šis kurortas skirtas tikrai ramaus poilsio besiilgintiems 
žmonėms. Teritorija nemaža, o viešbučių čia nedaug 
ir žmonių vienu metu jie gali priimti tik apie 2 000. Tad 
šio kurorto paplūdimyje visada rasite vietos, o vanduo 
nekunkuliuos nuo minios besimaudančiųjų. 
negalima sakyti, kad Saulėta diena negali pasiūlyti visai 
jokio aktyvaus laisvalaikio. parke galima pasivažinėti 
dviračiais, pajodinėti žirgais. idealios čia salygos bėgimo 
bei lauko teniso entuziastams.

REkomEnDUojamE

saulėta diena

Rami oazė...
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Viešbutis: 16 km iki Varnos oro uosto, apie 95 km iki burgaso oro 
uosto, 10 km iki miesto centro, Saulėtos dienos kurortinėje zonoje, 
ant jūros kranto. pastatytas 1979 metais, paskutinį kartą atnaujintas 
2004 metais. Viešbutį sudaro vienas 5-ių aukštų pastatas, kuriame yra 
145 numeriai: 112 standartinių numerių (maks. 2+1 asm., 29 kv.m), 
5 Park View tipo apartamentai (maks. 2+2 asm., 56 kv.m), 10 Park 
Corner tipo apartamentų (maks. 2+2 asm., 67 kv.m), 10 Sea Corner tipo 
apartamentų (maks. 2+2 asm., 67 kv.m).

Paplūdimys: miesto, smėlio. Gultai, čiužiniai – už papildomą mokestį, 
skėčiai – nemokamai. paplūdimio rankšluosčiai – už užstatą.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 5*

Tel. +359 523 61971. Faks. +359 523 61376. 

Interneto svetainė www.sunnydaybg.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ balkonas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 2 restoranai (1 a la carte)
 ♦ 3 barai
 ♦ atviras baseinas
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ Spa centras
 ♦ seifas (registratūroje)
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ parduotuvės
 ♦ internetas
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ kirpykla
 ♦ drabužių skalbimo ir 
valymo paslaugos

 ♦ automobilių nuoma
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

 ♦ 3 konferencijų salės (iki 
203 asm.)

Pramogos ir 
sportas 
Nemokamai: 

 ♦ pramoginiai renginiai
Už papildomą mokestį:

 ♦ pirtis
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ masažas
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ Spa procedūros
 ♦ Thalasso / Wellness 
procedūros

 ♦ 2 teniso kortai
 ♦ teniso inventorius
 ♦ teniso kortų apšvietimas
 ♦ teniso pamokos
 ♦ stalo tenisas
 ♦ biliardas
 ♦ vandens sporto 
priemonės

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė 
(paplūdimyje)

 ♦ vaikų klubas
 ♦ pramoginiai renginiai

Viešbutis: 16 km iki Varnos oro uosto, apie 95 km iki burgaso oro 
uosto, 10 km iki miesto centro, Saulėtos dienos kurortinėje zonoje, 
ant jūros kranto. pastatytas 1967 metais, paskutinį kartą atnaujintas 
2003 metais. Viešbutį sudaro vienas 6-ių aukštų pastatas, kuriame 
yra: 171 standartinis numeris (maks. 2+1 asm., 20 kv.m), 16 
apartamentų (maks. 2+2 asm., 38 kv.m).

Paplūdimys: miesto, smėlio. Gultai, čiužiniai – už papildomą 
mokestį. Skėčiai – nemokamai. paplūdimio rankšluosčiai – už 
užstatą.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 4*

Tel. +359 523 61971. Faks. +359 523 61376. 

Interneto svetainė www.sunnydaybg.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ balkonas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas
 ♦ 2 barai
 ♦ atviras baseinas
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ Spa centras
 ♦ seifas (registratūroje)
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ parduotuvės
 ♦ internetas
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ drabužių skalbimo ir 
valymo paslaugos

 ♦ kirpykla
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

 ♦ 4 konferencijų salės (iki 
200 asm.)

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas
 ♦ pramoginiai renginiai

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 

 ♦ stalo tenisas
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ pirtis
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ masažas
 ♦ Spa procedūros
 ♦ Thalasso / Wellness 

procedūros
 ♦ 2 teniso kortai
 ♦ teniso inventorius
 ♦ teniso kortų 

apšvietimas
 ♦ teniso pamokos
 ♦ biliardas
 ♦ vandens sporto 

priemonės

palace Hotel Sunny Day pusryčiai, pietūs, vakarienė

marina Hotel Sunny Day Viskas įskaičiuota

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt58



Viešbutis: 16 km iki Varnos oro uosto, apie 95 km iki burgaso oro 
uosto, 10 km iki miesto centro, Saulėtos dienos kurortinėje zonoje, 30 
m iki paplūdimio. pastatytas 1959 metais, paskutinį kartą atnaujintas 
2002 metais. Viešbutį sudaro vienas 7-ių aukštų pastatas, kuriame yra 
182 numeriai: 126 standartiniai numeriai (maks. 2+2 asm., 29 kv.m), 
14 Studio tipo numerių (maks. 2+2 asm., 40 kv.m), 42 apartamentai 
(maks. 2+2 asm., 41 kv.m).

Paplūdimys: miesto, smėlio. Gultai, čiužiniai – už papildomą mokestį. 
Skėčiai – nemokamai. paplūdimio rankšluosčiai – už užstatą.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - 4*

Tel. +359 523 61971. Faksas +359 523 61376. 

Interneto svetainė www.sunnydaybg.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ baras
 ♦ atviras baseinas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ seifas 
(registratūroje)

 ♦ parduotuvės
 ♦ internetas
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ drabužių skalbimo 
ir valymo paslaugos

 ♦ kirpykla
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ stalo tenisas (Veronica 
viešbutyje)

 ♦ pramoginiai renginiai
Už papildomą mokestį:

 ♦ 2 teniso kortai
 ♦ teniso inventorius
 ♦ teniso kortų 
apšvietimas

 ♦ teniso pamokos
 ♦ biliardas
 ♦ vandens sporto 
priemonės

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas
 ♦ pramoginiai 
renginiai

Viešbutis: 16 km iki Varnos oro uosto, apie 95 km iki burgaso oro 
uosto, 10 km iki miesto centro, Saulėtos dienos kurortinėje zonoje, 
ant jūros kranto. pastatytas 1964 metais, paskutinį kartą atnaujintas 
2001 metais. Viešbutį sudaro vienas 10-ties aukštų pastatas, 
kuriame yra 105 numeriai: 86 standartiniai numeriai (maks. 2+1 
asm., 19 kv.m), 19 apartamentų (maks. 2+2 asm., 37 kv.m).

Paplūdimys: miesto, smėlio. Gultai, čiužiniai – už papildomą mokestį. 
Skėčiai – nemokamai. paplūdimio rankšluosčiai – už užstatą.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - 3*

Tel. +359 523 61971. Faksas +359 523 61376. 

Interneto svetainė www.sunnydaybg.com 

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini šaldytuvas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas
 ♦ baras
 ♦ atviras baseinas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ seifas (registratūroje)
 ♦ parduotuvės
 ♦ internetas
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ drabužių skalbimo ir 
valymo paslaugos

 ♦ kirpykla
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 

 ♦ pramoginiai renginiai
Už papildomą mokestį:

 ♦ 2 teniso kortai
 ♦ teniso inventorius
 ♦ teniso kortų apšvietimas
 ♦ teniso pamokos
 ♦ biliardas
 ♦ vandens sporto priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas
 ♦ pramoginiai renginiai

saulėta diena

mirage Hotel Sunny Day Viskas įskaičiuota

Veronika Viskas įskaičiuota
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Nesebarui net 3 000 metų

nESEbaRaS.
bulgarijos pajūrio perliukas

„UNEScO“ SAUGOMAS SENASIS NESEBARAS – TIKRAS 
TRAUKOS OBJEKTAS, JAME NORISI VAIKščIOTI KASDIEN;

RESTORANAS „NEPTUN“ – PUIKUS VAIZDAS IR MAISTAS;

NESEBARO VANDENS PARKAS – VAIKAMS IKI 90 METų;

„MIcHAELS EcO BAR“ – žAVINGAS, NETRADIcINIS, VEIKIAU 
ALADINO OLą, NEI BARą PRIMENANTIS INTERJERAS;

„HRISTIS“ VYNINė – PUIKI VIETA VIETINIAM VYNUI 
DEGUSTUOTI.

BURGASO regionas

Bourgas

Varna

Saulėtas krantas
Ravda

Bourgas

Varna

Saulėtas krantas
Ravda

Nesebaras

SOL MARINA PALACE 4 *

SOL NESSEBAR PALACE 5*ARSENAL HOTEL 3 *

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt60



Bourgas

Varna

Saulėtas krantas
Ravda

Bourgas

Varna

Saulėtas krantas
Ravda

Nesebaras

SOL MARINA PALACE 4 *

SOL NESSEBAR PALACE 5*ARSENAL HOTEL 3 *

Nesebaras – miestas-muziejus

Senamiestyje pasitinka miesto 
simbolis – vėjo malūnas

ViETa

Už  37 km į šiaurės rytus nuo burgaso ir 429 km nuo bulgarijos 
sostinės nedidukėje salelėje, kurią su žemynu jungia tiltas, įsikūręs 
vienas gražiausių bulgarijos pajūrio miestelių. Tai vienas iš seniausių 
Europos miestų, savo istoriją skaičiuojantis jau 3 000 metų. Dar 1956 
metais nesebaras buvo paskelbtas miestu-muziejumi, o nuo 1983 
metų įtrauktas į UnESCo saugomų paminklų sąrašą. Viešbutis 
nesebaro apylinkėse – puikus pasirinkimas norintiems suderinti 
poilsį palūdimyje su įdomiais pasivaikščiojimais istorinio miesto 
gatvėmis. Į šiaurę ir pietus nuo nesebaro driekiasi platūs smėlio 
paplūdimiai bei šeimyniniam poilsiui skirtų viešbučių zona, iš kurios 
pasiekti miesto centrą galite visuomeniniu transportu.

Senasis nesebaras – labai nedidukas, tačiau labai žavingas – siauros 
akmenimis grįstos gatvelės, senovės tvirtovių sienų liekanos, 
autentiški viduramžiški šaligatviai, įtvirtinimai iš skirtingų epochų, 
unikalūs namai. kažkada buvusį žvejų kaimelį juosia Viduramžių bei 
Romėnų laikų tvirtovės sienos likučiai, stebina ir cerkvių skaičius, 
net 42 skirtingos cerkvutės iš V-XiV a. Visos jos žavi tapybiško 
stiliaus mūru, žaižaruojančiais spalvotų plytų ornamentais. 
jono krikštytojo cerkvutė – pats seniausias tapybinio stiliaus 
pavyzdys. Gal jums pasiseks ir pavyks patekti į jos vidų, kur akylai 
saugomos vertingos freskos. ši cerkvutė atidaroma tik esant 
tam tikroms metereologinėms sąlygoms – palankiai senosioms 
freskoms temperatūrai, slėgiui, drėgmei.
Stabtelkite pasigrožėti ir senamiesčio pradžioje esančiu vėjo 
malūnu, o vienas iš įspūdingiausių objektų, esančių miesto centre, 
tai – „The old bishop's Residence” cerkvė.
Grožėkitės į valias, nes sakoma, kad kasmet senasis nesebaras po 
pusę centimetro nugrimzta į juodosios jūros vandenis.

aplankykite užmiestyje esantį Aheloy kaimelį – buvusią mūšio lauko 
vietą, kur bulgarų kariauna nugalėjo bizantijos imperijos kariauną.

REkomEnDUojamE

GiDaS REkomEnDUoja
jei nesebaras jums po kelių apsilankymų pasirodys 
per ramus ir norėsite linksmesnio naktinio gyvenimo... 
žinokite, kad visai šalia, Saulėto kranto kurorte yra naktį 
nemieganti barų gatvė.

nesebaras
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Viešbutis: 35 km iki burgaso oro uosto, apie 100 km iki Varnos oro uosto, 
nesebaro kurortinėje zonoje, 2 km iki kurorto centro, 50 m iki paplūdimio. 
pastatytas 2006 metais. Viešbutį sudaro vienas 8-ių aukštų pastatas, 
kuriame yra 333 numeriai: 106 standartiniai Park View tipo numeriai 
(maks. 2+1 asm., 32 kv.m), 130 standartinių Sea View tipo numerių (maks. 
2+1 asm., 32 kv.m), 28 šeimyniniai Park View tipo numeriai (maks. 4+2 
asm., 64 kv.m), 34 šeimyniniai Sea View tipo numeriai (maks. 4+2 asm., 
64 kv.m), 9 Junior Suite tipo numeriai (maks. 3+2 asm., 38 kv.m), 24 Junior 
Suite Sea View tipo numeriai (maks. 3+2 asm., 38 kv.m).

Paplūdimys: miesto, smėlio. Skėčiai, gultai – už papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai – nemokamai. paplūdimio rankšluosčiai – 
už užstatą.

Viešbučio kategorija šalyje - 5*

Tel. +359 554 21300. Faksas +359 554 21301. 

Interneto svetainė www.solmelia.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį)

 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ 4 barai
 ♦ atviras baseinas
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ Spa centras
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ internetas
 ♦ kirpykla
 ♦ drabužių skalbimo ir 
valymo paslaugos

 ♦ automobilių nuoma
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

 ♦ 10 konferencijų salių 
(iki 450 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ tinklinis
 ♦ krepšinis
 ♦ stalo tenisas
 ♦ smiginis
 ♦ diskoteka (įėjimas)
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį: 
 ♦ pirtis
 ♦ masažas
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ Spa, Thalasso, 
Wellness procedūros

 ♦ mini futbolas
 ♦ 3 teniso kortai
 ♦ teniso inventorius
 ♦ teniso kortų 
apšvietimas

 ♦ teniso pamokos
 ♦ biliardas
 ♦ mini golfas

Vaikams:
 ♦ 2 baseinai
 ♦ 2 vandens kalneliai 
(nuo 4 iki 12 metų)

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 
12 metų)

 ♦ pramoginiai renginiai

Sol nessebar palace Viskas įskaičiuota
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nesebaras

Viešbutis: 35 km iki burgaso oro uosto, apie 100 km iki Varnos oro 
uosto, nesebaro kurortinėje zonoje, 2 km iki kurorto centro, 50 
m iki paplūdimio. pastatytas 2006 metais. Viešbutį sudaro vienas 
7-ių aukštų pastatas, kuriame yra 342 numeriai: 246 standartiniai 
numeriai (maks. 2+2 asm., 28 kv.m), 92 šeimyniniai numeriai 
(maks. 4+2 asm., 56 kv.m).

Paplūdimys: miesto, smėlio. Skėčiai, gultai – už papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai – nemokamai. paplūdimio rankšluosčiai – 
už užstatą.

Viešbučio kategorija šalyje – 4*

Tel. +359 554 21200. Faksas +359 554 21201. 

Interneto svetainė www.solmelia.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį)

 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ 4 barai
 ♦ atviras baseinas
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ internetas
 ♦ parduotuvės
 ♦ kirpykla
 ♦ drabužių skalbimo 
ir valymo paslaugos

 ♦ automobilių nuoma
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

 ♦ 10 konferencijų 
salių (iki 450 asm.)

Pramogos ir sportas
Nemokamai:

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ tinklinis
 ♦ krepšinis
 ♦ stalo tenisas
 ♦ smiginis
 ♦ diskoteka (įėjimas)
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ pirtis
 ♦ masažas
 ♦ Spa, Thalasso, Wellness 
procedūros

 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ mini futbolas
 ♦ 3 teniso kortai
 ♦ teniso inventorius
 ♦ teniso kortų apšvietimas
 ♦ biliardas
 ♦ mini golfas

Vaikams:
 ♦ 2 baseinai
 ♦ 2 vandens kalneliai
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 
iki 12 metų)

 ♦ pramoginiai 
renginiai

Sol nessebar mare Viskas įskaičiuota
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Viešbutis: 25 km iki burgaso oro uosto, apie 100 km iki Varnos oro 
uosto, nesebaro kurortinėje zonoje, 500 m iki kurorto centro, 300 m 
iki paplūdimio. pastatytas 2004 metais, paskutinį kartą atnaujintas 
2011 metais. Viešbutį sudaro vienas 7-ių aukštų pastatas, kuriame yra 
126 numeriai: 123 standartiniai numeriai (maks. 2+1 asm., 28 kv.m), 3 
apartamentai (maks. 2+1 asm., 55 kv.m).

Paplūdimys: miesto, smėlio. Skėčiai, gultai – už papildomą mokestį. 
paplūdimio rankšluosčiai – už užstatą.

Prie baseino: gultai, čiužiniai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - 4*

Tel. +359 554 20600. Faksas +359 554 20601. 

Interneto svetainė www.marinapalacebg.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį)

 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ 3 barai
 ♦ atviras baseinas
 ♦ internetas
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ kirpykla
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ automobilių nuoma
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

 ♦ 2 konferencijų salės 
(iki 140 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ stalo tenisas

Už papildomą 
mokestį: 
 ♦ pirtis
 ♦ masažas
 ♦ grožio procedūros

Vaikams:
 ♦ baseinas

Sol marina palace Viskas įskaičiuota
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nesebaras

Viešbutis: 30 km iki burgaso oro uosto, apie 100 km iki Varnos 
oro uosto, nesebaro kurortiniame mieste, 500 m iki paplūdimio. 
pastatytas 2007 metais. Viešbutį sudaro vienas 6-ių aukštų 
pastatas, kuriame yra: 85 standartiniai numeriai (maks. 2+1 asm., 
28 kv.m), 16 apartamentų (maks. 2+2 asm., 42 kv.m).

Paplūdimys: miesto, smėlio. Skėčiai, gultai – už papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 4*

Tel. +359 554 44111. Faksas +359 554 46800. 

Interneto svetainė www.marietapalace.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį)

 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 2 restoranai (1 a la 
carte)

 ♦ 2 barai
 ♦ atviras baseinas
 ♦ internetas
 ♦ drabužių skalbimo 
ir valymo paslaugos

 ♦ kirpykla
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

 ♦ konferencijų salė 
(iki 100 asm.)

Pramogos ir sportas
Už papildomą mokestį:

 ♦ pirtis
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ masažas
 ♦ Wellness procedūros
 ♦ soliariumas
 ♦ biliardas
 ♦ boulingas
 ♦ smiginis

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė

marieta palace pusryčiai, vakarienė
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Grand Hotel Pomorie 
Balneo SPA Wellness 5*

Sunset Resort 5*

Burgas

Nesebaras

Pomorjė

pomoRjĖ. 
Vyno kraštas

Pasilepinkite vietinių 
vyndarių kūriniais

BURGASO regionas

PURVO BEI VYNUOGIų GYDOMOSIOS IR GRAžINAMOSIOS 
PROcEDūROS;

„KOTVA“ RESTORANAS – žUVIES IR JūRų GėRYBIų 
MėGėJAMS;

DRUSKOS MUZIEJUS – JEI DAR NEžINOJOTE, Iš KUR 
ATKELIAUJA DRUSKA Į JūSų VIRTUVę, BūTINAI 
APSILANKYKITE;

„SENIEJI POMORJė NAMAI“ – TAI LABAI ROMANTIšKAS 
RAJONėLIS, SAUGOMAS KAIP ARcHITEKTūROS 
PAMINKLAS;

VIETINIAI VAISIAI IR DARžOVėS – NEPAKARTOJAMAI 
SKANūS.

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt66



Grand Hotel Pomorie 
Balneo SPA Wellness 5*

Sunset Resort 5*

Burgas

Nesebaras

Pomorjė

Pomorjė

ViETa

Rytų bulgarijoje, vaizdingame pusiasalyje, tarp juodosios jūros ir 
pomorjė ežero, įsikūręs nedidelis miestelis – pomorjė. Tik 20 km 
kurortą skiria nuo burgaso oro uosto. 
bulgarai šį kurortą vadina aristokratišku, o jo senąją centrinę 
dalį - viena iš simpatiškiausių tarp visų mažųjų kurortų. kurortą 
iš sausumos supa druskingi ežerėliai (daugelyje jų išgaunama 
jūros druska), o į šiaurę nuo miestelio tyvuliuoja pomorjė ežeras, 
garsėjantis savo gydomuoju purvu. Tad nenuostabu, kad pomorjė 
miestelis yra ir vienas svarbiausių balneologinių (jūros, mineralinių 
šaltinių, saulės ir klimato poveikį naudojančių gydymo tikslams) 
bulgarijos kurortų, į kurį vykstama ne tik pasimėgauti jūra, bet ir 
sustiprinti sveikatą vietinėse gydyklose. 
paplūdimiai pomorjės kurorte ypatingi. Smėlis čia beveik juodos 
spalvos, nes jame gausu geležies. šį smėlį bulgarai taip pat laiko 
gydomuoju ir naudoja įvairioms gydomosioms procedūroms. 
beje, 1999 metais pomorjė kurortas buvo įvertintas mėlynosios 
vėliavos sertifikatu už išskirtinę ekologinę paplūdimių švarą.

REkomEnDUojamE

jūrą nuo pomorjė ežero lagūnos skiria ilga smėlio juosta – tai 
mėgiamiausia vietinių bulgarų vieta poilsiui.

pomorjė Spa centruose labai populiari „vinoterapija“. Visi žino, kad 
vynuogėse gausu antioksidantų, o pastarieji itin teigiamai veikia 
odą. išbandykite!

jei nesusigundysite maudynėmis vynuogių ekstraktų voniose, 
paragaukite vietinių vyndarių kūrinių. būtent pomorjė yra vienas 
didžiausių bulgarijos vyndarystės ūkių ir rūsių „juodosios jūros 
auksas“. pomorjė kraštas garsėja baltaisiais vynais ir brendžiu.

labai tapybiška kurorto vieta „Senieji pomorjės namai“ – žalumoje 
skendinčios siaurutės gatvelės – ideali vieta pasivaikščiojimams.

Druskos muziejus – 2002 metais duris atvėrusiame muziejuje 
galėsite sužinoti viską apie druskos gavybos iš jūros vandens 
procesą. neatsitiktinai toks muziejus atidarytas būtent pomorjėje, 
juk jį supa druskos ežerai, kuriuose druska išgaunama dar nuo 
antikos laikų.

GiDaS REkomEnDUoja
pomorjė laikomas vienu saulėčiausių ir šilčiausių 
bulgarijos kurortų. Vasarą čia visada bus karšta (vidutinė 
temperatūra +33 laipsniai), o vandens temperatūra 
svyruos apie +26-30 laipsnius. Smėlis čia tamsus, tad 
saulė jį labai įkaitina ir jis taip pat tampa dar vienu šilumą 
spinduliuojančiu šaltiniu.

Nedidelis, tačiau labai 
jaukus Bulgarijos kurortas
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Viešbutis: 12 km iki burgaso oro uosto, 115 km iki Varnos oro uosto, 
pomorjė kurortinėje zonoje, apie 500 m iki kurorto centro, 20 m iki 
paplūdimio. pastatytas 2007 metais. Viešbutį sudaro pagrindinis 6-ių 
aukštų pastatas kuriame yra: 153 standartiniai dviviečiai numeriai 
(maks. 2+1 asm., 21 kv.m), 10 apartamentų (maks. 2+2 asm., 50 kv.m).

Paplūdimys: miesto, smėlio. Skėčiai, gultai, čiužiniai – už papildomą 
mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai – nemokamai. paplūdimio 
rankšluosčiai – už užstatą.

Viešbučio kategorija šalyje - 5*

Tel. +359 596 28888. Faksas +359 596 28889. 

Interneto svetainė www.grandhotelpomorie.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį)

 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 3 restoranai (2 a la 
carte)

 ♦ 7 barai
 ♦ 3 atviri baseinai
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ Spa centras
 ♦ internetas
 ♦ kirpykla
 ♦ drabužių skalbimo ir 
valymo paslaugos

 ♦ automobilių nuoma
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

 ♦ parduotuvės
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ 4 konferencijų salės 
(maks. 300 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ pirtis
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ mini golfas

Už papildomą 
mokestį: 
 ♦ masažas
 ♦ soliariumas
 ♦ tinklinis
 ♦ krepšinis
 ♦ mini futbolas
 ♦ tenisas
 ♦ stalo tenisas
 ♦ biliardas
 ♦ vandens sporto 
priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė

Grand Hotel pomorie balneo-
Spa-Wellness

pusryčiai, vakarienė
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Pomorjė

Viešbutis: 8 km iki burgaso oro uosto, 115 km iki Varnos oro 
uosto, pomorjė kurortinėje zonoje, apie 3 km iki kurorto centro, 
20 m iki paplūdimio. pastatytas 2007 metais. Viešbutį sudaro 
pagrindinis pastatas ir 6 korpusai. Viešbutyje yra 770 numerių: 45 
Studio tipo numeriai (maks. 2 asm., 35 kv.m), 321 vieno miegamojo 
apartamentai (maks. 3 asm., 45 kv.m), 361 dviejų miegamųjų 
apartamentai (maks. 5 asm., 65 kv.m), 43 trijų miegamųjų 
apartamentai (maks. 6 asm., 110 kv.m).
Paplūdimys: miesto, smėlio. Skėčiai, gultai – už papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 3*

Tel. +359 596 35590. Faksas +359 596 36055. 

Interneto svetainė www.sunsetresort.bg

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį)

 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 9 restoranai (5 a la 
carte)

 ♦ 7 barai
 ♦ 3 atviri baseinai
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ Spa centras
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ internetas
 ♦ kirpykla
 ♦ drabužių skalbimo 
ir valymo paslaugos

 ♦ automobilių nuoma
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

 ♦ parduotuvės

Pramogos ir sportas
Nemokamai:

 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ aerobika
 ♦ tinklinis
 ♦ stalo tenisas

Už papildomą mokestį:
 ♦ pirtis
 ♦ masažas
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ soliariumas
 ♦ boulingas
 ♦ vandens sporto priemonėsVaikams:

 ♦ baseinas
 ♦ vandens kalnelis
 ♦ vaikų klubas
 ♦ pramoginiai renginiai

Sunset Resort Viskas įskaičiuota
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Laisvės pojūtis erdviuose 
Saulėto kranto paplūdimiuose

Saulėtas krantas.
pramogų pilnoms atostogoms

„HAwAII” RESTORANAS IR BARAS – NORS 
BULGARIJOS čIA NEDAUG, BET TAI VIENA 
POPULIARIAUSIų VIETų TARP POILSIAUTOJų;

„AcTION” VANDENS PARKAS – PAčIOS LINKSMIAUSIOS 
VANDENS PRAMOGOS;

„SUNNY BEAcH” ATRAKcIONų PARKAS – VAKARINėS 
PROGRAMOS PAĮVAIRINIMUI;

IšVYKA Į NESEBARą – TIESIOG PRIVALOMA, NES JIS 
VISAI čIA PAT;

„cLUB MANIA”, „ORANGE”, „cAcAO BEAcH” – VISų 
GERų KLUBų IšVARDINTI TIESIOG NEĮMANOMA.

BURGASO regionas

Saulėtas krantas

Varna

ROYAL PALACE HELENA SANDS 5 *

IBEROSTAR SUNNY BEACH RESORT 4 *
BARCELO ROYAL BEACH 5*

PLANETA HOTEL 4 *

SREDETZ 3 *

FORUM 4 *

AMFORA BEACH 3 * 

IMPERIAL HOTEL SUNNY BEACH 4 *

KOTVA 3 * 

RIU HELIOS 4*

NOBEL 4 *

CALLYPSO HOTEL 3+*

CHAIKA RESORT 4 * 

IZOLA PARADISE 3 *

LION SUNNY BEACH 4 *

IVANA PALACE 3 *

MAJESTIC HOTEL 4 *

VICTORIA PALACE 5 *

BELLEVUE SUNNY BEACH 4 *
EVRIKA BEACH 4*

ROYAL PALACE HELENA PARK 5 *
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Saulėtas krantas

Varna

ROYAL PALACE HELENA SANDS 5 *

IBEROSTAR SUNNY BEACH RESORT 4 *
BARCELO ROYAL BEACH 5*

PLANETA HOTEL 4 *

SREDETZ 3 *

FORUM 4 *

AMFORA BEACH 3 * 

IMPERIAL HOTEL SUNNY BEACH 4 *

KOTVA 3 * 

RIU HELIOS 4*

NOBEL 4 *

CALLYPSO HOTEL 3+*

CHAIKA RESORT 4 * 

IZOLA PARADISE 3 *

LION SUNNY BEACH 4 *

IVANA PALACE 3 *

MAJESTIC HOTEL 4 *

VICTORIA PALACE 5 *

BELLEVUE SUNNY BEACH 4 *
EVRIKA BEACH 4*

ROYAL PALACE HELENA PARK 5 *

Kaipgi be tradicinės bulgarų pupelių sriubos

ViETa

Saulėtas krantas plyti labai gražioje vietoje – pietuose jį skalauja 
juodoji jūra, o šiaurėje supa Stara Platina kalnų masyvas. Tai turbūt 
didžiausias bulgarijos kurortas, įkurtas dar 1959 metais. 
Tik 32 km nuo burgaso miesto ir oro uosto, tad kelionė iki pasirinkto 
viešbučio neužtruks. 
Saulėtas krantas turi vieną plačiausių paplūdimio juostų, kurios ilgis 
yra apie 8 km, o plotis nuo 30 iki 100 metrų. „mėlynosios vėliavos“ 
apdovanojimas liudija, kad šie paplūdimiai švarūs ir puikiai prižiūrėti. 
nenuostabu, kad šis kurortas nenustoja plėstis ir vystytis, kasmet čia 
atsidaro naujų viešbučių ir restoranų, o pramogų gausa su Saulėtu 
krantu negali lygintis nei vienas bulgarijos kurortas.

nesebaras – svarbiausias lankytinas objektas Saulėto kranto 
apylinkėse. jis taip netoli, kad jaukiame nesebaro senamiestyje 
galėsite praleisti ir visus vakarus. kiekvienas senamiesčio 
restoranėlis jums pasiūlys turtingą meniu, tačiau mes 
rekomenduojame paragauti natūraliai paruoštų midijų. Dieną čia 
taip pat vertėtų apsilankyti, kad apžiūrėtumėte miestą – muziejų 
po atviru dangumi su gausybe pačių gražiausių apylinkės cerkvių, 
kuriose neįprastai susimaišiusios slavų ir graikų architektūros 
tradicijos. 
pačiame kurorte taip pat nebus kada nuobodžiauti – banglentės, 
vandens slidės, buriavimo klubai, lauko teniso aikštelės, 
paplūdimio tinklinis, mini golfas, boulingas... Gal net pasiryšite 
iššokti su parašiutu? norintiems pasimėgauti jūros grožiu 
siūlome pasiplaukiojimus jachta.
iš tolimesnių išvykų rekomenduojame Rilos vienuolyną, įsikūrusį 
kalnuose netoli plovdivo. šis vienuolynas slepiasi Rilos kalnuose, 
maždaug 915 m aukštyje virš jūros lygio. Vienuolynas garsėja savo 
dydžiu ir grožiu, jo kompleksą sudaro apie 300 pastatų, sujungtų 
į sudėtingą architektūrinį ansamblį. Vienuolyno muziejuje 
eksponuojamos stulbinančio grožio freskos, rankraščiai su 
miniatūromis, net 16 000 senovinių knygų bei ne mažiau įdomūs 
taikomosios dailės kūriniai. Įspūdingos gamtos apsupty stovintis 
Rilos vienuolynas 1976 metais buvo pripažintas nacionaliniu 
istoriniu paminklu, o 1983 metais įtrauktas į UnESCo pasaulio 
paveldo sąrašą.
Taip pat verta aplankyti „Rožių slėnį“, į kurį XVii a. turkai atvežė 
tūkstančius rožių sodinukų. Dviejų upių slėnyje, maždaug 710 
metrų aukštyje, šiek tiek į pietus nuo didingos balkanų kalnų 
grandinės auga kvapniausios rožės pasaulyje.

REkomEnDUojamE

GiDaS REkomEnDUoja
jei ilsėdamiesi Saulėtame krante norėsite išdegustuoti 
visus garsiausius bulgariškos virtuvės patiekalus, 
susiraskite restoraną „Djanny“ (Bazaar Palma, Sunny 
Beach, Bulgaria). paragaukite čia banitzos, pitkos ir 
bulgariškos pupelių sriubos, neatsisakykite ir lukankos, 
Kyufte bei Kebapche. Skanaus!

saulėtas krantas

Pasiruoškite vitamino D dozei Saulėtame krante
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Viešbutis: 29 km iki burgaso oro uosto, apie 100 km iki Varnos 
oro uosto, Saulėto kranto kurortinėje zonoje, 70 m iki paplūdimio. 
pastatytas 2007 metais. Viešbutį sudaro trys 8-ių aukštų pastatai, 
kuriuose yra 311 numerių: 143 Deluxe tipo numeriai (maks. 2+1 
asm., 47 kv.m), 24 Residential tipo numeriai (maks. 2 asm., 44 kv.m), 
140 Residential Suite tipo numerių (maks. 2+2 asm., 65 kv.m), 4 trijų 
kambarių Residential Suite tipo numeriai (maks. 4+1 asm., 97 kv.m).

Paplūdimys: miesto, smėlio. Skėčiai, gultai, čiužiniai – už papildomą 
mokestį. paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - 5*

Tel. +359 554 20400 Faksas +359 554 20405. 

Interneto svetainė www.barceloroyalbeach.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ seifas
 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 3 restoranai (2 a la 
carte)

 ♦ 3 barai
 ♦ 2 atviri baseinai
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ Spa centras
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ parduotuvės
 ♦ internetas
 ♦ drabužių valymo 
paslaugos

 ♦ automobilių nuoma
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

 ♦ konferencijų salė (iki 
180 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 
 ♦ pirtis
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ stalo tenisas
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį: 
 ♦ masažas
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ Spa procedūros
 ♦ Thalasso / Wellness 
centras

 ♦ 5 teniso kortai
 ♦ teniso inventorius
 ♦ teniso kortų 
apšvietimas

 ♦ biliardas
 ♦ mini golfas
 ♦ smiginis
 ♦ vandens sporto 
priemonės

 ♦ nardymo pamokos

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas
 ♦ pramoginiai 
renginiai

barcelo Royal beach Viskas įskaičiuota

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt72



saulėtas krantas

Viešbutis: 28 km iki burgaso oro uosto, apie 105 km iki Varnos oro 
uosto, 3 km iki kurorto centro, šiaurinėje Saulėto kranto kurortinėje 
zonoje, 150 m iki paplūdimio. pastatytas 2004 metais. Viešbutį 
sudaro vienas 6-ių aukštų pastatas, kuriame yra 232 numeriai: 77 
standartiniai numeriai (maks. 2+1 asm., 30-35 kv.m), 215 Superior 
tipo numerių (maks. 2+1 asm., 30-35 kv.m), 17 Suite tipo numerių 
(maks. 2+2 asm., 55-80 kv.m).

Paplūdimys: miesto, smėlio. Skėčiai, gultai – nemokamai (ribotas 
kiekis). paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: gultai ir skėčiai - nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 5*

Tel. +359 554 20020. Faksas +359 554 20024. 

Interneto svetainė www.helenaresort.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ seifas
 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 2 restoranai (1 a la carte)
 ♦ 3 barai
 ♦ atviras baseinas
 ♦ uždaras baseinas (Helena 
Sands viešbutyje)

 ♦ Spa centras
 ♦ parduotuvės
 ♦ internetas
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ kirpykla
 ♦ drabužių skalbimo ir 
valymo paslaugos

 ♦ automobilių nuoma
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

 ♦ konferencijų salė (iki 190 
asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ krepšinis
 ♦ smiginis
 ♦ stalo tenisas
 ♦ teniso kortai
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ pirtis
 ♦ masažas
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ soliariumas
 ♦ Spa procedūros
 ♦ Thalasso / Wellness 
centras

 ♦ teniso kortų apšvietimas
 ♦ teniso inventorius
 ♦ teniso pamokos
 ♦ mini golfas
 ♦ vandens sporto 
priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 
iki 12 metų)

Royal palace Helena park Ultra viskas įskaičiuota
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Viešbutis: 28 km iki burgaso oro uosto, apie 105 km iki Varnos oro 
uosto, 3 km iki kurorto centro, šiaurinėje Saulėto kranto kurortinėje 
zonoje, 50 m iki paplūdimio. pastatytas 2004 metais. Viešbutį sudaro 
vienas 8-ių aukštų pastatas, kuriame yra 196 numeriai: 44 Superior 
Inland View tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 30 kv.m), 125 Superior 
Sea View tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 30 kv.m), 16 Junior Suite tipo 
numerių (maks. 2+2 asm., 55 kv.m), 13 Suite tipo numerių (maks. 2+2 
asm., 65 kv.m), 6 Duplex Suite tipo numeriai (maks. 2+2 asm., 75 kv.m).

Paplūdimys: miesto, smėlio. Skėčiai, gultai – nemokamai (kiekis 
ribotas). paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: gultai ir skėčiai - nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - 5*

Tel. +359 554 20010. Faksas +359 554 20013. 

Interneto svetainė www.helenaresort.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį)

 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 2 restoranai (1 a la 
carte)

 ♦ 2 barai
 ♦ atviras baseinas
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ Spa centras
 ♦ parduotuvės
 ♦ internetas
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ kirpykla
 ♦ drabužių skalbimo ir 
valymo paslaugos

 ♦ automobilių nuoma
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

 ♦ konferencijų salė (iki 
40 asm.)

Pramogos ir sportas
Nemokamai: 

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ vandens aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ krepšinis
 ♦ smiginis
 ♦ stalo tenisas
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį: 
 ♦ pirtis
 ♦ masažas
 ♦ Spa procedūros
 ♦ Thalasso / Wellness 
procedūros

 ♦ 2 teniso kortai
 ♦ teniso kortų apšvietimas
 ♦ teniso inventorius
 ♦ teniso pamokos

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė 
su kalneliais

 ♦ vaikų klubas (nuo 
4 iki 12 metų)

Royal palace Helena Sands pusryčiai, vakarienė

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt74



saulėtas krantas

Viešbutis: 30 km iki burgaso oro uosto, apie 100 km iki Varnos oro 
uosto, šiaurinėje Saulėto kranto kurortinės zonos dalyje, 3 km iki 
kurorto centro, ant jūros kranto. pastatytas 2003 metais. Viešbutį 
sudaro vienas 9-ių aukštų pastatas, kuriame yra 545 numeriai: 266 
standartiniai Park View tipo numeriai (maks. 2+2 asm., 30 kv.m), 
235 standartiniai Sea View tipo numeriai (maks. 2+2 asm., 30 kv.m), 
44 Studio Sea View tipo numeriai (maks. 2+2 asm., 50 kv.m).

Paplūdimys: miesto, smėlio. Skėčiai, gultai – už papildomą mokestį.

Prie baseino: gultai ir skėčiai - nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 4*

Tel. +359 554 25480. Faksas +359 554 25200. 

Interneto svetainė www.victoria-group.net

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį)

 ♦ balkonas 
(ne visuose 
numeriuose)

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 3 restoranai (1 a la 
carte)

 ♦ 6 barai
 ♦ atviras baseinas
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ Spa centras
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ internetas
 ♦ parduotuvės
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ kirpykla
 ♦ drabužių skalbimo 
ir valymo paslaugos

 ♦ automobilių nuoma
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

Pramogos ir sportas
Nemokamai:

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ smiginis

Už papildomą mokestį:
 ♦ pirtis
 ♦ masažas
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ Spa centras
 ♦ Thalasso / Welness 
procedūros

 ♦ vandens sporto priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 
iki 12 metų)

Victoria palace Viskas įskaičiuota
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Viešbutis: 35 km iki burgaso oro uosto, apie 100 km iki Varnos 
oro uosto, Saulėto kranto kurortinėje zonoje, 70 m iki paplūdimio. 
pastatytas 2005 metais, paskutinį kartą atnaujintas 2011 metais. 
Viešbutį sudaro du 8-ių aukštų korpusai, kuriuose yra 636 numeriai: 
530 standartiniai numeriai (maks. 2+1 asm., 37 kv.m), 66 Junior Suite 
tipo numeriai (maks. 3+1 asm., 47 kv.m), 40 šeimyninių numerių 
(maks. 4+1 asm., 52 kv.m).

Paplūdimys: miesto, smėlio. Skėčiai, gultai – nemokamai. paplūdimio 
rankšluosčiai – už užstatą.

Prie baseino: gultai ir skėčiai - nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - 3*

Tel. +359 554 41009. Faksas +359 554 41080. 

Interneto svetainė www.iberostar.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį)

 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 3 restoranai
 ♦ 4 barai
 ♦ 2 atviri baseinai
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ Wellness centras
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ parduotuvės
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ kirpykla
 ♦ internetas
 ♦ drabužių skalbimo ir 
valymo paslaugos

 ♦ automobilių nuoma
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

 ♦ 2 konferencijų salės 
(iki 250 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ tinklinis
 ♦ stalo tenisas
 ♦ smiginis
 ♦ pramoginiai 
renginiai

Už papildomą 
mokestį: 
 ♦ pirtis
 ♦ masažas
 ♦ Thalasso / Wellness 
procedūros

 ♦ mini futbolas
 ♦ biliardas

Vaikams:
 ♦ 4 baseinai
 ♦ vandens kalnelis
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas
 ♦ pramoginiai 
renginiai

iberostar Sunny beach Resort Viskas įskaičiuota

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt76



saulėtas krantas

Viešbutis: 35 km iki burgaso oro uosto, apie 100 km iki Varnos oro 
uosto, Saulėto kranto kurortinėje zonoje, 150 m iki paplūdimio. 
pastatytas 2003 metais, paskutinį kartą atnaujintas 2011 metais. 
Viešbutį sudaro 6-ių aukštų pastatas, kuriame yra 324 numeriai: 
200 standartinių numerių (maks. 2+1 asm., 25 kv.m), 100 Junior 
Suite tipo numerių (maks. 2+2 asm., 30 kv.m), 24 Suite tipo 
numeriai (maks. 2+3 asm., 48 kv.m).

Paplūdimys: miesto, smėlio. Skėčiai, gultai – už papildomą mokestį. 
paplūdimio rankšluosčiai – už užstatą.

Prie baseino: gultai ir skėčiai - nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 4*

Tel. +359 554 29600. Faksas +359 554 27755. 

Interneto svetainė www.iberostar.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį)

 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ 2 barai
 ♦ atviras baseinas
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 5 vandens kalneliai
 ♦ Spa centras
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ internetas
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ drabužių skalbimo 
ir valymo paslaugos

 ♦ kirpykla
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

 ♦ konferencijų salė 
(iki 75 asm.)

Pramogos ir sportas
Nemokamai:

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ stalo tenisas
 ♦ smiginis
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ Spa procedūros
 ♦ biliardas

Vaikams:
 ♦ 2 vandens kalneliai
 ♦ vaikų klubas
 ♦ pramoginiai 
renginiai

Tiara beach Viskas įskaičiuota
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Viešbutis: 35 km iki burgaso oro uosto, apie 100 km iki Varnos oro 
uosto, Saulėto kranto kurortinėje zonoje, 800 m iki miesto centro, 50 m 
iki paplūdimio. pastatytas 2001 metais, paskutinį kartą atnaujintas 2011 
metais. Viešbutį sudaro keturi korpusai, kuriuose yra 633 numeriai: 
265 standartiniai Garden View tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 24 kv.m), 
130 standartinių Pool View  tipo numerių (maks. 2+2 asm., 24 kv.m), 106 
standartiniai Sea View tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 24 kv.m), Studio tipo 
numeriai (maks. 3+2 asm., 46 kv.m), 48 šeimyniniai numeriai (maks. 3+1 
asm., 39 kv.m), Suite tipo numeriai (maks. 3+2 asm., 46 kv.m).

Paplūdimys: miesto, smėlio. Skėčiai, gultai, čiužiniai – nemokamai 
(ribotas kiekis).

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai – nemokamai. paplūdimio 
rankšluosčiai - nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - 3*

Tel. +359 554 22877. Faksas +359 554 22874. 

Interneto svetainė www.hotel-evrika.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį)

 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 4 restoranai (1 a la 
carte)

 ♦ 6 barai
 ♦ 2 atviri baseinai
 ♦ vandens kalneliai
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ parduotuvės
 ♦ kirpykla
 ♦ internetas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ automobilių nuoma
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

Pramogos ir sportas
Nemokamai: 
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ pirtis
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ aerobika
 ♦ 2 teniso kortai
 ♦ teniso inventorius
 ♦ stalo tenisas
 ♦ smiginis
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį: 
 ♦ masažas
 ♦ mini futbolas
 ♦ teniso kortų apšvietimas
 ♦ biliardas
 ♦ mini golfas
 ♦ vandens sporto 
priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas (skyrius 
pagrindiniame baseine)

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 
12 metų)

 ♦ pramoginiai renginiai

Evrika beach Viskas įskaičiuota

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt78



saulėtas krantas

Viešbutis: 30 km iki burgaso oro uosto, apie 100 km iki Varnos oro uosto, 
Saulėto kranto kurortinėje zonoje, 500 m iki kurorto centro, ant jūros kranto. 
pastatytas 2003 metais, paskutinį kartą atnaujintas 2012 metais. Viešbutį 
sudaro vienas 5-ių aukštų pastatas, kuriame yra 355 numeriai: 120 Sea 
View tipo numerių (maks. 2+2 asm., 30 kv.m), 182 standartiniai with Balcony 
tipo numeriai (maks. 2+2 asm., 30 kv.m), 43 dviviečiai without Balcony tipo 
numeriai (maks. 2+1 asm., 28 kv.m), 10 vieno kambario apartamentų (maks. 
3+1 asm., 60 kv.m).

Paplūdimys: miesto, smėlio. Skėčiai, gultai, čiužiniai – už 
papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 4*

Tel. +359 554 24030. Faksas +359 554 24031. 

Interneto svetainė www.riu.com

Numeriuose:
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ seifas (už papildomą 
mokestį)

 ♦ balkonas (ne visuose 
numeriuose)

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 3 restoranai (2 a la 
carte)

 ♦ 4 barai
 ♦ 2 atviri baseinai
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ internetas
 ♦ kirpykla
 ♦ parduotuvės
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ drabužių skalbimo 
ir valymo paslaugos

 ♦ automobilių nuoma
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

 ♦ konferencijų salė 
(iki 30 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ stalo tenisas
 ♦ teniso kortai
 ♦ aerobika
 ♦ tinklinis
 ♦ krepšinis
 ♦ mini futbolas
 ♦ smiginis
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ pirtis
 ♦ masažas
 ♦ teniso inventorius
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ Spa centras
 ♦ biliardas

Vaikams:
 ♦ baseinas (skyrius 
pagrindiniame baseine)

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 
12 metų)

 ♦ pramoginiai renginiai

Riu Helios Ultra viskas įskaičiuota
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Viešbutis: 35 km iki burgaso oro uosto, apie 100 km iki Varnos 
oro uosto, Saulėto kranto kurortinėje zonoje, kurorto centre, 
50 m iki paplūdimio. pastatytas 2003 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2012 metais. Viešbutį sudaro du pastatai, kuriuose 
yra: 180 standartinių numerių (maks. 2+2 asm., 32 kv.m), 20 
apartamentų (maks. 3+1 asm., 68 kv.m).

Paplūdimys: miesto, smėlio. Skėčiai, gultai, čiužiniai – už 
papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - 4*

Tel. +359 554 22290. Faksas +359 554 22286. 

Interneto svetainė www.alba-hotel.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį)

 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ 2 barai
 ♦ 2 atviri baseinai
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ internetas
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ kirpykla
 ♦ drabužių valymo 
paslauga

 ♦ automobilių nuoma
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 
 ♦ stalo tenisas
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ pirtis (1 
apsilankymas)

 ♦ treniruoklių salė (1 
apsilankymas)

Už papildomą 
mokestį: 
 ♦ masažasVaikams:

 ♦ baseinas su 
kalneliu

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 
4 iki 12 metų)

alba Viskas įskaičiuota

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt80



saulėtas krantas

Viešbutis: 25 km iki burgaso oro uosto, apie 100 km iki Varnos oro 
uosto, Saulėto kranto kurortinėje zonoje, 800 m iki miesto centro, 
20 m iki paplūdimio.  pastatytas 2001 metais. Viešbutį sudaro vienas 
13-kos aukštų pastatas, kuriame yra 270 numerių: 248 standartiniai 
numeriai (maks. 2+1 asm., 24 kv.m), 16 šeimyninių numerių (maks. 
4+1 asm., 48 kv.m), 6 Suite tipo numeriai (maks. 3 asm., 48 kv.m).

Paplūdimys: miesto, smėlio. Skėčiai, gultai, čiužiniai – nemokamai 
(ribotas kiekis). paplūdimio rankšluosčiai – už užstatą.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai – nemokamai

Viešbučio kategorija šalyje – 4*

Tel. +359 554 25575. Faksas +359 554 25585. 

Interneto svetainė www.hotelbellvue-bg.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 2 restoranai (1 a la 
carte)

 ♦ 2 barai 
 ♦ atviras baseinas
 ♦ seifas (registratūroje)
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ kirpykla
 ♦ internetas
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ parduotuvės
 ♦ drabužių valymo 
paslaugos

 ♦ automobilių nuoma
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

 ♦ konferencijų salė (iki 
100 asm.)

Pramogos ir sportas
Nemokamai:

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ stalo tenisas
 ♦ smiginis
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ biliardas
 ♦ mini golfas
 ♦ vandens sporto priemonės
 ♦ nardymo pamokos

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas
 ♦ pramoginiai 
renginiai

bellevue Sunny beach Viskas įskaičiuota
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Viešbutis: 35 km iki burgaso oro uosto, 700 m iki Saulėto kranto 
kurortinės zonos centro, ant jūros kranto. paskutinį kartą atnaujintas 
2001 metais. Viešbutį sudaro vienas 19-kos aukštų pastatas, kuriame 
yra 250 standartinių numerių (maks. 2+1 asm.).

Paplūdimys: miesto, smėlio. Skėčiai, gultai – už papildomą mokestį.

Prie baseino: gultai ir skėčiai - nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - 4*

Tel. +359 554 22358. Faksas +359 554 22731. 

Interneto svetainė www.sbhh.eu

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ 3 barai
 ♦ baseinas
 ♦ seifas (registratūroje)
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ internetas
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 
 ♦ stalo tenisas

Už papildomą 
mokestį: 
 ♦ masažas
 ♦ smiginis
 ♦ biliardasVaikams:

 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė

burgas beach Viskas įskaičiuota

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt82



saulėtas krantas

Viešbutis: 30 km iki burgaso oro uosto,apie 100 km iki Varnos oro uosto, 
šiaurinėje Saulėto kranto kurortinės zonos dalyje, 2 km iki kurorto centro, 
ant jūros kranto. pastatytas 2000 metais, paskutinį kartą atnaujintas 2006 
metais. Viešbutį sudaro trys kompleksai: 9-ių aukštų „Chaika beach“, 6-ių 
aukštų „arkadia“ ir 12-kos aukštų „metropol“, kuriuose yra 880 numerių: 
740 standartinių Park View tipo numerių („Chaika beach“ komplekse maks. 
2+2 asm.; „arkadia“ – maks. 2+1; „metropol“ – maks. 2+2 asm.,  22-28 kv.m), 
70 standartinių Sea View tipo numerių („Chaika beach“ komplekse maks. 
2+2 asm. ir 20 Sea View; „arkadia“ – maks. 2+1 asm., 26 kv.m), 56 Studio 
Park View tipo numeriai (maks. 3+2 asm., 38 kv.m), 3 VIP Suite tipo numeriai.

Paplūdimys: miesto, smėlio. Skėčiai, gultai – už papildomą mokestį.

Prie baseino: gultai ir skėčiai - nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. +359 554 28500. Faksas +359 554 22308. 

Interneto svetainė www.victoria-group.net

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį)

 ♦ balkonas 
(ne visuose 
numeriuose)

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 3 restoranai (1 a la 
carte)

 ♦ 4 barai
 ♦ 2 atviri baseinai
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ Spa centras
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ internetas
 ♦ parduotuvės
 ♦ kirpykla
 ♦ drabužių skalbimo 
ir valymo paslaugos

 ♦ automobilių nuoma
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

Pramogos ir sportas
Nemokamai:

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ smiginis

Už papildomą mokestį:
 ♦ pirtis
 ♦ masažas
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ Spa centras
 ♦ soliariumas
 ♦ Thalasso / Welness centrai
 ♦ vandens sporto priemonės 
paplūdimyje

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 
iki 12 metų)

Chaika Resort Viskas įskaičiuota
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Viešbutis: 35 km iki burgaso oro uosto, apie 100 km iki Varnos oro uosto, 
Saulėto kranto kurortinėje zonoje, 1,5 km iki kurorto centro. pastatytas 
2005 metais, paskutinį kartą atnaujintas 2006 metais. Viešbutį sudaro 9-ių 
ir 12-kos aukštų pastatai, kuriuose yra 734 numeriai: 342 standartiniai 
numeriai (maks. 2+1 asm., 25 kv.m), iš jų 4 numeriai pritaikyti žmonėms 
su negalia, 173 Studio tipo numeriai (maks. 2+2 asm., 60 kv.m), 215 dviejų 
kambarių apartamentų (maks. 2+2 asm., 100 kv.m).

Paplūdimys: miesto, smėlio. Skėčiai, gultai, čiužiniai – už papildomą 
mokestį, 50 % nuolaida. paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - 4*

Tel. +359 554 21500. Faksas +359 554 22466. 

Interneto svetainė www.majestic-bg.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį)

 ♦ balkonas / terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 3 restoranai (1 a la 
carte)

 ♦ 5 barai
 ♦ 2 atviri baseinai
 ♦ Spa centras
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ parduotuvės
 ♦ internetas
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ kirpykla
 ♦ drabužių skalbimo ir 
valymo paslaugos

 ♦ automobilių nuoma
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

 ♦ 4 konferencijų salės 
(iki 400 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ tinklinis
 ♦ stalo tenisas
 ♦ smiginis
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį: 
 ♦ pirtis
 ♦ masažas
 ♦ Spa procedūros
 ♦ Thalasso / Wellness 
procedūros

 ♦ 2 teniso kortai
 ♦ teniso inventorius
 ♦ teniso kortų 
apšvietimas

 ♦ biliardas
 ♦ mini golfas
 ♦ mini futbolas

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas
 ♦ pramoginiai 
renginiai

majestic Hotel pusryčiai, vakarienė

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt84



saulėtas krantas

Viešbutis: 30 km iki burgaso oro uosto, apie 100 km iki Varnos oro 
uosto, Saulėto kranto kurortinėje zonoje, 50 m iki kurorto centro, 50 
m iki paplūdimio. pastatytas 2003 metais. Viešbutį sudaro du 8-ių 
ir 13-kos aukštų korpusai, kuriuose yra 396 numeriai: standartiniai 
numeriai (maks. 2+1 asm., 20 kv.m), Studio tipo numeriai (maks. 
2+2 asm., 25-30 kv.m).

Paplūdimys: miesto, smėlio. Skėčiai, gultai, čiužiniai – už 
papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, čiužiniai – už papildomą mokestį, gultai – 
nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 4*

Tel. +359 554 22245. Faksas +359 554 22020.

Numeriuose:
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ 4 barai
 ♦ seifas 
(registratūroje)

 ♦ atviras baseinas
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ internetas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ drabužių skalbimo 
ir valymo paslaugos

 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ 3 konferencijų salės 
(iki 100 asm.)

Pramogos ir sportas
Nemokamai:

 ♦ treniruoklių salė
Už papildomą mokestį:

 ♦ boulingas
 ♦ masažas
 ♦ stalo tenisas
 ♦ biliardas

Vaikams:
 ♦ skyrius 
pagrindiniame 
baseine

Globus Hotel pusryčiai, vakarienė
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Viešbutis: 35 km iki burgaso oro uosto, apie 100 km iki Varnos oro 
uosto, Saulėto kranto kurortinėje zonoje, 500 m iki kurorto centro, 
120 m iki paplūdimio. pastatytas 2004 metais.  Viešbutį sudaro du 
pastatai, kuriuose yra: 420 standartinių numerių (maks. 2+2 asm., 30 
kv.m), 15 šeimyninių apartamentų (maks. 4 asm., 65 kv.m), 5 Lux tipo 
apartamentai (maks. 4 asm., 100 kv.m).

Paplūdimys: miesto, smėlio. Skėčiai, gultai, čiužiniai – už papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - 4*

Tel. +359 554 22667. Faksas +359 554 22922. 

Interneto svetainė www.hrizantema.eu

Numeriuose:
 ♦ dušas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ šaldytuvas
 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 6 restoranai (1 a la 
carte)

 ♦ 2 barai
 ♦ atviras baseinas
 ♦ seifas 
(registratūroje)

 ♦ internetas
 ♦ parduotuvės
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ automobilių 
nuoma

 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 
 ♦ treniruoklių salė

Už papildomą 
mokestį: 
 ♦ pirtis
 ♦ sūkurinė vonia

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas

Hrizantema Viskas įskaičiuota

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt86



saulėtas krantas

Viešbutis: 30 km iki burgaso oro uosto, apie 100 km iki Varnos oro 
uosto, Saulėto kranto kurortinėje zonoje, 1 km iki kurorto centro, 50 
m iki paplūdimio. pastatytas 2002 metais, paskutinį kartą atnaujintas 
2009 metais. Viešbutį sudaro 4-ių aukštų pastatas, kuriame yra: 99 
standartiniai numeriai (maks. 2+1 asm., 30 kv.m), 18 apartamentų 
(maks. 3+2 asm., 55 kv.m).

Paplūdimys: miesto, smėlio. Skėčiai, gultai – už papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - 4*

Tel. +359 554 22164. Faksas +359 554 22446. 

Interneto svetainė www.hotelkavkaz.com

Numeriuose:
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (už papildomą 
mokestį)

 ♦ seifas (už papildomą 
mokestį)

 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ 2 barai
 ♦ atviras baseinas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ internetas
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ konferencijų salė 
(iki 40 asm.)

 ♦ automobilių nuoma
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ stalo tenisas

Už papildomą mokestį:
 ♦ biliardas
 ♦ pirtis
 ♦ masažas

Vaikams:
 ♦ baseinas (skyrius 
pagrindiniame 
baseine)

 ♦ žaidimų aikštelė

Viešbutis: 35 km iki burgaso oro uosto, Saulėto kranto 
kurortinės zonos centre, 300 m iki jūros. pastatytas 2005 
metais, paskutinį kartą iš dalies atnaujintas 2012 metais. 
Viešbutį sudaro vienas 4-ių aukštų pastatas, kuriame yra 200 
standartinių numerių (maks. 2+2 asm., 24 kv.m).

Paplūdimys: miesto, smėlio. Skėčiai, gultai – už papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - 4*

Tel. +359 554 231 24. Faksas +359 554 231 24.

Numeriuose:
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ balkonas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas
 ♦ 2 barai
 ♦ baseinas
 ♦ seifas (registratūroje)
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ internetas
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ parduotuvės

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 

 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ pirtis
 ♦ biliardas

Vaikams:
 ♦ baseinas

kavkaz Golden Dune Viskas įskaičiuota

Yavor palace Viskas įskaičiuota
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Viešbutis: 30 km iki burgaso oro uosto, Saulėto kranto 
kurortinėje zonoje, apie 100 m iki kurorto centro, apie 150 
m iki paplūdimio. Viešbutis pastatytas 2001 metais. Viešbutį 
sudaro vienas 5-ių aukštų pastatas, kuriame yra: 113 
standartinių numerių (maks. 3 asm.), 30 šeimyninių numerių 
(maks. 6 asm.), 7 apartamentai (maks. 6 asm.).

Paplūdimys: miesto, smėlio. Skėčiai, gultai - – už papildomą 
mokestį.

Prie baseino: skėčiai ir gultai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 3*

Tel. 359 554 22335. Faks. +359 554 23850. 

Interneto svetainė www.borhotel-bg.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ telefonas 
 ♦ televizorius 
 ♦ mini baras 
 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ 2 barai 
 ♦ atviras baseinas
 ♦ seifas (registratūroje)
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ internetas
 ♦ drabužių skalbimo ir 
valymo paslaugos

 ♦ automobilių nuoma
 ♦ valiutos keitykla

Pramogos ir 
sportas 
Nemokamai: 

 ♦ aerobika 
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ tinklinis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ smiginis
 ♦ krepšinis
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ pirtis
 ♦ masažas 

Vaikams:
 ♦ baseinas 
 ♦ žaidimų aikštelė 
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 
iki 12 metų)

Viešbutis: 30 km iki burgaso oro uosto, apie 100 km iki Varnos 
oro uosto, Saulėto kranto kurortinėje zonoje, 800 m iki kurorto 
centro, 50 m iki paplūdimio. pastatytas 2005 metais. Viešbutį 
sudaro du 8-ių ir 10-ies aukštų korpusai, kuriuose yra 330 
numerių: standartiniai numeriai (maks. 2+1 asm., 20 kv.m), 
Studio tipo numeriai (maks. 2+2 asm., 25-30 kv.m).

Paplūdimys: miesto, smėlio. Skėčiai, gultai, čiužiniai – už 
papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, čiužiniai – už papildomą mokestį, gultai – 
nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 4*

Tel. +359 554 22245. Faks. +359 554 22020.

Numeriuose:
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ seifas (už papildomą 
mokestį)

 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ 2 barai
 ♦ atviras baseinas
 ♦ internetas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ drabužių skalbimo ir 
valymo paslaugos

 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

Vaikams:
 ♦ skyrius 
pagrindiniame 
baseine

Club Hotel bor Viskas įskaičiuota

Fenix Hotel pusryčiai, vakarienė

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 
 ♦ treniruoklių salė

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ stalo tenisas
 ♦ biliardas

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt88



Viešbutis: 30 km iki burgaso oro uosto, apie 100 km iki Varnos oro 
uosto, Saulėto kranto kurortinėje zonoje, 3 km iki miesto centro, 150 
m iki paplūdimio.  pastatytas 2007 metais. Viešbutį sudaro 4-ių aukštų 
pastatas, kuriame yra: 42 standartiniai numeriai (maks. 2+1 asm., 25 
kv.m), 7 Studio tipo numeriai (maks. 2+2 asm., 30 kv.m), 3 Suite tipo 
numeriai (maks. 2+2 asm., 40 kv.m).

Paplūdimys: miesto, smėlio. Skėčiai, gultai – už papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai – nemokamai, čiužiniai – už užstatą.

Viešbučio kategorija šalyje - 4*

Tel. +359 554 25080. Faksas +359 554 25080. 

Interneto svetainė www.imperialgroup.bg

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas
 ♦ seifas (už papildomą 
mokestį)

 ♦ mini baras (už papildomą 
mokestį)

 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ 2 barai 
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ internetas
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas

Viešbutis: 30 km iki burgaso oro uosto, apie 100 km iki Varnos 
oro uosto, Saulėto kranto kurortinėje zonoje, 3 km iki miesto 
centro, 150 m iki paplūdimio. pastatytas 2005 metais. Viešbutį 
sudaro vienas 8-ių aukštų pastatas, kuriame yra 215 numerių: 
197 dviviečiai standartiniai numeriai (maks. 2+1 asm., 25 kv.m), 
7 apartamentai (maks. 2+2 asm., 50 kv.m), 12 Sudio tipo numerių 
(maks. 2+2 asm., 30 kv.m), 1 Vip apartamentas (50 kv.m).

Paplūdimys: miesto, smėlio. Skėčiai, gultai – už papildomą 
mokestį. paplūdimio rankšluosčiai, čiužiniai – už užstatą.

Prie baseino: skėčiai, gultai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - 4*

Tel. +359 554 25080. Faksas +359 554 25080. 

Interneto svetainė www.imperialgroup.bg

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį)

 ♦ balkonas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas
 ♦ 4 barai
 ♦ Spa centras
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ internetas
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ kirpykla
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

 ♦ 2 konferencijų salės (iki 
150 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 

 ♦ tinklinis
 ♦ mini futbolas
 ♦ stalo tenisas
 ♦ smiginis
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ pirtis
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ masažas
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ Spa centras
 ♦ biliardas

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė

Forum Viskas įskaičiuota

imperial Hotel Sunny beach Viskas įskaičiuota

saulėtas krantas

89



Viešbutis: 25 km iki burgaso oro uosto, apie 100 km iki Varnos oro 
uosto, Saulėto kranto kurortinėje zonoje, 100 m iki kurorto centro, 70 
m iki paplūdimio. pastatytas 2006 metais, paskutinį kartą atnaujintas 
2011 metais. Viešbutį sudaro vienas 10-ties aukštų pastatas, kuriame 
yra 538 numeriai: 275 standartiniai numeriai (maks. 2+2 asm., 38 kv.m), 
71 Superior tipo numeris (maks. 3+2 asm., 45 kv.m), 42 Junior Suite tipo 
numeriai (maks. 2+3 asm., 60 kv.m), 12 šeimyninių numerių (maks. 4+2 
asm., 70 kv.m).

Paplūdimys: miesto, smėlio. Skėčiai, gultai – už papildomą 
mokestį. paplūdimio rankšluosčiai – už užstatą.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 4*

Tel. +359 554 28200. Faks. +359 554 28201. 

Interneto svetainė www.planetagroup.net

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ seifas (už papildomą 
mokestį)

 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ 2 barai
 ♦ atviras baseinas
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ Spa centras
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ parduotuvės
 ♦ internetas
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ drabužių skalbimo ir 
valymo paslaugos

 ♦ automobilių nuoma
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

 ♦ 3 konferencijų salės 
(iki 350 asm.)

Pramogos ir 
sportas 
Nemokamai: 

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ aerobika
 ♦ stalo tenisas
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ pirtis
 ♦ masažas
 ♦ Spa procedūros
 ♦ Thalasso / Wellness 
procedūros

 ♦ biliardas

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ pramoginiai renginiai

Viešbutis: 35 km iki burgaso oro uosto, apie 100 km iki Varnos oro 
uosto, Saulėto kranto kurortinėje zonoje, 100 m iki paplūdimio. 
pastatytas 2004 metais, paskutinį kartą atnaujintas 2010 metais. 
Viešbutį sudaro vienas 10-ties aukštų pastatas, kuriame yra 373 
numeriai: 336 standartiniai numeriai (maks. 2+1 asm., 35 kv.m), 21 
Suite tipo numeris (maks. 2+2 asm., 65 kv.m), 16 Studio tipo numerių 
(maks. 2+2 asm., 53 kv.m).

Paplūdimys: miesto, smėlio. Skėčiai, gultai, čiužiniai – už 
papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 4*

Tel. +359 554 22817. Faks. +359 554 22815. 

Interneto svetainė www.hotel-marvel.eu

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 2 restoranai
 ♦ 3 barai
 ♦ atviras baseinas
 ♦ Spa centras
 ♦ seifas (registratūroje)
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ internetas
 ♦ parduotuvės
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ drabužių valymo 
paslaugos

 ♦ kirpykla
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

 ♦ konferencijų salė (iki 120 
asm.)

Vaikams:
 ♦ baseinas

planeta Hotel Viskas įskaičiuota

marvel Viskas įskaičiuota

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 
 ♦ vandens aerobika
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ pirtis
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ masažas
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ Spa procedūros
 ♦ stalo tenisas
 ♦ biliardas

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt90



Viešbutis: 30 km iki burgaso oro uosto, apie 100 km iki Varnos oro uosto, 
Saulėto kranto kurortinėje zonoje, 300 m iki kurorto centro, 300 m iki 
paplūdimio. pastatytas 2001 metais, paskutinį kartą atnaujintas 2009 
metais.  Viešbutyje yra 249 standartiniai numeriai (maks. 2+2 asm., 32 kv.m), 
19 apartamentų (maks. 4 asm., 48 kv.m), 50 Studio tipo numerių (maks. 3+1 
asm., 48 kv.m), 8 Maisonette tipo numeriai (maks. 6 asm., 64 kv.m).

Paplūdimys: miesto, smėlio. Skėčiai, gultai, čiužiniai – už papildomą 
mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai – nemokamai. paplūdimio 
rankšluosčiai – už užstatą

Viešbučio kategorija šalyje - 4*

Tel. +359 554 27078. Faksas +359 554 27076. 

Interneto svetainė www.lagunapark.bg.com

Numeriuose:
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ 4 barai
 ♦ 2 atviri baseinai
 ♦ seifas 
(registratūroje)

 ♦ valiutos keitykla
 ♦ internetas
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ kirpykla
 ♦ drabužių skalbimo 
ir valymo paslaugos

 ♦ parduotuvės
 ♦ Spa centras
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ aerobika
 ♦ tinklinis
 ♦ stalo tenisas
 ♦ smiginis
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ pirtis
 ♦ biliardas
 ♦ sūkurinė vonia

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ vandens kalnelis
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas

Viešbutis: 25 km iki burgaso oro uosto, apie 100 km iki Varnos 
oro uosto, Saulėto kranto kurortinėje zonoje, 1 km iki kurorto 
centro, 350 m iki paplūdimio. pastatytas 2005 metais. Viešbutį 
sudaro vienas 6-ių aukštų pastatas, kuriame yra 225 numeriai: 
192 standartiniai numeriai (maks. 2+1 asm., 30 kv.m), 24 
šeimyniniai numeriai (maks. 3+1 asm., 35 kv.m), 8 Suite tipo 
numeriai (maks. 5 asm., 50 kv.m).

Paplūdimys: miesto, smėlio. Skėčiai, gultai, čiužiniai – už 
papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - 4*

Tel. +359 554 20850. Faksas +359 554 20840. 

Interneto svetainė www.hotelslion.bg 

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ balkonas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 2 restoranai
 ♦ 2 barai
 ♦ baseinas
 ♦ seifas (registratūroje)
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ internetas
 ♦ parduotuvės
 ♦ kirpykla
 ♦ drabužių skalbimo ir 
valymo paslaugos

 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

Pramogos ir 
sportas
Už papildomą mokestį:

 ♦ masažas
 ♦ biliardas

Vaikams:
 ♦ baseinas (skyrius 
pagrindiniame baseine)

 ♦ žaidimų aikštelė

laguna park Viskas įskaičiuota

lion Sunny beach pusryčiai, vakarienė

saulėtas krantas
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Viešbutis: 30 km iki burgaso oro uosto, apie 100 km iki Varnos 
oro uosto, Saulėto kranto kurortinėje zonoje, 2 km iki kurorto 
centro, pirmoje viešbučių linijoje. pastatytas 1965 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2012 metais. Viešbutį sudaro vienas 
5-ių aukštų pastatas ir šeši 4-ių aukštų pastatai, kuriuose 
yra: 120 standartinių numerių (maks. 2+1 asm., 20 kv.m), 36 
šeimyninio tipo numeriai (maks.4 asm.).

Paplūdimys: miesto, smėlio. Skėčiai, gultai – už papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai ir gultai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 4*

Tel. +359 554 22 133. Faks. +359 554 22 826. 

Interneto svetainė www.longosahotel.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ 3 barai
 ♦ atviras baseinas
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ parduotuvės
 ♦ seifas (registratūroje)
 ♦ internetas
 ♦ gydytojo paslaugos

Pramogos ir 
sportas 
Nemokamai: 

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ krepšinis
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ smiginis

Už papildomą mokestį:
 ♦ biliardas
 ♦ stalo tenisas
 ♦ masažas

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ pramoginiai renginiai

Viešbutis: 25 km iki burgaso oro uosto, apie 100 km iki 
Varnos oro uosto, Saulėto kranto kurortinėje zonoje, 150 
m iki paplūdimio. pastatytas 2005 metais. Viešbutį sudaro 
vienas 5-ių aukštų pastatas, kuriame yra 148 numeriai: 126 
standartiniai numeriai (maks. 2+1 asm., 36 kv.m), 4 Suite 
tipo numeriai (maks. 2+2 asm., 52 kv.m).

Paplūdimys: miesto, smėlio. Skėčiai, gultai, čiužiniai – už 
papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. +359 554 25335. Faks. +359 554 25336.

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ balkonas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 2 restoranai (1 a la carte)
 ♦ 2 barai
 ♦ atviras baseinas
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ Spa centras
 ♦ seifas (registratūroje)
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ parduotuvės
 ♦ internetas
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ kirpykla
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

 ♦ konferencijų salė (iki 100 
asm.)

Pramogos ir 
sportas
Už papildomą mokestį:
 ♦ pirtis
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ masažas
 ♦ stalo tenisas
 ♦ biliardas

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė

longoza Viskas įskaičiuota

nobel pusryčiai, vakarienė

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt92



Viešbutis: 30 km iki burgaso oro uosto, 300 m iki Saulėto 
kranto kurortinės zonos centro, 20 m iki jūros. paskutinį kartą 
atnaujintas 2002 metais. Viešbutį sudaro vienas 3-jų aukštų 
pastatas, kuriame yra 368 standartiniai numeriai, iš jų 180 
numerių su vaizdu į jūros pusę (maks. 2+1 asm.).

Paplūdimys: miesto, smėlio. Skėčiai, gultai – už papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - 3*

Tel. +359 554 22755. Faksas +359 554 24086. 

Interneto svetainė www.sbhh.eu

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 2 restoranai (1 a la 
carte)

 ♦ 3 barai
 ♦ baseinas
 ♦ seifas 
(registratūroje)

 ♦ valiutos keitykla
 ♦ internetas
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

Pramogos ir 
sportas
Už papildomą mokestį:

 ♦ masažas
 ♦ stalo tenisas
 ♦ biliardas

Vaikams:
 ♦ baseinas

Viešbutis: 25 km iki burgaso oro uosto, apie 100 km iki Varnos 
oro uosto, pietinėje Saulėto kranto kurortinės zonos dalyje, 3 km 
iki kurorto centro, 250 m iki paplūdimio. pastatytas 1975 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2011 metais. Viešbutį sudaro vienas 4-ių 
aukštų pastatas, kuriame yra: 300 standartinių numerių (maks. 2+1 
asm., 21 kv.m), 150 apartamentų (maks. 2+2 asm., 44 kv.m).

Paplūdimys: nuosavas, smėlio. Skėčiai, gultai – už papildomą 
mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - 3*

Tel. +359 554 22422. Faksas +359 554 22440. 

Interneto svetainė www.kotva-bg.com 

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ balkonas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 2 restoranai (1 a la carte)
 ♦ 2 barai
 ♦ 3 atviri baseinai
 ♦ 3 vandens kalneliai
 ♦ seifas (registratūroje)
 ♦ internetas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ parduotuvės
 ♦ drabužių skalbimo ir 
valymo paslaugos

 ♦ automobilių nuoma
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

 ♦ 3 konferencijų salės (iki 
100 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 

 ♦ sūkurinė vonia
Už papildomą mokestį:

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ pirtis
 ♦ masažas
 ♦ stalo tenisas
 ♦ biliardas

Vaikams:
 ♦ 2 baseinai
 ♦ 4 vandens kalneliai
 ♦ žaidimų aikštelė

nesebar beach Viskas įskaičiuota

kotva pusryčiai, vakarienė

saulėtas krantas
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Viešbutis: 30 km iki burgaso oro uosto, apie 100 km iki Varnos oro 
uosto, Saulėto kranto kurortinėje zonoje, 150 m iki kurorto centro, 50 
m iki paplūdimio. pastatytas 1982 metais, paskutinį kartą atnaujintas 
2002 metais. Viešbutį sudaro vienas 3-jų aukštų pastatas, kuriame yra 
124 standartiniai numeriai (maks. 2+2 asm., 30 kv.m).

Paplūdimys: miesto, smėlio. Skėčiai, gultai, čiužiniai– už 
papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai ir gultai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 3*

Tel. +359 554 29500. Faks. +359 554 29500.

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ 2 barai
 ♦ atviras baseinas
 ♦ seifas (registratūroje)
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ internetas
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ kirpykla
 ♦ drabužių valymo 
paslaugos

 ♦ parduotuvės
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

Pramogos ir 
sportas 
Nemokamai: 
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ stalo tenisas

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ pirtis
 ♦ biliardas

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė

Viešbutis: 25 km iki burgaso oro uosto, Saulėto kranto kurortinėje 
zonoje, apie 5 km iki kurorto centro, apie 300 m iki miesto 
paplūdimio. atidarytas 2007 metais, paskutinį kartą atnaujintas 2011-
2012 metais. Viešbutį sudaro keturi 6-ių aukštų pastatai, kuriuose 
yra: 120 vieno miegamojo apartamentų (maks. 4+1 asm., 60 kv.m).

Paplūdimys: miesto, smėlio. Skėčiai, gultai – už papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 3*

Interneto svetainė www.seagracehotel.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ atviras baseinas 
 ♦ seifas (registratūroje)
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ automobilių nuoma
 ♦ internetas
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas (skyrius 
bendrame baseine)

Regina Sunny beach Viskas įskaičiuota

Sea Grace aparthotel pusryčiai, pietūs, vakarienė

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ biliardas
 ♦ smiginis
 ♦ stalo tenisas

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt94



Viešbutis: 30 km iki burgaso oro uosto, apie 100 km iki Varnos oro 
uosto, 3 km iki miesto centro. Viešbutis įsikūręs Saulėto kranto 
kurortinėje zonoje, 100 m iki paplūdimio.  pastatytas 1971 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2011 metais. Viešbutį sudaro 3-jų ir 4-ių 
aukštų pastatai, kuriuose yra: 217 standartinių numerių (maks. 2+1 
asm., 20 kv.m), 21 šeimyninis numeris (maks. 2+2 asm., 40 kv.m), 16 
Suite tipo numerių (maks. 2+2 asm., 45 kv.m).

Paplūdimys: miesto, smėlio. Skėčiai, gultai – už papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - 3*

Tel. +359 554 25080. Faksas +359 554 25080. 

Interneto svetainė www.imperialgroup.bg

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas 
 ♦ balkonas 

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ 5 barai 
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ seifas 
(registratūroje)

 ♦ kirpykla
 ♦ internetas
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

 ♦ konferencijų salė 
(iki 80 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ tinklinis
 ♦ mini futbolas
 ♦ stalo tenisas
 ♦ smiginis

Už papildomą mokestį:
 ♦ biliardas

Vaikams:
 ♦ baseinas

Viešbutis: 30 km iki burgaso oro uosto, apie 100 km iki 
Varnos oro uosto, Saulėto kranto kurortinėje zonoje, 300 m iki 
paplūdimio. pastatytas 2004 metais, paskutinį kartą atnaujintas 
2010 metais. Viešbutį sudaro vienas 5-ių aukštų pastatas, 
kuriame yra 240 numerių: standartiniai numeriai (maks. 2+1 
asm., 24 kv.m), Suite tipo numeriai (maks. 2+2 asm., 48 kv.m).

Paplūdimys: miesto, smėlio. Skėčiai, gultai, čiužiniai – už 
papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - 3*

Tel. +359 554 24131. Faksas +359 554 24181. 

Interneto svetainė www.ivanapalace.com 

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ balkonas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas
 ♦ 2 barai
 ♦ atviras baseinas
 ♦ seifas (registratūroje)
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ internetas
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ kirpykla
 ♦ parduotuvės
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

 ♦ konferencijų salė (iki 100 
asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 

 ♦ treniruoklių salė
Už papildomą mokestį:

 ♦ pirtis
 ♦ masažas
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ Spa centras
 ♦ Thalasso / Welness 
procedūros

 ♦ biliardas

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė

amfora beach Viskas įskaičiuota

ivana palace pusryčiai, vakarienė

saulėtas krantas
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Viešbutis: 30 km iki burgaso oro uosto, apie 100 km iki Varnos oro 
uosto, Saulėto kranto kurortinėje zonoje, 300 m iki kurorto centro, 50 m 
iki paplūdimio. pastatytas 2001 metais, paskutinį kartą atnaujintas 2011 
metais. Viešbutį sudaro vienas 4-ių aukštų pastatas kuriame yra: 120 
standartinių numerių (maks. 2+2 asm., 23 kv.m).

Paplūdimys: miesto, smėlio. Skėčiai, gultai, čiužiniai – už 
papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai ir gultai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 3*

Tel. +359 554 22977. Faks. +359 554 23305. 

Interneto svetainė www.avligabeach.hit.bg

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ baras
 ♦ atviras baseinas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ kirpykla
 ♦ seifas (registratūroje)
 ♦ internetas
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ automobilių nuoma
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

Pramogos ir 
sportas 
Nemokamai: 

 ♦ sūkurinė vonia
Už papildomą mokestį:

 ♦ biliardas
 ♦ pirtis
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ tenisas
 ♦ mini golfas
 ♦ masažas

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė

Viešbutis: 30 km iki burgaso oro uosto, apie 100 km iki Varnos oro 
uosto, Saulėto kranto kurortinėje zonoje, 150 m iki kurorto centro, 
apie 360 m iki paplūdimio. pastatytas 2007 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2011 metais. Viešbutį sudaro vienas 6-ių aukštų pastatas, 
kuriame yra 129 numeriai: 111 dviviečių standartinių numerių (maks. 
2+1 asm., 40 kv.m); 14 triviečių standartinių numerių (maks. 3 asm., 
50 kv.m), 4 šeimyniniai numeriai (maks. 4+2 asm., 80 kv.m).

Paplūdimys: miesto, smėlio. Skėčiai, gultai – už papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai – nemokamai. Čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai – už papildomą mokestį.

Viešbučio kategorija šalyje – 3*

Tel. +359 554 30023 / 30024. Faks. +359 554 30025. 

Interneto svetainė www.boomerang-hotel.bg

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ 2 barai
 ♦ atviras baseinas
 ♦ seifas (registratūroje)
 ♦ internetas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ kirpykla
 ♦ parduotuvės
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

Vaikams:
 ♦ baseinas

avliga beach pusryčiai, vakarienė

boomerang pusryčiai, vakarienė

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt96



Viešbutis: 30 km iki burgaso oro uosto, apie 100 km iki Varnos 
oro uosto, Saulėto kranto kurortinėje zonoje, 3 km iki kurorto 
centro, 100 m iki paplūdimio. pastatytas 2008 metais. Viešbutį 
sudaro 6-ių aukštų pastatas, kuriame yra 70 standartinių 
numerių (maks. 2+2 asm., 57 kv.m).

Paplūdimys: miesto, smėlio. Skėčiai, gultai – už papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - 3*

Tel. +359 554 24850. Faksas +359 554 23670. 

Interneto svetainė www.esperanto-sunnybeach.com

Numeriuose:
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ balkonas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 2 restoranai (1 a la carte)
 ♦ 2 barai
 ♦ atviras baseinas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ seifas (registratūroje)
 ♦ internetas
 ♦ parduotuvė
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ konferencijų salė (iki 80 
asm.)

 ♦ automobilių nuoma
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

Vaikams:
 ♦ baseinas

Viešbutis: 35 km iki burgaso oro uosto, apie 100 km iki Varnos 
oro uosto, Saulėto kranto kurortinėje zonoje, 100 m iki kurorto 
centro, 400 m iki paplūdimio. pastatytas 2004 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2008 metais. Viešbutį sudaro du 6-ių aukštų 
pastatai, kuriuose yra 220 numerių: standartiniai numeriai 
(maks. 2+1 asm., 24 kv.m), dviviečiai Large tipo numeriai (maks 
2+2 asm., 37 kv.m).

Paplūdimys: miesto, smėlio. Skėčiai, gultai, čiužiniai – už 
papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - 3*

Tel. +359 554 24806. Faksas (+359 554 24815. 

Interneto svetainė www.izolaparadise.com 

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ balkonas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas
 ♦ baras
 ♦ atviras baseinas
 ♦ seifas (registratūroje)
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ internetas
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ kirpykla
 ♦ parduotuvės
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ stalo tenisas

Už papildomą mokestį:
 ♦ pirtis
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ masažas
 ♦ Spa procedūros
 ♦ biliardas

Esperanto pusryčiai, pietūs, vakarienė

izola paradise Viskas įskaičiuota

saulėtas krantas
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Viešbutis: 35 km iki burgaso oro uosto, apie 100 km iki Varnos oro 
uosto, Saulėto kranto kurortinėje zonoje, 200 m iki kurorto centro, 200 
m iki paplūdimio. paskutinį kartą atnaujintas 2006 metais. Viešbutį 
sudaro a, b ir C korpusai, kuriuose yra: 62 standartiniai numeriai 
(maks. 2 asm., 20 kv.m), 75 Lux tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 36 kv.m), 
6 apartamentai (maks. 2+2 asm., 50 kv.m).

Paplūdimys: miesto, smėlio. Skėčiai, gultai – už papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 3*

Tel. +359 554 25730. Faks. +359 554 23566. 

Interneto svetainė www.hotel-kalofer.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 3 restoranai (2 a la 
carte)

 ♦ baras
 ♦ atviras baseinas
 ♦ seifas (registratūroje)
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ internetas
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ parduotuvės
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

 ♦ 2 konferencijų salės 
(iki 80 asm.)

Pramogos ir 
sportas 
Už papildomą mokestį:

 ♦ pirtis
 ♦ masažas
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ stalo tenisas
 ♦ biliardasVaikams:

 ♦ baseinas

Viešbutis: 30 km iki burgaso oro uosto, Saulėto kranto kurortinės 
zonos centre, apie 50 m iki paplūdimio. atidarytas 2000 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2004 metais. Viešbutį sudaro vienas 4-ių 
aukštų ir vienas 3-jų aukštų pastatai, kuriuose yra: 74 standartiniai 
numeriai (maks. 2+1 asm., 25 kv.m), 11 apartamentų (maks. 2+2 
asm., 25 kv.m).

Paplūdimys: miesto, smėlio. Skėčiai, gultai – už papildomą 
mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 3*

Tel. +359 554 23022. Faks. +359 554 22593. 

Interneto svetainė www.zornicahotel.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ telefonas 
 ♦ televizorius 
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ baras
 ♦ atviras baseinas 
 ♦ seifas (registratūroje)
 ♦ internetas
 ♦ gydytojo paslaugos 
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ parduotuvės
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

kalofer pusryčiai, pietūs, vakarienė

Zornitsa Viskas įskaičiuota

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt98



Viešbutis: 30 km iki burgaso oro uosto, apie 100 km iki Varnos 
oro uosto, Saulėto kranto kurortinėje zonoje, 1 km iki kurorto 
centro, 150 m iki paplūdimio. pastatytas 2005 metais. Viešbutį 
sudaro du 7-ių aukštų pastatai, kuriuose yra 80 standartinių 
numerių (maks. 2+1 asm., 28 kv.m).

Paplūdimys: miesto, smėlio. Skėčiai, gultai – už papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - 3*

Tel. +359 554 28300. Faksas +359 554 28303. 

Interneto svetainė www.ehotels-bg.com/perla-hotel-sunny-beach/

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ atviras baseinas
 ♦ seifas 
(registratūroje)

 ♦ valiutos keitykla
 ♦ internetas
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ kirpykla
 ♦ drabužių skalbimo 
ir valymo paslaugos

 ♦ parduotuvės
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ konferencijų salė 
(iki 80 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Už papildomą mokestį:

 ♦ masažas
 ♦ stalo tenisas
 ♦ biliardas

Vaikams:
 ♦ baseinas (skyrius 
pagrindiniame 
baseine)

Viešbutis: 20 km iki burgaso oro uosto, apie 100 km iki Varnos oro 
uosto, Saulėto kranto kurortinėje zonoje, 100 m iki paplūdimio. 
pastatytas 1972 metais, paskutinį kartą atnaujintas 2011 metais. 
Viešbutį sudaro vienas 4-ių aukštų pastatas, kuriame yra 173 
standartiniai numeriai (maks. 2+1 asm., 25 kv.m).

Paplūdimys: miesto, smėlio. Skėčiai, gultai – už papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - 3*

Tel. +359 554 22749. Faksas +359 554 27235. 

Interneto svetainė www.goldenhotels.com 

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ balkonas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 2 restoranai (1 a la carte)
 ♦ atviras baseinas
 ♦ seifas (registratūroje)
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ parduotuvės
 ♦ internetas
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ drabužių skalbimo ir 
valymo paslaugos

 ♦ kirpykla
 ♦ automobilių nuoma

Pramogos ir 
sportas
Už papildomą mokestį:

 ♦ masažas

Vaikams:
 ♦ baseinas

perla Viskas įskaičiuota

Sredetz pusryčiai, vakarienė

saulėtas krantas
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Elenitė

ROYAL PARK ELENITE 4 * 

ROYAL CASTLE 5*

ANDALUSIA 4 * 

ROYAL BAY ELENITE 4 * 

Elenitės kurorto ramybę 
„saugo“ žaluma

ElEniTĖ.
Ramybės salelė

„PAcOS” RESTORANAS – LABAI GERAS MAISTAS, 
MENIU RASITE NET IR JūROS GėRYBIų.

SOZOPOLIS – VIENOS DIENOS IšVYKą Į šĮ 
šARMINGą MIESTUKą TIESIOG PRIVALOMA.

NESEBARAS – O KAIPGI BE JO…

 „ATLANTIDA” VANDENS PRAMOGų PARKAS – 
RAMYBEI PAĮVAIRINTI.

APSIPIRKTI IR PAIEšKOTI LAUKTUVIų KVIEčIA 
BURGASO PREKYBOS cENTRAI.

BURGASO regionas

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt100



Elenitė

ROYAL PARK ELENITE 4 * 

ROYAL CASTLE 5*

ANDALUSIA 4 * 

ROYAL BAY ELENITE 4 * 

Elenitės kurorto viešbučių kompleksas

ViETa

Tolyn nuo burgaso, apie 50 kilometrų nuo pastarojo miesto oro 
uosto, plyti nedidelė visiškos ramybės oazė. Tai Elenitės kurortas – 
labai jaukus, vaizdingų kalnų papėdėje ir, žinoma, skalaujamas šiltos 
juodosios jūros. kurortas nedidukas, nes dar pakankamai „jaunas“, 
tad idealiai tiks trokštantiems tylių atostogų, be barų ir naktinių klubų 
gausmo. Ramybės pojūtį dar labiau sustiprina kurortą supanti sodri, 
vešli augmenija ir brandus spygliuočių miškas.
Žalumoje išsibarstę prabangūs šiuolaikiniai viešbučiai ir nedidukės 
keliaaukštės vilos.
Elenitės puikaus smėlio paplūdimys puikiai sutvarkytas ir tęsiasi 
1 kilometrą, tad jame visada atrasite vietos ramiam poilsiui. Tyla, 
ramybė, gaivus oras ir spygliuočių miškai – puikus derinys ne tik 
norintiems gerai pailsėti, bet ir trokštantiems pagerinti savo sveikatą. 

Į savo „būtina aplankyti“ sąrašą įtraukite du miestukus – nesebarą 
ir Sozopolį. nesebaras sužavės spalvingomis miniatiūrinėmis 
cerkvutėmis ir jaukia atmosfera, gausybe restoranėlių su vaizdu į jūrą 
ir spalvingais suvenyrų prekystaliais.
Sozopolis – seniausia (Vi a. pr. kr.) graikų kolonija juodosios jūros 
pakrantėje. mažas ir ramus miestelis vertas dėmesio dėl įspūdingo 
senamiesčio, įdomaus turgaus ir puikių žuvies patiekalų pakrantės 
restoranėliuose. Įdomus ir Sozopolio archeologijos muziejus su jame 
eksponuojamais bronzos amžiaus darbo įrankiais bei keramika.

Tai, kad juodosios jūros pakrantė – ne vien auksinis smėlis, bet ir 
dramatiškos uolų kaskados, galėsite įsitikinti nuvykę iki Kamen Briag. 
Čia statūs akmeniniai skardžiai leidžiasi į jūros bangas, traukia prisėsti 
ir žvelgti į horizontą lyg nuo pasaulio krašto.

REkomEnDUojamE

GiDaS REkomEnDUoja
Elenitėje beveik visi viešbučiai turi savo Spa centrus, 
tad būtinai palepinkite kūną vietinėmis gydomosiomis 
procedūromis: purvo, atkeliavusio iš netoli tyvuliuojančio 
Pomorje, čia pat auginamų vynuogių išspaudų, jūros 
vandens masažais.

nesebaras
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Viešbutis: 40 km iki burgaso oro uosto, apie 100 km iki Varnos oro uosto, 
Elenitės kurortinėje zonoje, 250 m iki paplūdimio. pastatytas 2010 metais. 
Viešbutį sudaro vienas 9-ių aukštų pastatas, kuriame yra 139 numeriai: 45 
standartiniai Park View tipo numeriai (maks. 2 asm., 30 kv.m), 8 standartiniai 
Sea View tipo numeriai (maks. 2 asm., 30 kv.m), 8 Deluxe Suite tipo numeriai 
(maks. 4 asm., 126 kv.m), 50 Junior Suite Park View tipo numerių (maks. 2+1 
asm., 55 kv.m), 20 Junior Suite Sea View tipo numerių (maks. 2+1 asm., 55 kv.m), 
4 Junior Suite Lux tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 70 kv.m), Queen & King Suites 
Park View, Queen & King Suites Side Sea View, Royal King Chamber Side Sea View, 
Royal Queen Chamber Side Sea View tipo numeriai.

Paplūdimys: nuosavas, smėlio. Skėčiai, gultai – nemokamai (kiekis ribotas).

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. +359 554 69500. Faksas +359 554 68450. 

Interneto svetainė www.victoria-group.net

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ seifas
 ♦ balkonas / terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 2 restoranai (1 a la 
carte)

 ♦ 5 barai
 ♦ atviras baseinas
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ Spa centras
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ internetas
 ♦ kirpykla
 ♦ drabužių skalbimo ir 
valymo paslaugos

 ♦ parduotuvės
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

 ♦ konferencijų salė (iki 
400 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ smiginis
 ♦ stalo tenisas
 ♦ pramoginiai 
renginiai

Už papildomą 
mokestį: 
 ♦ pirtis
 ♦ masažas
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ Spa procedūros
 ♦ vandens sporto 
priemonės

Vaikams:
 ♦ vaikų klubas (nuo 
4 iki 12 metų)

 ♦ pramoginiai 
renginiai

Royal Castle pusryčiai, vakarienė

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt102



elenitė

Viešbutis: 40 km iki burgaso oro uosto, apie 100 km iki Varnos oro uosto, 
Elenitės kurortinėje zonoje, ant jūros kranto. pastatytas 1999 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2005 metais. Viešbutį sudaro vienas 8-ių 
aukštų pastatas, kuriame yra 165 numeriai: 117 standartinių Sea View tipo 
numerių (maks. 2+2 asm., 25 kv.m), 18 standartinių Park View tipo numerių 
(maks. 2+2 asm., 25 kv.m), 7 Maisonette tipo numeriai (maks. 2+2 asm., 50 
kv.m), 8 Studio Sea View tipo numeriai (maks. 2+2 asm., 50 kv.m), 15 dviejų 
miegamųjų Studio tipo numerių (maks. 2+2 asm., 50 kv.m).

Paplūdimys: nuosavas, smėlio. Skėčiai, gultai – nemokamai (kiekis ribotas).

Prie baseino: skėčiai, gultai – nemokamai. paplūdimio rankšluosčiai – už 
užstatą.

Viešbučio kategorija šalyje – 4*

Tel. +359 554 68940. Faksas +359 554 68450. 

Interneto svetainė www.victoria-group.net

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį)

 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ 3 barai
 ♦ atviras baseinas
 ♦ Spa centras
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ internetas
 ♦ kirpykla
 ♦ parduotuvės
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

 ♦ konferencijų salė 
(iki 400 asm.)

Pramogos ir sportas
Nemokamai:

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ smiginis
 ♦ stalo tenisas
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ pirtis
 ♦ masažas
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ Spa procedūros
 ♦ vandens sporto priemonės

Vaikams:
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 
iki 12 metų)

Royal bay Elenite Viskas įskaičiuota
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Viešbutis: 40 km iki burgaso oro uosto, apie 100 km iki Varnos oro 
uosto, Elenitė kurortinėje zonoje, ant jūros kranto. pastatytas 2004 
metais. 10-ies aukštų viešbutyje yra: 103 standartiniai Sea View tipo 
numeriai (maks. 2+2 asm., 25 kv.m), 291 standartinis Garden View 
tipo numeris (maks. 2+2 asm., 25 kv.m), Studio Garden / Sea View tipo 
numeriai (maks. 2+2 asm., 42 kv.m), dviejų miegamųjų Studio Sea / 
Park View tipo numeriai (maks. 4+2 asm., 50 kv.m).

Paplūdimys: nuosavas, smėlio. Skėčiai, gultai – nemokamai (kiekis 
ribotas).

Prie baseino: skėčiai, gultai – nemokamai. paplūdimio rankšluosčiai – 
už užstatą.

Viešbučio kategorija šalyje - 4*

Tel. +359 554 69190. Faksas +359 554 68450. 

Interneto svetainė www.victoria-group.net

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį)

 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 2 restoranai (1 a la 
carte)

 ♦ 3 barai
 ♦ atviras baseinas
 ♦ Spa centras
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ internetas
 ♦ kirpykla
 ♦ parduotuvės
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ smiginis
 ♦ stalo tenisas
 ♦ pramoginiai 
renginiai

Už papildomą 
mokestį: 
 ♦ pirtis
 ♦ masažas
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ Spa procedūros
 ♦ vandens sporto 
priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ vaikų klubas (nuo 
4 iki 12 metų)

 ♦ pramoginiai 
renginiai

Royal park Elenite Viskas įskaičiuota

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt104



elenitė

Viešbutis: 40 km iki burgaso oro uosto, apie 100 km iki Varnos oro 
uosto, Elenitės kurortinėje zonoje, ant jūros kranto. pastatytas 2007 
metais, paskutinį kartą atnaujintas 2010 metais. Viešbutį sudaro vienas 
8-ių aukštų pastatas, kuriame yra 252 numeriai: 120 standartinių Sea 
View tipo numerių (maks. 2+1 asm., 25 kv.m), 132 standartiniai Garden 
View tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 25 kv.m).

Paplūdimys: nuosavas, smėlio. Skėčiai, gultai – nemokamai (kiekis 
ribotas).

Prie baseino: skėčiai, gultai – nemokamai. paplūdimio rankšluosčiai 
– už užstatą. 

Viešbučio kategorija šalyje - viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. +359 554 69525. Faksas +359 554 68450. 

Interneto svetainė www.victoria-group.net

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ seifas (už papildomą 
mokestį)

 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 2 restoranai (1 a la 
carte)

 ♦ 3 barai
 ♦ atviras baseinas
 ♦ Spa centras
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ internetas
 ♦ parduotuvės
 ♦ kirpykla
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ smiginis
 ♦ stalo tenisas
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ pirtis
 ♦ masažas
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ Spa procedūros
 ♦ vandens sporto 
priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 
iki 12 metų)

 ♦ diskoteka

Viešbutis: 40 km iki burgaso oro uosto, apie 100 km iki Varnos oro 
uosto, Elenitės kurortinėje zonoje, ant jūros kranto. pastatytas 2007 
metais, paskutinį kartą atnaujintas 2010 metais. Viešbutį sudaro vienas 
7-ių aukštų pastatas, kuriame yra 144 numeriai: 114 standartinių Sea 
View tipo numerių (maks. 2+1 asm., 25 kv.m), 16 standartinių Park View 
tipo numerių (maks. 2+1 asm., 25 kv.m), 7 Studio Park View tipo numeriai 
(maks. 2+2 asm.), 7 Studio Sea View tipo numeriai (maks. 2+2 asm.).

Paplūdimys: nuosavas, smėlio. Skėčiai, gultai – nemokamai 
(kiekis ribotas).

Prie baseino: skėčiai, gultai – nemokamai. paplūdimio 
rankšluosčiai – už užstatą.

Viešbučio kategorija šalyje - viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. +359 554 69220. Faksas +359 554 68450. 

Interneto svetainė www.victoria-group.net 

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį)

 ♦ balkonas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 2 restoranai (1 a la carte)
 ♦ 4 barai
 ♦ atviras baseinas
 ♦ Spa centras
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ internetas
 ♦ kirpykla
 ♦ parduotuvės
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ smiginis
 ♦ stalo tenisas
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ pirtis
 ♦ masažas
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ Spa procedūros
 ♦ vandens sporto 

priemonės

Vaikams:
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 
12 metų)

 ♦ diskoteka

andalusia Viskas įskaičiuota

atrium Elenite Viskas įskaičiuota
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Idiliška ramybė...

šV. VlaSaS.
naujumu blizgantis kurortas

BURGASAS – PATIRTI BULGARIšKO DIDMIESčIO 
GYVENIMą;

RESTORANAS „VODOPADI” LAUKIA JūSų SU 
TRADIcINIU BULGARIšKU MENIU IR YPATINGAI 
SKANIAI PARUOšTA AVIENA;

SAULėTAS KRANTAS – NAKTINIO GYVENIMO 
MYLėTOJAMS;

PATRAUKLUS DUETAS – NESEBARAS IR 
SOZOPOLIS;

PASIPLAUKIOJIMAS JAcHTA PRIE GRAžIAUSIų 
JUODOSIOS JūROS PAKRANčIų. 

BURGASO regionas

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt106



Šv. Vlasas

PARADISE BEACH ST. VLAS 4 *
ZORNITZA SANDS 4 *

ViETa

šv. Vlasas – vienas naujausių kurortų bulgarijoje – gražus nedidelis 
pakrantės miestelis, įsikūręs 5 km į šiaurę nuo Saulėtojo kranto, 9 km 
nuo nesebaro bei 38 km nuo burgaso miesto. 
kalnai čia nusileidžia beveik iki pačios pakrantės ir sukuria nuostabią 
aurą bei jaukią atmosferą. o dar puikūs paplūdimiai, išskirtinis 
regiono klimatas – tiesiog ideali vieta puikiai pailsėti.
šv. Vlasas – taip pat ir viena moderniausių vasaros atostogų vietų. 
pastaraisiais metais šis kurortas ėmė sparčiai vystytis – pastatyta 
daug naujų viešbučių, praplėsta infrastruktūra. 

jachtų mėgėjai turėtų aplankyti 2007 metais pabaigtą jachtų uostą 
„marina“. Tai pati didžiausia bulgarijos prieplauka. Čia galima ne tik 
išsinuomoti, bet ir nusipirkti sau jachtą. 

kadangi šv. Vlasas yra ramus ir tylus kurortas, norintiems daugiau 
pramogų (ypač naktinių) rekomenduojame vykti į visai šalia esantį 
Saulėtojo kranto kurortą.

Visai netoliese burgasas! Tai antras pagal dydį miestas bulgarijos 
juodosios jūros pakrantėje bei ketvirtas visoje šalyje. Tai didžiausias 
ir svarbiausias bulgarijoje jūrų uostas. Rekomenduojame aplankyti 
burgaso regiono istorijos, etnografijos bei gamtos ir mokslo muziejus. 
atokiau nuo miesto tyvuliuoja įstabaus grožio ežerai, kuriuose gyvena 
itin retų rūšių paukščiai. burgasas laukia ir norinčių apsipirkti – 
bulgariška odinė avalynė labai kokybiška ir nebrangi, nemažas ir rūbų 
pasirinkimas.

REkomEnDUojamE

GiDaS REkomEnDUoja
šv. Vlaso apylinkės idealiai tinka kalnų dviračių mėgėjams. 
o pramogų ištroškusius vaikus būtina nuvežti pašėlti 
į „action aquapark“ Saulėtame krante arba į „aqua 
paradise“ nesebare.

nesebaras

Masažas Šv. Vlaso kurorte gali 
būti daromas net paplūdimyje

Jachtų uostas „Marina”
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Viešbutis: 40 km iki burgaso oro uosto, 95 km iki Varnos miesto, 
šv. Vlaso kurortinėje zonoje, apie 4 km iki kurorto centro, apie 350 
m iki paplūdimio. Viešbutis pastatytas 2009 metais. Viešbutyje yra: 
56 standartiniai numeriai (maks. 2+1 asm., 25 kv.m), 74 Suite tipo 
numeriai (maks. 2+2 asm., 65 kv.m), 16 Superior tipo numerių (maks. 
2+1 asm., 35 kv.m).

Paplūdimys: miesto, smėlio. Skėčiai, gultai – už papildomą mokestį.

Prie baseino: gultai ir skėčiai - nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - 3*

Tel. +35955481030. Faksas +35955439095. 

Interneto svetainė www.stgeorgepalace.com

Numeriuose:
 ♦ dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ balkonas 
(ne visuose 
numeriuose)

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ baras 
 ♦ atviras baseinas 
 ♦ seifas (registratūroje)
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ internetas
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ stalo tenisas

Už papildomą 
mokestį: 
 ♦ masažas

Vaikams:
 ♦ baseinas (skyrius 
pagrindiniame 
baseine)

Saint George palace Viskas įskaičiuota

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt108



Šv. Vlasas

Viešbutis: 30 km iki burgaso oro uosto, apie 95 km iki Varnos oro 
uosto, šv. Vlaso kurortinėje zonoje, 4 km iki kurorto centro. pastatytas 
2003 metais, paskutinį kartą atnaujintas 2011 metais. Viešbutį 
sudaro vienas 4-ių aukštų pastatas, kuriame yra 244 numeriai: 188 
standartiniai numeriai (maks. 2+2 asm., 22 kv.m), 20 dviviečių Lux tipo 
numerių (maks. 2+1 asm., 22 kv.m), 16 apartamentų (maks. 2+2 asm., 
60 kv.m), 16 Lux tipo apartamentų (maks. 2+2 asm., 60-80 kv.m).

Paplūdimys: nuosavas, smėlio. Įėjimas akmenuotas (rekomenduojama 
speciali avalynė). Skėčiai, gultai, čiužiniai – nemokamai (kiekis ribotas).

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai – nemokamai. paplūdimio 
rankšluosčiai – už užstatą.

Viešbučio kategorija šalyje – 5*

Tel. +359 887 261379. Faksas +359 554 68990. 

Interneto svetainė www.zornitzasands.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 2 restoranai (1 a la carte)
 ♦ 3 barai
 ♦ atviras baseinas
 ♦ seifas (registratūroje)
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ internetas
 ♦ Spa centras
 ♦ kirpykla
 ♦ parduotuvės
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ drabužių skalbimo ir 
valymo paslaugos

 ♦ automobilių nuoma
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

 ♦ konferencijų salė (iki 65 
asm.)

Pramogos ir sportas
Nemokamai:

 ♦ aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ smiginis
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ pirtis
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ masažas
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ Spa centras
 ♦ Thalasso / Wellness 
procedūros

 ♦ stalo tenisas
 ♦ biliardas

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas
 ♦ pramoginiai 
renginiai

Zornitza Sands pusryčiai, pietūs, vakarienė
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Viešbutis: 40 km iki burgaso oro uosto, apie 95 km iki Varnos oro 
uosto, šv. Vlaso kurortinėje zonoje, 3 km iki kurorto centro, ant jūros 
kranto. pastatytas 2002 metais. Viešbutį sudaro šeši 4-ių aukštų 
pastatai, kuriuose yra 248 numeriai: 52 dviviečiai Sea View tipo 
numeriai (maks. 2 asm., 28 kv.m), 94 triviečiai numeriai (maks. 3 
asm., 30-32 kv.m), 102 apartamentai (maks. 4+1 asm.).

Paplūdimys: nuosavas, smėlio. Skėčiai, gultai – nemokamai (kiekis 
ribotas).

Prie baseino: skėčiai, gultai – nemokamai. paplūdimio rankšluosčiai – 
už užstatą.

Viešbučio kategorija šalyje - 4*

Tel. +359 554 69249. Faksas +359 554 68251. 

Interneto svetainė www.paradisebeach.bg

Numeriuose:
 ♦ dušas / vonia
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį)

 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ 3 barai
 ♦ atviras baseinas
 ♦ seifas (registratūroje)
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ internetas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ parduotuvės
 ♦ drabužių skalbimo ir 
valymo paslaugos

 ♦ automobilių nuoma
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

 ♦ konferencijų salė (iki 
150 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 

 ♦ aerobika
 ♦ tinklinis
 ♦ stalo tenisas
 ♦ smiginis
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį: 
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ pirtis
 ♦ masažas
 ♦ teniso kortai
 ♦ teniso inventorius
 ♦ teniso kortų 
apšvietimas

 ♦ biliardas
 ♦ vandens sporto 
priemonės

Vaikams:
 ♦ vaikų klubas (nuo 
4 iki 12 metų)

 ♦ pramoginiai 
renginiai

paradise beach St. Vlas Viskas įskaičiuota
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Šv. Vlasas

Viešbutis: 40 km iki burgaso oro uosto, apie 95 km iki Varnos oro 
uosto, šv. Vlaso kurortinėje zonoje, 2 km iki kurorto centro, 100 
m iki paplūdimio. pastatytas 2007 metais. Viešbutį sudaro du 4-ių 
aukštų pastatai, kuriame yra 12 vieno miegamojo apartamentų 
(maks. 2+2 asm., 65 kv.m).

Paplūdimys: miesto, smėlio. Skėčiai, gultai, čiužiniai – už papildomą 
mokestį.

Prie baseino: gultai ir skėčiai - nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 3*

Tel. +359 554 46510. Faksas +359 554 46512.

Numeriuose:
 ♦ dušas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ baras
 ♦ atviras baseinas
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ internetas
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

alex beach Ap.Htl be maitinimo
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Obzoras didžiuojasi puikiais 
smėlio paplūdimiais

obZoRaS.
maloniam turistų poilsiui

„TANIA“ – TAI RESTORANAS OBZORE, 
GARSėJANTIS PUIKIU MAISTU;

Byala KAIMELIS IR JO PASIDIDžIAVIMO –
„DIMJAT“ VYNO DEGUSTAVIMAS;

„SPAcE cLUB“ – DISKO STILIAUS NAKTINIS 
KLUBAS;

EMONOS MIESTELIS – VIENOS DIENOS IšVYKAI;

„NEPTūNO” FESTIVALIS – LIEPOS MėNESIO 
FAVORITAS.

BURGASO regionas

RIU HELIOS BAY 4 *

Obzoras

SOL LUNA BAY RESORT 4*

LUCA HELIOS BEACH 4 *

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt112



RIU HELIOS BAY 4 *

Obzoras

SOL LUNA BAY RESORT 4*

LUCA HELIOS BEACH 4 *

ViETa

Tarp kalnų ir jūros įsikūręs obzoras – beveik pusiaukelė tarp Varnos ir 
burgaso. iki Varnos yra 65 km, o iki burgaso – 73 km. kalno papėdėje 
plytinčio kurorto paplūdimys – tai 6 km smėlio juosta, besidriekianti 
nuo šv. antano iškyšulio iki Mona Petra iškyšulio. kalnai ir išskirtinis 
senosios architektūros palikimas – puiki alternatyva paplūdimio 
poilsiui.

paplūdimys ne vienintelė poilsio vieta šiame mieste. kalnai ir 
miškai – idealūs aktyvaus poilsio bei gaivaus oro mėgėjams. 

pats obzoro miestas tikrai vertas dėmesio. Dar ir šiomis 
dienomis vaikštant po šio miesto parką galima išvysti graikų bei 
romėnų kolonų likučius. Viduramžių laikais šiame mieste buvo 
pastatyta bulgarų tvirtovė Kozjak, kurią osmanų kariai visiškai 
sunaikino bei toje teritorijoje įkūrė gyvenvietę Gezeke. 

Į šiaurę nuo obzoro miesto yra Byala kaimelis, garsėjantis 
aromatinio vyno „Dimjat“ gamyba. 

išsinuomokite automobilį ir dienai patraukite į pietus nuo 
obzoro. netoliese yra žavingas ir nuošalus Irakli paplūdimys, o 
už jo Jemine iškyšulys bei Emonos miestelis, kuriame galima 
aplankyti senovinę šventyklą ir viduramžių pilies bei vienuolyno 
griuvėsius.

REkomEnDUojamE

Kukli ortodoksų bažnyčia Obzore

Nuošalus Irakli papūdimys 
vertinantiems ramybę

GiDaS REkomEnDUoja
obzoro istorija mena senovės graikus, vadinusius 
šį miestą naflochaso vardu, vėliau tie patys graikai 
pervadino miestą į Heliopolį („Saulės miestą“). po to, 
kai užkariavę šį miestą romėnai pastatė jame jupiterio 
šventyklą, jo pavadinimas pasikeitė į Teopolį („Dievo 
miestas“). miestas obzoro vardą įgijo 1935 metais.

obzoras
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Viešbutis: 60 km iki Varnos oro uosto, 80 km iki burgaso oro uosto, 
obzore, 500 m iki kurorto centro, ant jūros kranto. pastatytas 2005 
metais. Viešbutį sudaro vienas 6-ių aukštų pastatas, kuriame yra 282 
numeriai: 140 standartinių Sea View tipo numerių (maks. 2+1 asm., 25 
kv.m), 120 Superior Sea View tipo numerių (maks. 2+2 asm., 33 kv.m), 
22 šeimyniniai Sea View tipo numeriai (maks. 4 asm., 55 kv.m).

Paplūdimys: miesto, smėlio. Skėčiai, gultai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai – 
nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - 4*

Tel. +359 556 33022. Faksas +359 556 33055. 

Interneto svetainė www.riu.com

Numeriuose:
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį)

 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 2 restoranai (1 a la 
carte)

 ♦ 3 barai
 ♦ atviras baseinas
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ internetas
 ♦ kirpykla
 ♦ parduotuvės
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ drabužių skalbimo ir 
valymo paslaugos

 ♦ automobilių nuoma
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

 ♦ konferencijų salė (iki 
45 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ stalo tenisas
 ♦ aerobika
 ♦ tinklinis
 ♦ krepšinis
 ♦ mini futbolas
 ♦ smiginis
 ♦ pramoginiai 
renginiai

Už papildomą 
mokestį: 
 ♦ pirtis
 ♦ masažas
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ Spa, Thalasso, 
Wellness 
procedūros

 ♦ biliardas
 ♦ teniso kortas
 ♦ teniso inventorius

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 3 iki 
6 metų)

 ♦ jaunuolių klubas (nuo 
7 iki 12 metų)

 ♦ pramoginiai renginiai

Riu Helios bay Viskas įskaičiuota

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt114



obzoras

Viešbutis: 65 km iki Varnos oro uosto, 80 km iki burgaso oro uosto, 
obzoro kurortinėje zonoje, 2,5 km iki kurorto centro, ant jūros 
kranto. pastatytas 2009 metais. Viešbutį sudaro vienas 6-ių aukštų 
pastatas, kuriame yra 374 numeriai: standartiniai numeriai (maks. 
2+1 asm., 33 kv.m), iš jų 4 numeriai pritaikyti žmonėms su negalia, 
šeimyniniai numeriai (maks. 3+2 asm., 54 kv.m), iš jų 2 numeriai 
pritaikyti žmonėms su negalia.

Paplūdimys: miesto, smėlio. Skėčiai, gultai – nemokamai (ribotas 
kiekis). paplūdimio rankšluosčiai – už užstatą.

Prie baseino: gultai ir skėčiai - nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 4*

Tel. +359 556 39810. Faksas +359 556 39811. 

Interneto svetainė www.melia.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį)

 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 2 restoranai
 ♦ 2 barai
 ♦ atviras baseinas
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ parduotuvės
 ♦ internetas
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ kirpykla
 ♦ drabužių skalbimo 
ir valymo paslaugos

 ♦ automobilių nuoma
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

 ♦ 3 konferencijų salės 
(iki 80 asm.)

Pramogos ir sportas
Nemokamai:

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ mini futbolas
 ♦ stalo tenisas
 ♦ smiginis
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ pirtis
 ♦ masažas
 ♦ biliardas
 ♦ dviračių nuoma
 ♦ vandens sporto priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 
iki 12 metų)

 ♦ pramoginiai 
renginiai

Sol luna bay Resort Viskas įskaičiuota
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Viešbutis: 60 km iki Varnos oro uosto, 80 km iki burgaso oro uosto, 
obzoro kurortinėje zonoje, 2 km iki kurorto centro, ant jūros kranto. 
pastatytas 2007 metais. Viešbutį sudaro septyni korpusai, kuriuose 
yra 523 numeriai: 369 vieno miegamojo apartamentai (maks. 4 asm., 
40 kv.m), 136 dviejų miegamųjų apartamentai (maks. 6 asm., 70 kv.m), 
28 trijų miegamųjų apartamentai (maks. 8 asm., 95 kv.m).

Paplūdimys: miesto, smėlio. Skėčiai, gultai, čiužiniai – už papildomą 
mokestį.

Prie baseino: gultai ir skėčiai - nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - 4*

Tel. +359 556 48888. Faksas +359 556  48808. 

Interneto svetainė www.obzorbeachresort.com

Numeriuose:
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį)

 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 2 restoranai (1 a la 
carte)

 ♦ 4 barai
 ♦ 5 atviri baseinai
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ parduotuvės
 ♦ internetas
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ kirpykla
 ♦ Spa centras
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ automobilių nuoma
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ vandens aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ mini futbolas

Už papildomą 
mokestį: 
 ♦ pirtis
 ♦ masažas
 ♦ biliardas
 ♦ stalo tenisas
 ♦ smiginis
 ♦ mini golfas

Vaikams:
 ♦ 5 baseinai
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas

obzor beach Resort pusryčiai, vakarienė
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obzoras

Viešbutis: 60 km iki Varnos oro uosto, 80 km iki burgaso oro uosto, 
obzoro kurortiniame mieste, 500 m iki kurorto centro, ant jūros kranto. 
pastatytas 1980 metais, paskutinį kartą atnaujintas 2002 metais. Viešbutį 
sudaro du pastatai, kuriuose yra 189 numeriai: 56 dviviečiai Small Park 
View tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 18-22 kv.m), 57 dviviečiai Small Sea 
View tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 18-22 kv.m), 23 dviviečiai Large Park 
View tipo numeriai (maks. 2+2 asm., 28 kv.m), 36 dviviečiai Large Sea View 
tipo numeriai (maks. 2+2 asm., 28 kv.m), 12 šeimyninių numerių (maks. 
2+2 asm., 32 kv.m), 5 Maisonette tipo numeriai (maks. 5+1 asm., 40 kv.m).

Paplūdimys: miesto, smėlio. Skėčiai, gultai – nemokamai (ribotas liekis).

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai – 
nemokamai. 

Viešbučio kategorija šalyje - 3*

Tel. +359 556 32175. Faksas +359 556 32265. 

Interneto svetainė www.lucahotels.com

Numeriuose:
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (už papildomą 
mokestį)

 ♦ seifas (už papildomą 
mokestį)

 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 2 restoranai
 ♦ 3 barai
 ♦ atviras baseinas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ internetas
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ drabužių skalbimo 
ir valymo paslaugos

 ♦ automobilių nuoma
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ tinklinis
 ♦ stalo tenisas
 ♦ smiginis
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ biliardas
 ♦ pirtis
 ♦ masažas
 ♦ kosmetinės 
procedūros

Vaikams:
 ♦ baseinas (skyrius 
pagrindiniame baseine)

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ pramoginiai renginiai

Viešbutis: 60 km iki Varnos oro uosto, 75 km iki burgaso oro 
uosto, obzore, 3 km iki kurorto centro, 200 m iki paplūdimio. 
pastatytas 2008 metais, paskutinį kartą atnaujintas 2012 
metais. Viešbutį sudaro keturi 7-ių aukštų pastatai, kuriuose 
yra: 36 Obzor Suites tipo numeriai (maks. 2+2 asm., 63 kv.m), 
55 Grand Obzor Suites tipo numeriai (maks. 4+2 asm., 90 kv.m), 
30 Executive Suties tipo numerių (maks. 2+2 asm., 63 kv.m), 26 
Grand Executive Suites tipo numeriai (maks. 4+2 asm., 90 kv.m).

Paplūdimys: miesto, smėlio. Skėčiai, gultai – nemokamai (ribotas kiekis).

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. +359 556 39022. Faksas +359 556 35601. 

Interneto svetainė www.sunrise.bg 

Numeriuose:
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį)

 ♦ balkonas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 2 restoranai (1 a la carte)
 ♦ 3 barai
 ♦ 3 atviri baseinai
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ internetas
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ parduotuvės
 ♦ Spa centras
 ♦ automobilių ir dviračių 
nuoma

 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ tinklinis
 ♦ futbolas

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ pirtis

Vaikams:
 ♦ 3 baseinai
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas

luca Helios beach Viskas įskaičiuota

Sunrise all Suites Resort Ap.Htl Viskas įskaičiuota
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Kelionės dokumentai
Prieš išvykstant poilsiauti būtina įsitikinti, kad turite visus reikiamus 
dokumentus, galiojančius užsienio kelionėms (pasą ar kitus asmens 
tapatybę liudijančius dokumentus, galiojančius kelionei), kelionės bilietus, 
draudimo polisus ir pan. Pasas yra pagrindinis asmens dokumentas, 
skirtas vykti į užsienio valstybes. Nerekomenduojame į poilsinę kelionę 
vykti su diplomatiniu pasu. Tarnybinis pasas nėra tinkamas dokumentas 
vykti į poilsinę kelionę. Kai kuriais atvejais į užsienį galima vykti ir su 
asmens tapatybės kortele, tačiau tik į tas valstybes, su kuriomis Lietuvos 
Respublika yra sudariusi specialias sutartis ar susitarimus. Įsitikinkite, 
kad Jūsų asmens tapatybės, vizų ir kitų dokumentų galiojimo laikas 
nepasibaigęs. Atminkite, kad dauguma užsienio valstybių reikalauja, kad 
įvažiuojančiojo į šalį asmens pasas galiotų ne trumpiau kaip 6 mėnesius, 
skaičiuojant nuo kelionės pabaigos. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės 
į šalies migracijos tarnybas.
Kelionės dokumentus (elektroninio formato lėktuvo bilietą ir apgyvendinimo 
viešbutyje dokumentą „vaučerį“) Jums turi įteikti kelionių agentūros 
darbuotojai. 
Išimtiniais atvejais, suderinus su kelionių organizatoriumi, dokumentus 
galima atsiimti Vilniaus oro uoste UAB „Tez Tour" atstovybėje.
Skrydžių ir apgyvendinimo informacija yra spausdinama ant vieno lapo, o 
visas dokumentų rinkinys („Kelionės dokumentai“) išskiriamas į dvi dalis: 
„kopija keliautojams“ ir „kopija viešbučiui“. Dokumentus prašome saugoti 
iki grįžimo iš kelionės dienos. 

Vaiko išvykimas į užsienį 
Vaikas, vykstantis į kelionę, privalo turėti galiojantį pasą ir kitus 
dokumentus, reikalingus kelionei (bilietus, draudimo polisą).
Į Šengeno erdvei priklausančias valstybes nepilnametis gali išvykti vienas, 
t. y. nelydimas tėvų arba vieno iš tėvų. Jam būtina turėti pasą arba asmens 
tapatybės kortelę. Atkreipiame dėmesį į tai, kad vaiko gimimo liudijimas 
nėra asmens tapatybės dokumentas, todėl nepilnametis negali vykti į 
kelionę su šiuo dokumentu.
Tuo atveju, kai vaiko pavardė nesutampa su vieno iš tėvų, su kuriuo jis 
išvyksta, pavarde, Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnams 
pareikalavus, turi būti pateikiamas vaiko gimimo liudijimas (originalas 
arba notaro patvirtinta kopija).
Daugiau informacijos apie vaikų išvykimo į užsienį sąlygas ieškokite 
interneto svetainėje www.pasienis.lt arba sužinokite paskambinę Valstybės 
sienos apsaugos tarnybai.

Vaiko palyda 
Iki 5 metų vaiką visuomet privalo lydėti suaugę asmenys. Tėvams 
pageidaujant, nuo 5 iki 12 metų vaikui gali būti skiriama aviakompanijos 
darbuotojų palydos paslauga. Daugiau informacijos galite rasti interneto 
svetainėje www.teztour.lt.

Skrydis nėštumo metu 
Aviakompanijos „Small Planet Airlines“ taisyklės numato, kad nėščioji 
privalo turėti pažymą (anglų kalba), kurioje būtų nurodyta nėštumo 
trukmė ir leidimas skristi. Po 34 nėštumo savaitės skraidyti nepatariama. 
Po 36 nėštumo savaitės moterys „Small Planet Airlines“ lėktuvais nėra 
skraidinamos.
Nei aviakompanija „Small Planet Airlines“, nei UAB „Tez Tour“ neprisiima 
jokios atsakomybės dėl motinos ar vaiko sveikatos sutrikimų.
Jeigu Jūsų skrydį vykdantis vežėjas yra kita aviakompanija, informaciją 
prašome pasitikslinti kelionę parduodančio agento.
 
Vizos 
Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerijos interneto svetainėje 
www.urm.lt  yra pateiktas sąrašas valstybių, į kurias vykstant Lietuvos 
piliečiams vizos nereikalingos. 
Lietuvos piliečiams, vykstantiems į Bulgariją vizos nereikalingos.
Vykstant į Šengeno šalis galioja bevizio įvažiavimo režimas ir nėra 
pasienio kontrolės. Tačiau, judėjimo Šengeno erdvėje negalima tapatinti 
su judėjimu vienoje valstybėje narėje be kelionės dokumentų ar tapatybės 
kortelės. Nacionaliniuose teisės aktuose numatyta, kad kiekvienas 
keliaujantysis privalo su savimi turėti galiojantį pasą ar tapatybės kortelę. 
Nes Šengeno narių valstybių teisėsaugos institucijų pareigūnai turi teisę  
patikrinti asmens tapatybę, vadovaudamiesi nacionaliniais teisės aktais. 
Daugiau informacijos galima rasti Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų 
ministerijos interneto svetainėje www.urm.lt. Naujausią informaciją apie 
vizų išdavimo tvarką, kitus migracinius reikalavimus, vykstant į mūsų 

siūlomas šalis, galite sužinoti kelionių agentūrose ar atitinkamos šalies 
diplomatinėse atstovybėse ir  www.pasienis.lt, www.migracija.lt.  UAB „Tez 
Tour“ neatsako už tai, kad neįsigijęs vizos turistas neišvyksta į kelionę, 
taip pat už pasienio bei migracijos tarnybų priimtus sprendimus turisto 
atžvilgiu bei dėl to patirtus nuostolius.
Ne Lietuvos Respublikos piliečiams migracijos tarnybų reikalavimai 
ir vizų išdavimo tvarka gali skirtis. Dėl visos reikalingos informacijos, 
būtina kreiptis į atitinkamos šalies diplomatines atstovybes ar konsulines 
įstaigas. Jeigu Lietuvoje gyvenantys asmenys kitos šalies vizos Lietuvoje 
įsigyti negali, jie turi kreiptis i artimiausią atitinkamos šalies ambasadą. 
DĖMESIO! Užsienio valstybių, neturinčių bevizio režimo susitarimo su 
Lietuvos Respublika, piliečiams, norintiems į kelionę vykti iš Lietuvos, 
būtina daugkartinė (Šengeno arba nacionalinė) viza. 
Išsamiau: www.pasienis.lt ir www.migracija.lt.

Skiepai 
Viena efektyviausių profilaktikos priemonių nuo užkrečiamųjų ligų – 
skiepai. Prieš vykdamas į kelionę, kiekvienas žmogus turėtų sužinoti apie 
užkrečiamųjų ligų riziką ir galimas profilaktikos priemones. Pasiskiepijus 
tik po tam tikro laiko susidaro pakankamas imunitetas. Šis laikotarpis 
priklauso nuo kokios ligos skiepijama, kiek kartų reikia skiepyti, ar 
žmogus nuo šios ligos buvo skiepytas anksčiau. Todėl dėl skiepų į medikus 
reikia kreiptis likus 4-6 savaitėms iki kelionės. Skiepytis rekomenduojama 
atsižvelgiant į: kurią šalį keliaujama, kelionės trukmę, gyvenimo toje 
šalyje sąlygas, keliautojo amžių, sveikatos būklę, ankstesnius skiepijimus, 
skiepų kainą. 
Daugiau informacijos galite rasti interneto svetainėje www.saugikelione.lt. 

Draudimas 
Prieš vykstant į kelionę neprivaloma, bet rekomenduojama įsigyti 
medicininių išlaidų draudimą. 
Rekomenduojame su draudimo sąlygomis išsamiai susipažinti  dar 
prieš išvykstant į kelionę. Draudimo kompanijoje, kurios  draudimą 
įsigijote, sužinokite, kur kreiptis įvykus draudiminiam įvykiui. Be to, mes 
rekomenduojame susipažinti ir su kitomis finansinių nuostolių draudimo 
rūšimis (neįvykusios kelionės draudimas, draudimas nuo nelaimingų 
atsitikimų, bagažo praradimo draudimas, paso draudimas ir pan.) bei jomis 
apsidrausti. Vykstantiems į Europos Sąjungos valstybes rekomenduojame 
turėti Europos sveikatos draudimo kortelę. Apie kortelę plačiau www.vlk.lt.

Skrydžio laikas 
Prieš kiekvieną kelionę, būtinai pasitikslinkite skrydžio laiką. Vykdami iš 
Lietuvos, šią informaciją galite gauti Jums kelialapį pardavusioje kelionių 
agentūroje arba interneto svetainėse: www.vilnius-airport.lt, www.teztour.lt.  
Pasitikslinti skrydžio laiką reikia ir grįžtant iš atostogų. Šią informaciją 
Jums suteiks TEZ TOUR atstovas arba ją galite rasti prie viešbučio 
registratūros esančiame informaciniame stende ar informaciniame 
segtuve.  
Kai kuriais atvejais (dėl meteorologinių sąlygų, neleidžiančių vykdyti 
atitinkamo skrydžio, netikėtai atsiradusių skrydžių saugos trūkumų ir 
streikų, turinčių įtakos skrydį vykdančio oro vežėjo veiklos vykdymui ir 
pan.) net ir lėktuvo biliete nurodytas laikas gali būti pakeistas. Prašome 
sekti pakeitimus.
Paprastai keleiviai į oro uostą turi atvykti likus 2 valandoms iki skrydžio 
tam, kad spėtų laiku užsiregistruoti ir atlikti visus pasienio, muitinės 
kontrolės formalumus. Registracijos metu nurodomos sėdimos vietos 
lėktuve, todėl atvykusieji anksčiau gali pageidauti sėdėti kartu ar tam 
tikrose vietose. 
UAB „Tez Tour“ neatsako tuo atveju, jeigu klientas pavėluoja arba dėl savo 
kaltės neatvyksta į oro uostą.

Bagažas 
Jei nėra nurodyta kitaip, kiekvienam keleiviui, vyresniam nei 2 metai, 
nemokamai leidžiama vežtis nuo 12 iki 23 kg registruoto bagažo ir 5 kg 
rankinio bagažo. Kūdikiui (keleiviui iki 2 metų amžiaus) priklauso 10 kg 
nemokamo registruojamo bagažo ir galima vežtis vežimėlį. Jeigu keli 
asmenys daiktus vežasi viename bagaže, vienas bagažo vienetas negali 
viršyti 32 kg. Leistinas nemokamo bagažo svoris priklauso nuo skrydį 
vykdančios aviakompanijos taisyklių ir yra nurodomas lėktuvo biliete arba 
kelionės dokumentuose.
Daugiau informacijos apie registruotą bei rankinį bagažą rasite interneto 
svetainėje www.teztour.lt.
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Svarbi informacija ir patarimai keliaujantiems

Vežantis daugiau bagažo nei leidžiama, reikia papildomai mokėti už 
kiekvieną viršsvorio kilogramą. Mokestis už viršsvorio kilogramą priklauso 
nuo aviakompanijos taisyklių ir skrydžio trukmės. Įkainiai yra skelbiami 
interneto svetainėje www.teztour.lt. 
Keleiviams rekomenduojama vežtis tik kelionei būtiniausius daiktus. 
Registruojamame bagaže neturėtų būti: dužių daiktų, gendančių produktų, 
pinigų, juvelyrinių dirbinių, vertybinių popierių, komercinių ir asmens 
dokumentų, ir pan. 
Į orlaivio saloną draudžiama įsinešti šaunamuosius ginklus, jų kopijas, 
durklus, peilius (tarp jų – ir suvenyrinius), manikiūro rinkinius, žirkles, 
kitus smailius ar aštriabriaunius ir pavojingus ar pavojingai atrodančius 
daiktus. Daugelį iš šių daiktų galima vežti orlaiviais kaip krovinį, jeigu jie 
įpakuoti pagal krovinių vežimo taisykles.  
Atkreipiame dėmesį, jog, pagal nuo 2006 m. lapkričio 6 d. visuose ES ir 
Norvegijos, Islandijos bei Šveicarijos oro uostuose įsigaliojusias taisykles 
rankiniame bagaže leidžiama turėti tik nedidelius kiekius skysčių. Skysčiai 
turi būti atskiruose, ne didesniuose nei 100 mililitrų, induose. Šiuos indus 
turite įdėti į vieną permatomą ir užsegamą plastikinį, ne didesnį nei 1 litro, 
krepšelį; vienas krepšelis – vienam keleiviui. Daugiau informacijos galite 
rasti interneto svetainėje www.teztour.lt.
UAB „Tez Tour“ neatsako už neregistruotą bagažą. Juo turi rūpintis pats 
keleivis.
Jei kelionės metu bagažas dingsta arba yra sugadinamas, atskridus 
nedelsiant reikia apie tai pranešti oro uosto bagažo tvarkymo tarnybai ir 
informuoti TEZ TOUR atstovą.
  
Sporto inventorius, kuriam galioja specialios gabenimo orlaiviu sąlygos:
•	banglentė; 
•	jėgos aitvaras;
•	vandens slidės; 
•	nardymo įranga;
•	dviratis; 
•	golfo reikmenys; 
•	meškerė.
Norint gabenti aukščiau nurodytą inventorių, agentūros darbuotojas 
turi iš anksto informuoti UAB „Tez Tour“ aviacijos skyrių el. paštu avia@
teztour.lt apie norimų vežtis daiktų matmenis, kiekį ir gauti patvirtinimą. 
Visa gabenama įranga turi būti supakuota specialiuose maišuose, kurių 
svoris neturi viršyti 32 kg. Tuo atveju, jei į nardymo įrangos komplektą įeina 
deguonies balionai, jie privalo būti tušti ir tinkamai supakuoti. Viršijus 
leistiną bagažo svorį, imamas mokestis už viršsvorį. 
Nei kelionių organizatorius, nei vežėjas neprisiima atsakomybės dėl 
valstybės (į kurią vykstama) oficialių institucijų ar tarnybų sprendimų arba 
veiksmų, susijusių su atitinkamos įrangos leidimu / neleidimu įvežti į šalį 
ir dėl to patirtų nuostolių.

Gyvūnų gabenimas 
Norint pervežti gyvūnus turi būti užtikrintos tam tikros sąlygos:
•	gabenimui lėktuvu priimami tik naminiai gyvūnai, kurių masė su 

specialia dėže ne didesnė kaip 8 kg, dėžės matmenys turi būti ne didesni 
kaip 48cm x 32cm x 29 cm; 

•	gyvūnai pervežami tik keleivių salone; 
•	skrydžio metu draudžiama gyvūną išimti iš narvo; 
•	gyvūno šeimininkas privalo užtikrinti, kad pervežami gyvūnai – šunys, 

katės, naminiai paukščiai ir kiti gyvūnėliai – būtų tinkamai patalpinti į 
specialius tokiam pervežimui skirtus narvus; 

•	gyvūnai privalo turėti galiojančius sveikatos ir skiepų pažymėjimus, 
įvežimo į šalį leidimus ir kitus dokumentus, kurių reikalauja įvežimo ar 
tranzito šalys, bei be kurių gyvūnai nebus įleisti į atitinkamas šalis; 

•	specialios dėžės konstrukcija privalo būti pakankamai tvirta, kad gyvūnas 
neturėtų galimybės pabėgti. Dėžėje privalo būti specialus nepralaidus 
skysčiams padėklas gyvūno šlapimo surinkimui. Dėžėje privalo būti tiek 
erdvės, kad gyvūnas be suvaržymų galėtų jos viduje judėti įvairiomis 
kryptimis. Jei dėžėje patalpinti keli gyvūnėliai, kiekvienas iš jų turi be 
suvaržymų judėti konteinerio viduje; 

•	nei UAB „Tez Tour“, nei faktinis oro vežėjas neprisiima atsakomybės dėl 
valstybės (į kurią ir iš kurios vykstama) oficialių institucijų ar tarnybų 
sprendimų ar veiksmų, susijusių su naminio gyvūno įleidimu / neįleidimu 
į šalį ir dėl to patirtų nuostolių; 

•	Vilniaus oro uosto tarnybos turi teisę savo nuožiūra neleisti registruoti 
bagažo (naminio gyvūno konteinerio), kaip leidžiamo įsinešti į orlaivio saloną; 

•	gyvūno šeimininkas pats pasirūpina gabenimui reikalingu konteineriu. 
Išsinuomoti narvą oro uoste galimybės nėra; 

•	gyvūno gabenimas apmokestinamas mokesčiu į vieną arba į abi puses. 
Mokestis mokamas UAB „Tez Tour” atstovybėje oro uoste, prieš skrydį; 

•	UAB „Tez Tour“ turi teisę atsisakyti gabenti naminį gyvūną be papildomų 
paaiškinimų. 

Keleiviui pageidaujant gabenti naminį gyvūną, kelionių agentūros darbuotojai 
apie tai privalo informuoti UAB „Tez Tour“ aviacijos skyrių, pateikiant gyvūno 
aprašymą bei nurodant keleivių, gabenančių gyvūną, vardus, pavardes, 
reiso numerius, išvykimo-grįžimo datas ir užsakymo numerį. Informacija 
organizatoriui turi būti pateikta ne vėliau kaip 48 val. iki skrydžio. Gyvūno 
gabenimas galimas tik gavus UAB „Tez Tour“  raštišką atsakymą-
patvirtinimą. Skrendant  į / iš Bankoko gyvūnų gabenimas negalimas.
Keleiviai gabenantys gyvūną, prieš registruojantis į skrydį,  privalo 
pasirašyti „Gyvūnų gabenimo UAB „Tez Tour“ užsakomaisiais reisais 
taisykles“ ir sumokėti nustatytą mokestį (UAB „Tez Tour“ atstovybėje 
Vilniaus oro uoste).

Draudimai gyvūno ar augalo (jo dalies arba gaminio iš jo) įvežimui į Lietuvą ir ES 
Lietuvai tapus ES nare, pasikeitė Prekybos laukiniais gyvūnais taisyklės, 
kuriomis reglamentuojamas gyvūnų, jų dalių ar gaminių iš jų, įvežimas į 
Lietuvos Respubliką bei išvežimas iš jos (detaliau žr. Nykstančių laukinės 
faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvenciją, ET reglamentą 
dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą).  
Į Lietuvą ir kitas ES šalis draudžiama įvežti: dramblio kaulą, bet kokius 
gaminius iš dramblio kaulo, šerių ir kitų šio gyvūno kaulo dalių; tradicinės 
rytų medicinos (kinų, indų, tailandiečių ir kt.) preparatus, kurių sudėtyje 
nurodomi nykstančių rūšių laukiniai gyvūnai ir augalai; suvenyrus ir 
kitokius gaminius iš jūrinių vėžlių kiauto ar mėsos, pavyzdžiui, galanteriją 
ar konservus; didžiųjų laukinių kačių (tigrų, liūtų, leopardų, leopardų, 
europinių lūšių ir kitų), rudųjų lokių kailius ar kitus daiktus, pagamintus 
iš jų ar kitų šių gyvūnų kūno dalių. Kitus laukinius gyvūnus ar augalus, jų 
dalis ar gaminius galima įvežti / išvežti tik pateikus CITES leidimą muitinės 
pareigūnui (net jeigu pirkinys įsigytas oficialioje prekybos vietoje). Leidimo 
nereikalaujama pateikti, kai įvežami / išvežami juodieji ikrai (ne daugiau 
kaip 250 g vienam asmeniui), Cactaceae spp. stiebai (iš kaktusų pagaminti 
muzikos instrumentai, vadinamieji barškučiai, ne daugiau kaip 3 vienetai 
vienam asmeniui).
Jeigu gyvūnai, jų dalys ir gaminiai iš jų įvežami / išvežami pažeidžiant 
CITES konvencijos bei reglamento reikalavimus, jie gali būti sulaikomi, 
grąžinami į šalį, iš kurios buvo atvežti, arba konfiskuojami.
Lietuvoje CITES leidimus išduoda Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministerija. Daugiau informacijos galite rasti interneto puslapiuose: www.
am.lt, www.cust.lt, www.cites.org.

Oro transporto vežėjo atsakomybė 
Keleivių pervežimo oro transportu sąlygas apibrėžia 1929-ųjų Varšuvos 
konvencija, atitinkami valstybiniai įstatymai, jų priedai ir papildymai bei kiti 
teisės aktai. Pareiškimą dėl dingusio ar sugadinto bagažo keleivis privalo 
pateikti raštu atitinkamos aviakompanijos biure. Pareiškimas turi būti 
pateiktas ne vėliau kaip per 7 dienas po to, kai dingo bagažas arba buvo 
atsiimti sugadinti daiktai. Vežėjas turi teisę atsisakyti nagrinėti pretenziją 
dėl dingusio bagažo, jei pareiškimas pateiktas vėliau kaip per 7 dienas 
po jo dingimo / sugadinimo. Vežėjo atsakomybės ribos nurodytos turisto 
lėktuvo biliete ar su juo pateikiamoje informacijoje.
Atsakomybė už keleivio ir bagažo pervežimą tenka aviakompanijai. 
Prireikus vežėjas be papildomo įspėjimo gali pasinaudoti atsarginiais 
vežėjais ar lėktuvais, pakeisti lėktuvo tipą ar markę ir pakeisti ar praleisti 
nurodytas techninio ir / ar tarpinio nusileidimo vietas.

TEZ TOUR atstovai 
Tarptautiniame Vilniaus oro uoste prieš kiekvieną skrydį Jūs galite kreiptis 
į UAB „Tez Tour“ biurą, kuriame esantis UAB „Tez Tour“ darbuotojas 
suteiks visą reikiamą informaciją apie kelionės pradžią. UAB ,,Tez Tour“ 
biurą galite rasti Tarptautiniame Vilniaus oro uoste keleivių terminalo 
trečiame aukšte.
Atvykus į šalį, Jus pasitiks TEZ TOUR atstovai, palydės iki viešbučio, suteiks 
pirminę informaciją apie šalį, kurioje Jūs ilsėsitės. Informacinio susitikimo 
metu, kuris vyksta Jūsų viešbutyje, suteikiama daugiau informacijos apie 
šalį. Rekomenduojame susitikti su TEZ TOUR atstovu net ir tuo atveju, jei 
šalyje lankotės nebe pirmą kartą, tam, jog gautumėte daugiau informacijos 
ir išvengtumėte nesusipratimų viso poilsio metu. Išvykimo dieną TEZ TOUR 
atstovas palydės Jus iki oro uosto. 
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Visada galite susisiekti su TEZ TOUR atstovu jo duotu telefono numeriu 
arba bendruoju telefono numeriu, nurodytu kelionės dokumente ar 
interneto svetainėje www.teztour.lt.
TEZ TOUR atstovai, pasitikę Jus šalyje, gali kalbėti lietuvių, rusų arba 
anglų kalbomis (tiksliau teirautis užsakant kelionę). Papildoma rašytine 
forma pateikiama informacija poilsio šalyje gali būti rusų, anglų ar lietuvių 
kalbomis.
 
Viešbučių kategorijos 
Kiekvienoje šalyje viešbučiai klasifikuojami pagal tos šalies nustatytus 
tam tikrus standartus bei kriterijus. Dažniausiai skiriamos penkios 
viešbučių kategorijos (žymima simboliais nuo vieno iki penkių). Vertinti gali 
tarptautinės, valstybinės ar vietos valdžios institucijos, turizmo komisijos, 
prekybos bendrovės, kelionių katalogų leidėjai, viešbučių savininkai 
(Aiškinamasis turizmo terminų žodynas, 2009, Vilnius).
Viešbučio kategorija šalyje neapsprendžia viešbučio būklės, viešbučio 
teritorijos dydžio, personalo paslaugumo, maitinimo pasirinkimo. Dėl šių 
priežasčių, tos pačios kategorijos viešbučiai ne tik skirtingose šalyse, bet 
ir toje pačioje šalyje gali skirtis.
Jeigu oficiali kategorija viešbučio aprašyme nenurodyta, vadinasi, viešbutis 
užsienio šalyje oficialios kategorijos neturi. Nuo katalogo spausdinimo 
momento iki kelionės pradžios gali pasikeisti ir viešbučio kategorija. 
Aktualią viešbučio kategoriją šalyje rasite viešbučio aprašyme interneto 
puslapyje www.teztour.lt. 
UAB „Tez Tour“ kataloguose ir interneto svetainėje  www.teztour.lt 
(prie kiekvieno viešbučio pavadinimo) Bulgarijos viešbučių kategorijos 
papildomai žymimos simboliu , tačiau šis žymėjimas neturėtų būti 
prilyginamas oficialiam viešbučio įvertinimui toje šalyje. Tai tik subjektyvus 
organizatoriaus pateikiamas viešbučio vertinimas. Prie viešbučio 
pavadinimo gali būti prierašas HV-1 (1st class holiday village) ir HV-2 (2nd 
class holiday village). Šio tipo apgyvendinimas gali turėti didesnę teritoriją 
su vasarnamiais ir / ar vilomis.
Prieš priimdami sprendimą įsigyti tam tikrą viešbutį, siekite gauti kuo 
daugiau informacijos apie viešbutį tiesiogiai iš kelionių agentūros, kurioje 
įsigyjate kelionę, tiek iš kitų šaltinių – poilsiautojų atsiliepimų, vertinimų 
internete, nuotraukų, viešbučio interneto puslapio ir t. t.
„Ekonominė klasė“ – tai, kataloge arba interneto svetainėje „Ekonominės 
klasės viešbutis“ prierašu ar  simboliu pažymėti viešbučiai. Šis 
žymėjimas paremtas kelionių organizatoriaus objektyviu vertinimu bei 
turistų atsiliepimais. Šiuose viešbučiuose galimas kambarių, kitų patalpų, 
baldų ir / arba inventoriaus nusidėvėjimas, žemesnis teikiamų paslaugų 
lygis, mažesnis jų kiekis, kuklesnis maisto pasirinkimas, vanguesnis 
aptarnaujančio personalo darbas nei įprastai atitinkamą kategoriją 
turinčiuose viešbučiuose.

TEZ EXPRESS 
„Tez express“ – tai „Ekonominės klasės“ apgyvendinimo tipas, kai viešbutis 
perkamas šalyje nežinant jo konkretaus pavadinimo, vietos, kurorto, 
rajono. Šiuo atveju perkamas tik kelionių organizatoriaus subjektyviu 
vertinimu žymimas bendriniu pavadinimu TEZ EXPRESS 2*/3*/4*/5*/
HV-1/HV-2/APTS apgyvendinimo tipas, į kurį vykstate. Dėl šios priežasties 
„Tez express“ kelialapiai paprastai yra pigesni, viešbutis gali būti 
nekategorizuotas arba turintis kategoriją nuo 1* iki 5*, ar apartamentai 
šalyje. Viešbutis nebūtinai bus iš UAB „Tez Tour“ kataloge ar interneto 
svetainėje aprašytų viešbučių.

Informacija gali keistis 
Katalogas išleidžiamas vieną kartą per sezoną (sezono pradžioje). Jo 
galiojimo metu informacija apie viešbučius ir kitas turistui teikiamas 
paslaugas gali keistis, tačiau jos pakeisti kataloge nebeįmanoma. Todėl su 
naujesne ir aktualesne informacija apie viešbučius, teikiamas paslaugas, 
pramogas bei kitus pasikeitimus prašome susipažinti mūsų interneto 
svetainėje www.teztour.lt.  

Apgyvendinimas 
Atvykimo dieną poilsiautojai apgyvendinami viešbučio administracijos 
nuožiūra laisvuose užsakyto tipo numeriuose. Kambarius su langais į jūros 
pusę viešbučiai suteikia tik tuomet, kai turistas už tai sumoka nustatytą 
atskirą priemoką. Kitu atveju toks pageidavimas gali būti patenkintas 
tik esant galimybei (kaip ir kiti poilsiautojų pageidavimai – gyventi 
kaimyniniuose numeriuose, tam tikrame korpuse, aukšte ir pan.).
Dažniausiai viešbučiai siūlo standartinius dviviečius, taip pat vienviečius 
numerius. Standartiniuose dviviečiuose numeriuose gali būti viena dvigulė 

lova arba dvi atskiros viengulės lovos. Vienviečio numerio kaina asmeniui 
visuomet yra didesnė nei dviviečio numerio kaina vienam asmeniui. 
Dažniausiai vienviečiai numeriai pagal kvadratūrą būna mažesni 
nei dviviečiai numeriai. Asmuo, įsigijęs kelialapį su apgyvendinimu 
vienviečiame numeryje, gali būti apgyvendintas ir dviviečiame numeryje 
(jame gyvens tik jis vienas). Tokiu atveju tai nelaikoma sutarties sąlygų 
pažeidimu.
Taip pat daugelis viešbučių turi ir nestandartinių numerių, tačiau jų kaina 
visuomet būna aukštesnė nei standartinių. Tai gali būti: apartamentai, 
Suite tipo numeriai, šeimyniniai numeriai, studijos ir vilos. Įprastai 
viešbučiuose nėra standartinių triviečių ar keturviečių numerių. Turistui 
pageidaujant ir užsakius vietą trečiajam ar ketvirtajam asmeniui, 
standartiniame dviviečiame numeryje pastatoma papildoma sulankstoma 
lovelė, sofa, sulankstomas fotelis-lova ar kitos miegojimui skirtos 
priemonės. Papildomai pastatomos lovelės ar kitos miegojimui skirtos 
priemonės tipas parenkamas viešbučio administracijos nuožiūra. Prieš 
nusprendžiant užsisakyti papildomą sulankstomą lovą ar kitą miegojimui 
skirtą priemonę, rekomenduojame pasverti turisto (-ų) galimybes 
praleisti poilsio laiką tokiomis sąlygomis. Pažymėtina, jog kambariai 
skirti mažesniam turistų skaičiui ir tik turistams pageidaujant, jiems gali 
būti suteikiamos papildomos pristatomos sulankstomos lovos, sofos, 
sulankstomi foteliai-lovos ar kitos miegojimui skirtos priemonės. Už 
papildomą mokestį galima išsinuomoti lovelę kūdikiui (kai kurie viešbučiai 
mokesčio už jas neima). 
Atkreipiame dėmesį, jog į daugelio viešbučių teritoriją yra draudžiama 
įsinešti mieste ar kur kitur pirktus maisto produktus bei gėrimus. Šių 
draudimų būtina laikytis. Viešbučio administracijai nusprendus, turisto 
atžvilgiu dėl nurodytų draudimų nesilaikymo ar kitų pažeidimų taikyti 
atitinkamas poveikio priemones, kelionės organizatorius dėl to neatsako. 
Kelionės organizatorius, esant svarbioms priežastims apie kurias 
nedelsiant informuojamas turistas, turi teisę apgyvendinti turistus kitame 
tos pačios arba aukštesnės kategorijos viešbutyje visai buvimo šalyje 
trukmei arba jos daliai. Toks turizmo paslaugos pakeitimas alternatyvia 
nelaikytinas turizmo paslaugų teikimo sutarties pažeidimu. 
Visų UAB „Tez Tour“ siūlomų kambarių tipų kainas ir atsiskaitymo sąlygas 
galite rasti kelionių organizatoriaus interneto svetainėje www.teztour.lt. 
Išsamios informacijos apie kelionių kainas bei apmokėjimo sąlygas taip 
pat teiraukitės kelionių agentūrose.
 
Viešbučio para 
Viešbučio paros pradžia yra laikomas laikas nuo 14 iki 18 val., tai priklauso 
viešbučio administracijos nuožiūrai. Išvykstant apmokėti sąskaitas ir 
atlaisvinti viešbučio numerį Jūs turite iki 10-12 valandos. Tokia tvarka 
galioja nepriklausomai nuo to, kad Jūsų atvykimo į viešbutį  laikas yra 
ankstesnis nei laikotarpis nuo 14 iki 18 val., o išvykimo iš jo vėlesnis nei 
nuo 10 iki 12 val. Jei yra galimybė, išvykimo iš numerio laikas gali būti 
pratęstas, tačiau už tai įprastai turistui savarankiškai reikia sumokėti 
viešbučio administracijos nustatytą papildomą mokestį.

Maitinimas 
Viešbučiuose galimi šie maitinimo tipai: 
RO (Room only) – be maitinimo. 
BB (Bed&Breakfast) – pusryčiai, arbata, kava, vanduo – nemokamai. 
HB (Half Board) – pusryčiai ir vakarienė, nemokami gėrimai – kava, arbata 
(arba kiti viešbučio administracijos siūlomi gaivieji gėrimai) – pusryčių 
metu. Vakarienės metu visi gėrimai – už papildomą mokestį. 
HB+ (Half Board Plus) – pusryčiai ir vakarienė. Viešbutis savo nuožiūra 
gali teikti tam tikras papildomas paslaugas arba nuolaidas. Dažniausiai 
vietinės gamybos alkoholiniai ir gaivieji gėrimai pusryčių ir vakarienės 
metu – nemokamai.
FB (Full Board) – pusryčiai, nemokami gėrimai: kava, arbata (arba kiti 
viešbučio administracijos siūlomi gaivieji gėrimai) pietūs ir vakarienė. 
Pietų ir vakarienės metu visi gėrimai – už papildomą mokestį.
FB+ (Full Board Plus) – pusryčiai, nemokami gėrimai: kava, arbata (arba 
kiti viešbučio administracijos siūlomi gaivieji gėrimai), pietūs ir vakarienė. 
Viešbutis savo nuožiūra gali teikti tam tikras papildomas paslaugas arba 
nuolaidas. Gėrimai pietų ir vakarienės metu (dažniausiai – alus, vynas, 
vanduo).
 
aI (all inclusive) – viskas įskaičiuota: pusryčiai, pietūs ir vakarienė, 
alkoholiniai ir gaivieji vietinės gamybos gėrimai (dažniausiai nuo 10 val. 
iki 22 val.). Kuriuose viešbučio baruose galima užsisakyti alkoholinių 
gėrimų, nustato viešbučio administracija savo nuožiūra. Kai kuriuose 
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viešbučiuose kava, ledai, šviežiai spaustos sultys gali būti už papildomą 
mokestį. 
UaI (Ultra all Inclusive), aI+ (all Inclusive plus), SaI (Superior all 
Inclusive), EXTaI (Extended all Inclusive),  ElGaI (Elegance all Inclusive), 
VIPaI (VIP all Inclusive), FSaI (Fame Style all Inclusive), DaI (Deluxe all 
Inclusive). Kataloge šios sistemos pavadintos AI luxe (viskas įskaičiuota 
luxe) Paprastai AI luxe prilygsta UAI sistemai, tačiau gėrimų asortimentas 
bei teikiamos paslaugos kiekviename viešbutyje gali skirtis. Papildomai 
prie sistemos „viskas įskaičiuota“ poilsiautojai gauna kai kuriuos, 
viešbučio administracijos nustatytus, užsienio gamybos alkoholinius bei 
gaiviuosius gėrimus ir / arba papildomas paslaugas.
Pastaba:
Kiekvienas viešbutis, teikiantis AI (viskas įskaičiuota) paslaugas, pats 
savarankiškai sprendžia, kokios paslaugos į tai įeina. Dėl viešbučio 
teikiamo AI (viskas įskaičiuota) paslaugų tikslaus aprašo galima kreiptis 
į viešbučio administraciją. 
Pagal sistemas AI, UAI ir AI luxe visi gėrimai patiekiami tik kiekiais, 
skirtais vienkartiniam vartojimui (stiklinėse). Jei norima su savimi 
pasiimti butelį vyno ar pan. – reikia sumokėti papildomai.  
Įprastai pusryčiai, pietūs ir vakarienė yra patiekiami buffet arba kitaip 
vadinamo švediško stalo principu, o kartais gali būti patiekiama ir a la 
carte arba porcijomis.
Švediškas stalas – tai maisto (dažnai ir gėrimų) pateikimo būdas, kai 
svečiai patys įsideda maistą, įsipila šaltus ir karštus gėrimus.  Paprastai 
stalas statomas prie sienos arba patalpos viduryje, kad prie jo vienu 
metu galėtų prieiti daugiau svečių. Švediško stalo etiketas leidžia 
nesilaikyti patiekalų valgymo eiliškumo, tačiau reikėtų įsidėti tiek, kiek 
suvalgai. Priklausomai nuo gyventojų skaičiaus viešbutyje (dažniausiai 
sezono pradžioje bei pabaigoje), švediškas stalas gali būti pakeistas kitu 
aptarnavimo būdu, pvz., maistas gali būti dalinamas porcijomis.
A la carte – maisto pasirinkimas restorane pagal pateiktą valgiaraštį. 
Dažniausiai viešbučiuose, turinčiuose a la carte restoranus, vakarienei 
vietą reikia užsisakyti iš anksto (bent prieš 1 dieną). Laikotarpį, prieš kurį 
būtina užsisakyti vietą, nustato viešbučio administracija. Pagal viešbučio 
administracijos nustatytas taisykles, a la carte restorane maitinimas 
gali būti įskaičiuotas į kainą (pvz., viena vakarienė viešnagės viešbutyje 
metu) arba už papildomą mokestį. 
Maitinimo suteikimo tvarką bei valgiaraštį nustato viešbučio 
administracija.
Jeigu iš viešbučio išvykstate anksti rytą arba grįžtate vėlai vakare, 
dėl ankstyvų pusryčių ar vėlyvos vakarienės maisto prekių paruošimo 
(atskirais atvejais  –  už papildomą mokestį) prašome kreiptis tiesiogiai į 
viešbučio administraciją. Jų paruošimo tvarka bei valgiaraštis nustatoma 
viešbučio administracijos nuožiūra.

Šventinės vakarienės 
Šv. Kalėdų bei Naujųjų metų progomis, viešbučiai įprastai ruošia 
šventines vakarienes, kurių metu gali būti rengiama ir speciali 
pramoginė programa. Už šias vakarienes, paprastai imamas papildomas 
mokestis, kurį nustato viešbučio administracija. Kainas UAB „Tez Tour“ 
pateikia pastabose kaip priemoką, kuri nėra įskaičiuota į kelionės kainą, 
pateikiamą kainų lentelėje. Šventinės vakarienės gali būti privalomos 
arba pasirenkamos pagal pageidavimą. Ši informacija taip pat yra 
pateikiama pastabose.

Maitinimas lėktuve 
Skrydžių į Bulgariją metu, maitinimas orlaiviuose į kainą neįskaičiuotas 
– užkandžius, gėrimus ir pan. galite užsisakyti skrydžio metu iš orlaivio 
meniu. Daugiau informacijos apie maitinimą lėktuve rasite interneto 
svetainėje www.teztour.lt.

Gydytojo paslaugos 
Vykstant į kelionę rekomenduojama draustis sveikatos draudimu 
bei atidžiai susipažinti su draudimo polise pateiktomis taisyklėmis. 
Nutikus draudiminiam įvykiui, skambinkite telefonais, kurie nurodyti 
Jūsų draudimo polise. Apie tai informuokite ir TEZ TOUR atstovą. Jeigu 
kreipsitės į viešbučio registratūrą, būtina žinoti, kad viešbučio gydytojo 
paslaugos  –  mokamos. Atgauti pinigus iš draudimo kompanijos galėsite 
tik tuo atveju, jei pasiimsite visus gydytojo išrašus (sąlygos nurodomos 
draudimo polise)  –  mokėjimo kvitą, ligos diagnozės išrašą, patvirtintą 
gydytojo antspaudu, parašu bei parašytą ant firminio gydytojo kabineto 
blanko. 

Seifas 
Visiems turistams rekomenduojame naudotis viešbučio numeryje arba 
registratūroje esančiais seifais. Visus vertingus daiktus, dokumentus bei 
pinigus rekomenduotina laikyti seife, nes įprastai nei viešbučio administracija, 
nei kelionių organizatorius neatsako už kambaryje paliktus daiktus. Seifai gali 
būti nemokami arba už papildomą mokestį. 

Mini baras
Viešbučių numeriuose dažnai būna mini baras, kuris užpildomas įvairiais 
gaiviaisiais ir alkoholiniais gėrimais bei užkandžiais (traškučiais, riešutais, 
šokoladukais ir kt.). Dažniausiai visa tai yra už papildomą mokestį. Gėrimų 
ir užkandžių kainyną galima rasti šalia mini baro. Žemesnės kategorijos 
viešbučiuose mini šaldytuvas gali būti užpildomas tik pageidaujant poilsiautojui. 
Neretai žemesnės kategorijos viešbučiai mini barą užpildo gėrimais tik 
poilsiautojui paprašius registratūroje arba jame būna tik mineralinis vanduo 
ir / arba gaivieji gėrimai. Vidutinės kategorijos viešbučiai kambariuose įrengia 
ir tuščius mini barus, kurie gali būti naudojami kaip šaldytuvai (nepažeidžiant 
viešbučių vidaus taisyklių). Už mini baro paslaugas paprastai atsiskaitoma 
išsiregistruojant iš viešbučio. 

Oro kondicionieriai 
Viešbučiuose oro kondicionieriai būna dviejų tipų: centrinis arba vietinis. 
Centrinis oro kondicionierius valdomas viešbučio administracijos nuožiūra, 
dažniausiai jis gali veikti tik tam tikromis valandomis arba gali būti įjungiamas 
kelis kartus per parą. Žmonėms, kurie sunkiai pakelia karštį, tokio 
kondicionavimo gali ir nepakakti. 
Vietinį oro kondicionierių kiekvienas poilsiautojas kambaryje gali reguliuoti 
savo nuožiūra. Poilsiautojams išėjus iš kambario, kondicionieriai dažniausiai 
automatiškai išsijungia. 
Kondicionieriai viešbučiuose veikia pagal viešbučio administracijos nustatytą 
grafiką, priklausomai nuo oro sąlygų ir kitų objektyvių priežasčių. Kiekvienas 
viešbutis savo nuožiūra nustato ir jų veikimo sezono pradžią, ir pabaigą.

Elektros srovė 
Paprastai 220 V elektros įtampa, tačiau gali pasitaikyti ir 125 V. Dažniausiai tai 
nurodoma instrukcijose vonioje.

Vanduo 
Nerekomenduojama gerti vandens iš vandentiekio (tai gali būti pavojinga). 
Geriamą vandenį galite nusipirkti bet kurioje parduotuvėje ar viešbutyje. Valyti 
dantis bei plauti vaisius taip pat rekomenduojama parduotuvėje ar viešbutyje 
pirktu vandeniu. Nepatariama pirkti pilstomų gaiviųjų gėrimų bei gėrimų iš 
gatvės prekeivių.

Triukšmas 
Kai kurie UAB „Tez Tour“ kataloguose siūlomi viešbučiai yra triukšmingose 
kurortų vietose, netoli naktinių klubų ir diskotekų, judrių gatvių, miestų centrų. 
Už triukšmą ne viešbučio teritorijoje, viešbučio administracija neatsako. Todėl, 
norintiems ramaus poilsio, renkantis viešbutį rekomenduojame atkreipti 
dėmesį, kokioje vietoje jis yra. Taip pat, siekiant Tinkamo Jūsų poreikių 
užtikrinimo, siūlome tiksliai savo pageidavimus išreikšti Jus aptarnaujančios 
kelionės agentūros atstovams prieš renkantis kelionę.
Kai kuriose gyvenamosiose zonose gali vykti statybos darbai, kurių eiga 
priklauso ne nuo kelionių organizatoriaus ar Jūsų pasirinkto viešbučio 
administracijos, bet nuo savivaldybės, verslo subjektų ir kt. Dėl tokių statybų, 
jų keliamo triukšmo ir nepatogumų nei kelionės organizatorius, nei viešbučio 
administracija neatsako.     

Baseinas 
Viešbučiuose būna įrengti atviri ir / a rba uždari baseinai. Baseinuose leidžiama 
maudytis tik šviesiu paros metu arba viešbučio nustatytomis valandomis. 
Uždarų / atvirų baseinų šildymo tvarka ir laikas, atsižvelgiant į sezono pradžią 
ir pabaigą, priklauso viešbučio administracijos nuožiūrai.

Paslaugos viešbučiuose sezono pradžioje ir pabaigoje 
Priklausomai nuo oro sąlygų kurorte bei gyventojų skaičiaus viešbutyje, sezono 
pradžioje / pabaigoje (Bulgarijoje birželio pradžia / rugsėjo pradžia) viešbučių 
teritorijose gali būti neteikiamos kai kurios paslaugos,  pvz., gali neveikti atviri 
baseinai, kai kurie lauko restoranai, barai bei kavinės, vandens kalneliai, gali 
vykti paplūdimio tvarkymo darbai, nevykti pramoginiai renginiai po atviru 
dangumi ir pan. Siūlomų paslaugų spektrą, trukmę bei laiką nustato viešbučių 
administracija (savo nuožiūra). Taip pat viešbučių administracija pasilieka teisę 
savo nuožiūra keisti sutartyje numatytas sezono pradžios / pabaigos datas 
bei mokamų / nemokamų paslaugų apimtį. 
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Pretenzijos 
Kelionės metu kilus konfliktui ar atsiradus nepasitenkinimui dėl tarp šalių 
pasirašytos sutarties netinkamo vykdymo, pretenzijos nedelsiant turi būti 
pareiškiamos kelionės organizatoriaus atstovui arba kelionių vadovui. 
Jiems nesiėmus priemonių pretenzijoms spręsti, jos turi būti pateikiamos 
vietoje raštu kelionės vadovui ar organizatoriaus atstovui, nes tik tokiu 
atveju galima operatyviai išspręsti ir pašalinti iškilusias problemas. Jeigu 
pretenzijos pareiškiamos tik po kelionės, problemų sprendimas gali būti 
komplikuotas. Nepavykus konflikto išspręsti vietoje, pretenzijas kelionės 
organizatoriui galima pareikšti raštu per 15 darbo dienų nuo kelionės 
pabaigos. Kartu su pretenzija pateikite kelionės dokumentų ir turizmo 
paslaugų teikimo sutarties kopijas. Pretenzijas reikia siųsti registruotu 
laišku į UAB „Tez Tour“ biurą Vilniuje. Kelionės organizatorius privalo raštu 
atsakyti į pretenzijas per 15 darbo dienų nuo pretenzijų gavimo dienos. 
UAB „Tez Tour“ neprisiima atsakomybės dėl force majeure aplinkybių, 
kurių pasekmių kelionėje nebuvo galima išvengti.
Ginčai sprendžiami derybų keliu, o nepavykus susitarti – Lietuvos 
Respublikos įstatymų numatyta tvarka. 

Daugiau informacijos 
Prieš išvykstant į užsienio valstybes, daugiau informacijos, rekomendacinio 
pobūdžio patarimų apie pasirinktą šalį, galite rasti Užsienio reikalų 
ministerijos interneto svetainėje www.urm.lt. Taip pat patariame atidžiai 
išstudijuoti Valstybinio turizmo departamento interneto svetainėje  www.
tourism.lt (skyrelis – „Kelionių formalumai“) turistams skirtą informaciją. 
Vykstantiems poilsiauti į užsienio valstybes, siūlome apsilankyti ir 
interneto svetainėje http://finance.yahoo.com/currency, kurioje galima 
sužinoti pasaulio valstybių valiutų kursus bei paskaičiuoti jų santykį. 
 
Ekskursijos
TEZ TOUR atstovai informacinio susitikimo metu pristatys TEZ TOUR 
siūlomas ekskursijas toje šalyje. Taip pat suteiks visą aktualią informaciją 
apie ekskursijų trukmę, programą, kainas.
Visas ekskursijas organizuoja TEZ TOUR BULGARIA. UAB „Tez Tour“  
turistinių ekskursijų užsienyje neorganizuoja ir už jų eigą neatsako.
Siūlome turistams aktyviai domėtis ir būti atidiems pasirenkant ekskursijas 
bei jas organizuojančius subjektus.
 
Atstumas iki jūros
Paprastai atstumas iki paplūdimio nusakomas metrais. Atstumas 
skaičiuojamas nuo artimiausio viešbučio teritorijos taško iki jūros (gali 
būti, kad pvz., nuo vieno viešbučio korpuso reikės paėjėti 100 metrų, nuo 
kito – 500 metrų ir daugiau). 
Pažymėtina, kad dėl infrastruktūros vystymo bei statybų kurortuose, gali 
keistis atstumai iki paplūdimio, miesto centro, oro uosto ar kitų objektų.
 
Ant jūros kranto
Viešbučio, esančio ant jūros kranto, teritorija dažniausiai yra neatskirta 
nuo paplūdimio, bet pažymėtina, kad galimi atvejai, kai tarp viešbučio 
teritorijos ir paplūdimio yra promenada. Galimi atvejai, kai viešbutis 
įsikūręs ant jūros kranto, tačiau dalis teritorijos arba kai kurie korpusai yra 
per kelią nuo paplūdimio arba pirmoje linijoje. Taip pat viešbučiai esantys 
ant jūros kranto, nebūtinai turės paplūdimį šalia viešbučio, kadangi gali 
būti, kai viešbutis įkurtas ant uolos, ant jūros kranto, tačiau šalia nėra 
paplūdimio. Kataloguose bei interneto svetainėje šie viešbučiai žymimi 
simboliu . Į iškilusius papildomus klausimus Jums padės atsakyti Jūsų 
kelionių agentas.
 
Pirma linija (nuo paplūdimio) 
Šis statusas nusako, kad tarp paplūdimio ir viešbučio nėra kitų pastatų, 
bet gali būti kelias. Galimi atvejai, kai viešbutis įsikūręs pirmoje linijoje, 
tačiau dalis viešbučio teritorijos arba kai kurie korpusai įsikūrę ir ant 
jūros kranto. Į iškilusius papildomus klausimus Jums padės atsakyti Jūsų 
kelionių agentas.
 
Antra linija (nuo paplūdimio)
Antroje linijoje esantys viešbučiai – tai viešbučiai, kuriuos nuo paplūdimio 
gali skirti ne vienas kelias ar pastatas, tačiau savo privalumais viešbučiai 
nebūtinai nusileidžia pirmoje linijoje esantiems viešbučiams. Daugelis 
aukštesnės kategorijos viešbučių, esančių pirmoje linijoje, turi savo 
„filialą“ antrojoje linijoje. Tokiu atveju poilsiautojai, atostogaujantys 
antroje linijoje nuo jūros esančiame viešbutyje, kartais gali naudotis visa 

pirmojoje linijoje esančio viešbučio infrastruktūra. Į iškilusius papildomus 
klausimus Jums padės atsakyti Jūsų kelionių agentas.
 
„Room service“ (aptarnavimas kambariuose)
Įprastai viešbučio numeryje yra meniu su kainomis prekių ir paslaugų, 
kurias galima užsisakyti į kambarį. Ir nesvarbu, ar tai bus mažas sumuštinis 
su gėrimu ar prabangi vakarienė su šampanu, užsakymą Jums pristatys 
į numerį. Be maisto, galima užsisakyti ir masažuotojo, kosmetologo 
paslaugas ir pan. Tereikia paskambinti nurodytu telefonu ir išreikšti savo 
pageidavimus. Nepamirškite, kad visos numeriuose teikiamos paslaugos 
yra 10-15 procentų brangesnės, be to, pagal konkrečios šalies papročius, 
rekomenduojami arbatpinigiai. Kai kuriuose viešbučiuose aptarnavimas 
numeriuose baigiasi 19 val. arba gali trukti iki 2 val. nakties, tačiau 
aukščiausios klasės viešbučiuose šios paslaugos teikiamos visą parą. 
 
Miesto / privatus paplūdimys
Miesto paplūdimiu gali naudotis visi norintys: turistai ir vietiniai gyventojai. 
Kai kuriose šalyse (pavyzdžiui, Turkijoje, Graikijoje, Ispanijoje) beveik 
visi paplūdimiai yra miesto. Jie taip pat prižiūrimi, juose veikia barai ir 
restoranai, tačiau už gultus, paplūdimio rankšluosčius ir skėčius reikia 
mokėti papildomai. Tiesa, kartais viešbučių savininkai moka už savo 
turistus, tada paplūdimio paslaugų kaina įskaičiuojama į gyvenimo šiame 
viešbutyje kainą. Kadangi šie paplūdimiai priklauso miestui, juose tvarką 
palaiko ir prižiūri ne viešbučio tarnautojai, o savivaldybės darbuotojai. 
Nei kelionės organizatorius, nei viešbučio administracija neatsako už šių 
viešųjų paplūdimių tvarką.
Privatus paplūdimys  –  tai viešbučio savininko išpirkta (ar nuomojama) ir 
savo nuožiūra turistams įrengta paplūdimio juostos dalis. Čia už gultus ir 
skėčius įprastai mokėti nereikia.
 
Vaikų klubas
Viešbutyje dirbanti komanda nuo ryto iki vakaro vaikams organizuoja 
konkursus, žaidimus, varžybas ir ugdymo programas. Įprastai vaikų klubai 
veikia nuo 10 val. iki 18 val., vėliau vaikai kviečiami į kino salę pasižiūrėti 
animacinių filmų arba pašokti vaikų diskotekoje. Jei vaikas nuspręs palikti 
pasilinksminimo vietą, jis bus nuvestas pas tėvus.
Vaikų klubai veikia ištisą sezoną, tačiau 3-4* viešbučiai juos gali 
organizuoti tik aukšto sezono metu (liepą-rugpjūtį). Kartais už vaikų klubą 
tenka mokėti papildomai. 
Įprastas į klubą priimamų vaikų amžius – nuo 4 iki 12 metų, tačiau kai 
kurie viešbučiai nustato kitokias amžiaus grupes: nuo 4 iki 10 metų arba 
nuo 6 iki12 metų. Atskiri viešbučiai vaikų klubus skirsto į dvi arba tris 
amžiaus grupes, pavyzdžiui, nuo 3 iki 6, nuo 7 iki 10 ir nuo 11 iki 14 metų, 
ir tada sudaro programas, kurios būtų įdomios kiekvienai amžiaus grupei. 
Amžiaus ribos nustatytos tam, kad būtų aiškesnės programos. Problemų 
gali kilti su visiškai mažais vaikais, kurie greitai pavargsta. Tokiais atvejais 
„animatoriai“ pataria užsisakyti auklės paslaugas. Auklės paslaugos  
užsakomos pagal atskirą pageidavimą už papildomą mokestį. 
Personalas, dirbantis vaikų klubuose, ir auklės dažniausiai kalba rusų, 
anglų arba vokiečių kalbomis. 
 
Palikti / rasti daiktai
UAB „Tez Tour“ neatsako už viešbutyje ar autobuse paliktus / rastus 
turistų daiktus. Rasti daiktai saugomi UAB „Tez Tour“ biure (ne ilgiau nei 
6 mėnesius) ir atiduodami tik pateikus asmens tapatybę patvirtinančius 
dokumentus, pagal turisto prašyme sudarytą paliktų / prarastų daiktų 
sąrašą. Taip pat UAB „Tez Tour“ neprivalo paliktų / rastų daiktų pristatyti 
turistui asmeniškai bei neatsako už pristatymo išlaidas.
 
Apgyvendinimo tipas
Viešbučių numeriai būna skirtingi, pagrindiniai jų parametrai nusakomi 
specialiais trumpiniais:
DBL / TwIN – (double room / twin room) – dvivietis numeris su viena 
dviviete lova arba su dviem atskiromis vienvietėmis lovomis.
DBL+EXB – (double room with extra bed) – dvivietis numeris su viena 
dviviete (arba dviem vienvietėmis) ir viena papildoma vienviete lova. 
Papildoma lova dažniausiai būna mažesnė / siauresnė, todėl 3-jam 
asmeniui taikoma žemesnė kaina, nei vienam asmeniui DBL numeryje. 
TRPL – (triple room) – numeris trims, įprastai su trimis atskiromis 
vienvietėmis lovomis, bet gali būti ir su viena dvigule ir viena viengule lova. 
SGL – (single room) – vienvietis numeris. Dažniausiai tai įprastas dvivietis 
numeris su dviem atskiromis lovomis arba viena didele lova, tik jame 
apgyvendinamas vienas žmogus. Kainuoja visuomet brangiau nei viena 
vieta DBL numeryje.
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SGL+cHD – (single room and 1 child) – vienvietis numeris. Dažniausiai tai 
įprastas dvivietis numeris su dviem atskiromis lovomis arba viena didele 
lova, tik numeris gali būti mažesnis nei standartinis dvivietis numeris.
DBL+cHD – (double room and 1 child) – standartinis (jei prie viešbučio 
pavadinimo nenurodyta kitokia numerio kategorija) dvivietis  numeris 
su viena dviviete arba dviem atskiromis lovomis. Dažniausiai, dėl vietos 
stokos, tokio apgyvendinimo tipo numeriuose būna 2 lovos, kadangi 
viešbučio administracija numato, kad vaikas gali miegoti su suaugusiais. 
Išimtiniais atvejais, esant pakankamai erdvės numeryje, pastatoma 
papildoma sulankstoma lovelė, sofa, sulankstomas fotelis-lova ar kitos 
miegojimui skirtos priemonės.
DBL+2cHD – (double room and 2 children) – standartinis (jei prie viešbučio 
pavadinimo nenurodyta kitokia numerio kategorija) dvivietis numeris su 
viena dviviete arba dviem atskiromis lovomis bei dar viena papildoma lova. 
Dažniausiai, dėl vietos stokos, tokio apgyvendinimo tipo numeriuose būna 
2 arba 3 lovos, kadangi viešbučio administracija numato, kad vienas iš 
dviejų vaikų gali miegoti su suaugusiais.
  
Vaizdas pro langą
Sea View – numeris su vaizdu į jūrą. Vaizdas gali būti tiesioginis arba 
šoninis (dalinis), kai viešbutis stovi šonu į jūrą ir ji matoma tik išėjus į 
balkoną ar žvilgtelėjus šonu pro langą. Už numerį su vaizdu į jūrą paprastai 
imama priemoka.
Sea Side View – numeris su vaizdu į jūros pusę. Dažnai tokiuose numeriuose 
tiesioginio vaizdo į jūrą nėra, jį gali užstoti pastatai ar augmenija.
Garden View – numeris su vaizdu į sodą arba vidinę viešbučio teritoriją, kurioje 
žaliuoja įvairūs augalai. Reikėtų atkreipti dėmesį, kad kartais viešbučio 
administracija taip įvardina numerius su vaizdu į priešingą nuo jūros pusę, 
o pro langus gali matytis tiesiog viešbučio teritorija, kurioje nebūtinai bus 
žaliuojantys sodai. Kainuoja pigiau nei numeris su vaizdu į jūrą. 
Mountain View – numeris su vaizdu į kalnus. Reikėtų atkreipti dėmesį, 
kad kartais viešbučio administracija taip įvardina numerius su vaizdu 
į priešingą nuo jūros pusę, o pro langus gali matytis tik kalnų kontūrai. 
Kainuoja pigiau nei kambarys su vaizdu į jūrą ir dažniausiai pigiau nei su 
vaizdu į sodą.  
Pool View – numeris su vaizdu į baseiną. Itin retai išskiriamas į atskirą rūšį.
Back View – numeris su vaizdu į gatvę arba kiemą. 
Front View – numeris pirmoje viešbučio pastatų linijoje, bet nebūtinai su 
tiesioginiu vaizdu į jūrą.
 
Numerių kategorijos:
Standard Room – pats paprasčiausias numeris, lyg atskaitos taškas. 
Jame būtinai bus lovos ir vonios kambarys, o interjeras ir techninės 
charakteristikos priklauso nuo viešbučio lygio.  
Family Room – šeimyninis numeris, du gretimi kambariai (pagal dydį – 
pusantro), kiekviename iš jų įprastai stovi dvi lovos (vaikų kambaryje 
lovelė gali būti dviejų aukštų). Prieš rezervuojant  vertėtų pasitikslinti, 
ar kambariai yra atskirti – durimis ar didele ertme, arba tai yra vientisa 
erdvė be pertvarų. Įprastai jis kainuoja apie 30 procentų brangiau nei 
standartinis numeris, kuriame pastatomos dvi papildomos lovelės.
Executive Room – erdvus numeris verslo žmonėms, padalintas į dvi zonas – 
miegamąją ir darbo. Dažniausiai juose būna fakso aparatas bei internetas. 
Junior Suite – kambario plotas, palyginti su standartiniu kambariu yra 
didesnis, padalintas į dvi zonas: miegamąją ir svetainės, kurios kartais 
atskiriamos dekoratyvine užuolaida, o kartais – tik grindų lygiu. Baldai 
čia geresni nei standartiniuose numeriuose, aptarnavimas  – taip pat. Jie 
dažniausiai būna 5*, rečiau 4* viešbučiuose ir kainuoja apie 30 procentų 
brangiau nei standartiniai numeriai. 
Suite – dar vienas geresnių numerių tipas. Tai erdvus dviejų kambarių 
numeris (nors kambariai gali būti atskirti tik simboline arka), puikiai 
įrengtas, jame gausu baldų, dažnai su dviem vonios kambariais (tačiau, 
jei yra tik vienas vonios kambarys, gali būti ir vonia, ir dušo kabina arba, 
pavyzdžiui, dvi kriauklės). Šiuose numeriuose atvykimo dieną svečius 
neretai pasitinka su vynu ir vaisiais. Toks numeris kainuos apie 50 
procentų brangiau nei standartinis numeris. 
Deluxe Suite, Excellence Suite – dar vienas Suite numerių laiptelis. Čia 
kambarių – du arba trys, tačiau jie didesni. Dažniausiai yra ir sūkurinė 
vonia, didžiulė terasa arba balkonas. Šis numeris  kainuoja beveik dvigubai 
brangiau nei standartinis numeris. 
King Suite, Presidential Suite – pati aukščiausia Suite tipo numerių klasė. 
Dažniausiai šiuose numeriuose būna du miegamieji, svetainė, darbo 
kabinetas, du vonios kambariai, nemokamas vynas ir vaisiai kambaryje. 
Baldai čia – išskirtiniai, kadangi tokiuose numeriuose paprasti poilsiautojai 

neapsistoja. Šalia, dažniausiai, būna numeris apsaugai. Už poilsį tokiame 
numeryje dažniausiai teks sumokėti mažiausiai tris kartus brangiau nei 
standartiniame. 
Villa – atskiras 3-6 kambarių namelis, vieno arba dviejų aukštų, su didele 
svetaine, puikiai įrengtais miegamaisiais ir keliais vonios kambariais. Gali 
būti individualus baseinas, kartais vienu dalijasi kelios vilos. Geruose 
5* viešbučiuose vilų svečiams veikia atskiras restoranas, klientai gali 
naudotis personalo elektromobiliais, o kartais ir asmeninio liokajaus 
paslaugomis. 
Į VIP paplūdimius kas pusę valandos atnešama vaisių, šampano, 
rankšluosčių. Už tokią vilą reikės sumokėti tris kartus brangiau nei už 
vieną ar kelis standartinius numerius (priklausomai nuo gyvenančiųjų 
viloje skaičiaus).
apartamentai – paprastas buto tipo numeris, kuriame gali būti nuo vieno 
iki trijų miegamųjų kambarių, atskira svetainė, sujungta su virtuvėle, ir 
vonios kambarys. Viename miegamajame įprastai gali miegoti 2 žmonės. 
Interjeras, techninės charakteristikos bei virtuvėlės įranga priklauso nuo 
viešbučio lygio.
Studio – standartinio tipo numeris, padalintas į dvi zonas – miegamąją ir 
svetainės, sujungtą su virtuvėlės kampeliu. Priklausomai nuo viešbučio, 
virtuvėlėse gali būti indai ir stalo įrankiai. 

Naudinga žinoti
TEZ TOUR BULGARIA biuras Sofijoje
1301 Sofia, Maria Luiza 9-11 
(Business center Sofia 2000), et. 3
Tel. +359 2 935 09 26/27/28
E.paštas incoming@teztour.bg

LR ambasada Bulgarijoje
Alabin str. 38, 3d fl. 1000 Sofia, BULGARIA
Tel. +359 2 980 6104;
Faks. +359 2 980 6105;
E.paštas amb.bg@urm.lt

Visa kataloge pateikta informacija apie viešbučius, jų kategorijas, siūlomas 
paslaugas ir pramogas gali kisti, todėl atnaujinamą informaciją apie 
pasikeitimus galite rasti TEZ TOUR tinklapyje www.teztour.lt.
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1. SUTaRTiES šalių ĮSipaREiGojimai
1.1. kelionių organizatorius įsipareigoja:
1.1.1. organizuoti turistui (-ams) turistinę kelionę pagal programą, nurodytą kataloge ar kitoje kelionę aprašančioje medžiagoje. jeigu kataloge ar kitoje kelionę aprašančioje 
medžiagoje nurodytos kelionės programoje buvo padaryti pakeitimai iki šios sutarties pasirašymo, įsipareigoja organizuoti turistinę kelionę pagal pakeistą programą. 
katalogas, taip pat kita kelionę aprašanti medžiaga arba pakeista programa yra neatskiriamas šios sutarties priedas. kelionių organizatoriaus interneto puslapyje www.
teztour.lt ir www.teztour.ee (jeigu  išvykimas iš Talino) / www.teztour.lv (jeigu išvykimas iš Rygos) / www.teztour.com (jeigu išvykimas iš kitų užsienio valstybių) skelbiama 
naujausia ir aktualiausia informacija apie viešbučius, jų kategorijų, paslaugų ir pramogų pasikeitimus po katalogo išleidimo.
1.1.2. nesurinkus minimalaus turistų skaičiaus, t. y. 80 procentų vietų keleiviams numatytame lėktuve, pranešti raštu apie kelionės anuliavimą likus ne mažiau kaip 10 
kalendorinių dienų iki kelionės pradžios. Turistams tinkamai pranešus apie kelionės anuliavimą ir grąžinus įmokėtus pinigus už kelionę, kelionių organizatorius nebeatsako 
už turistų patirtą žalą.
1.1.3. iki sutarties pasirašymo įteikti turistui (-ams) rašytinį dokumentą, kuriame būtų pateikta tiksli ir neklaidinanti informacija apie kelionės maršrutą (išvykimo, grįžimo 
vietas, datas bei lankomas vietas ir šalis, nurodant datas, kada į jas atvykstama ir išvykstama) ir jo pakeitimus, kelionėje teikiamas paslaugas, numatytas kataloge ar kitoje 
kelionę aprašančioje medžiagoje arba pakeistoje programoje, transporto priemones, kuriomis vykstama, jų charakteristikas ir kategoriją, apgyvendinimo tipą, objekto vietą, 
kategoriją ar patogumų lygį ir pagrindinius ypatumus bei klasę (pagal atitinkamas priimančios valstybės taisykles), maitinimą.
pastaroji informacija skelbiama kelionių organizatoriaus interneto puslapyje www.teztour.lt ir www.teztour.ee (jeigu  išvykimas iš Talino) / www.teztour.lv (jeigu išvykimas iš 
Rygos) / www.teztour.com (jeigu išvykimas iš kitų užsienio valstybių).
1.1.4. pateikti rašytinę informaciją apie valiutų keitimo sąlygas ir tvarką, vizų gavimo tvarką, laiką, per kurį gaunamos vizos, valstybių sienų perėjimo tvarką, lankomų 
vietovių epidemiologinę būklę, imunoprofilaktikos reikalavimus, kuriuos reikia įvykdyti vykstant į kelionę, vakcinaciją, informaciją apie sveikatos draudimo įforminimo tvarką 
ir neprivalomas draudimo sutartis, pagal kurias atlyginamos turisto išlaidos dėl organizuotos turistinės kelionės atšaukimo arba pagalbos išlaidos, turistinių paslaugų 
teikimo sutarties, sutarties įforminimo tvarką bei sąlygas, visą kelionės kainą, kainos dalį, kuri turi būti sumokėta iš anksto, likusios sumos mokėjimo grafiką. pastaroji 
informacija arba nuorodos į oficialius interneto tinklapius, kur yra tokia informacija, skelbiama kelionių organizatoriaus interneto puslapyje www.teztour.lt ir www.teztour.
ee (jeigu  išvykimas iš Talino) / www.teztour.lv (jeigu išvykimas iš Rygos) / www.teztour.com (jeigu išvykimas iš kitų užsienio valstybių).
1.1.5. Tais atvejais, kai kelionių organizatorius sutartimi įsipareigoja suteikti turistui apgyvendinimo paslaugas, atitinkančias konkrečią kategoriją pagal priimančios šalies 
taisykles, nenurodant konkretaus apgyvendinimo paslaugų teikėjo, kelionių organizatorius iki sutarties pasirašymo įsipareigoja informuoti turistą apie apgyvendinimo tipą, 
kategoriją bei maitinimą. kelionių organizatorius taip pat  įsipareigoja suteikti turistui neklaidinančią ir išsamią informaciją apie patogumų, paslaugų ir pramogų lygį, kiekį 
ir kokybę bei galimus jų skirtumus, priklausančius nuo konkretaus apgyvendinimo paslaugų teikėjo. 
1.1.6. prieš išvykstant į kelionę, rašytine forma turistui pateikti: informaciją apie tarpines stotis ir sustojimo laiką, buvimo vietą bei informaciją apie keleivio vietą transporto 
priemonėje (išskyrus lėktuvą bei nenumatytus techninius sustojimus); kelionių organizatoriaus atstovo pavardę, adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą ar 
vietinių agentūrų, į kurias turistas galėtų kreiptis pagalbos, adresus ir telefono numerius. jei tokių agentų ar agentūrų nėra, turistui nurodyti telefono numerį, kuriuo jis 
galėtų skambinti nenumatytu atveju, ar informaciją, kuri jam padėtų susisiekti su kelionių organizatoriumi. jei į kelionę vyksta nepilnamečiai, pateikti tėvams ar globėjams 
informaciją, leisiančią tiesiogiai susisiekti su vaiku ar atsakingu asmeniu vaiko buvimo vietoje.
1.1.7.  informuoti juos apie šalį, į kurią vykstama, įvežamų daiktų kiekio, skaičiaus ir draudimų reikalavimų, pasienio kirtimo taisyklių ypatumus.
1.1.8. Turisto (-ų) pateiktus asmens duomenis naudoti tik kelionės dokumentų įforminimui.
1.1.9. kai sutartis sudaroma nuotolinės prekybos būdu, laikoma, kad  sutartis sudaryta tokiomis sąlygomis, kokios buvo skelbiamos oficialioje kelionių organizatoriaus 
interneto svetainėje (ar elektroninės prekybos sistemoje)     kelionės įsigijimo metu. jeigu   sutarties sąlygos oficialioje kelionių organizatoriaus interneto svetainėje 
neskelbiamos ar  kelionės įsigijimo metu nebuvo paskelbtos, laikoma, kad  sutartis buvo sudaryta pagal standartines turizmo paslaugų teikimo sutarčių sąlygas.
1.2. Turistas (ai) įsipareigoja:
1.2.1. laiku sumokėti už kelionę: jei sutartis sudaroma, kai iki kelionės pradžios lieka daugiau nei 3 savaitės, sumokėti 20 procentų dydžio avansą, o likusią sumą sumokėti 
ne vėliau kaip 3 savaitės iki kelionės pradžios; jei sutartis sudaroma, kai iki kelionės pradžios lieka mažiau nei 3 savaitės, sumokėti visą kelionės kainą (standartinės  
apmokėjimo sąlygos). šio punkto sąlygos dėl kelionės apmokėjimo nėra taikomos, jeigu dėl kelionės finansavimo turistas yra sudaręs finansavimo (vartojimo kredito) 
sutartį. Turistui įsigyjant kelionę pagal išankstinio pirkimo nuolaidų sąlygas, kelionę, pagal kurią  išvykimas yra ne iš lietuvos ir / arba kelionę, kuriai taikomos specialios 
apmokėjimo sąlygos, atsiskaitymo už kelionę sąlygos, kurios skiriasi nuo šiame punkte nurodytų standartinių   apmokėjimo sąlygų, yra atskirai nurodomos Turizmo 
paslaugų teikimo sutartyje;
1.2.2. pateikti visą informaciją ir dokumentus, reikalingus kelionių organizatoriui įvykdyti šią sutartį; atvykti laiku į nurodytą pirminę, tarpinę bei kelionės vadovo nurodytas 
išvykimo vietas; laikytis organizatoriaus nurodymų dėl kelionės ar atskirų jos dalių vykdymo; laikytis viešosios tvarkos, tarptautinių keleivių vežimo taisyklių, bagažo 
gabenimo tvarkos ir į šalį įvežamų daiktų kiekio, skaičiaus ir draudimų reikalavimų. Vykdyti pasienio ir muitinės tarnybų nurodymus. Vykstant į kelionę su nepilnamečiais 
vaikais, laikytis lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 28 d. nutarimu nr. 302 patvirtinto „Vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybes, nepriklausančias šengeno 
erdvei, tvarkos aprašo“ (Žin., 2002, nr. 23-858).
1.2.3. atsakyti už kelionės metu padarytą žalą (sugadintą viešbučio inventorių, transporto priemones ir kt.) jeigu žala padaryta nepilnamečio, visus nuostolius už jį apmoka 
atsakingas asmuo. jeigu turistas prisiima kaltę ir sutinka atlyginti žalą, ją reikia atlyginti vietoje. Tais atvejais, kai turistas kaltės neprisiima, kelionių organizatorius turi teisę 
žalą išieškoti lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Turistas neprivalo atlyginti žalos, atsiradusios dėl nenugalimos jėgos.
1.2.4. Turistas, pagrindinė šios sutarties šalis, privalo informuoti kitus turistus  (naudos gavėjus), kad turistinė kelionė yra organizuojama tik pagal šioje sutartyje nurodytas 
sąlygas ir visi turistai privalo vykdyti visas sutarties sąlygas.
 
2. TEiSĖ aTSiSakYTi SUTaRTiES
2.1. Turisto teisė atsisakyti sutarties:
2.1.1. Turistas turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti sutarties žemiau sutartyje numatytomis sąlygomis. Sutarties atsisakymas įsigalioja nuo jo pareiškimo momento.
jeigu turistas atsisako sutarties dėl aplinkybių, už kurias jis atsako (t. y., kai aplinkybės, kurios yra pagrindas atsisakyti sutarties, atsirado dėl paties turisto kaltės (dėl jo 
tyčinių veiksmų ar neatsargumo), jis turi atlyginti kelionių organizatoriui nuostolius, padarytus dėl tokio atsisakymo. nuostolių dydis šiuo atveju negali viršyti maksimalios 
vienos kelionės kainos. Sutarties atsisakymo kaina priklauso nuo likusio laiko, iki kelionės pradžios:
 

Turistui atsisakius vykti į kelionę, kai dėl kelionės finansavimo jis yra sudaręs finansavimo (vartojimo kredito) sutartį, jis privalo atlyginti kelionių organizatoriaus patirtus 
nuostolius, kurie nustatyti aukščiau nurodytoje lentelėje, neviršijant maksimalios vienos kelionės kainos, o už vartojimo kredito sutarties nutraukimą turistas privalo 
atsiskaityti su vartojimo kredito davėju Vartojimo kredito įstatyme numatyta tvarka.
Turistui pareikalavus, kelionių organizatorius pateiks dėl šiame punkte nurodyto sutarties atsisakymo patirtų nuostolių pagrindimą. 
2.1.2.  jeigu turistas atsisako sutarties dėl aplinkybių, už kurias jis neatsako, negali jų kontroliuoti ir kurių sutarties sudarymo metu negalėjo protingai numatyti (pvz. dėl 
sveikatos būklės, mirties ir pan.) kelionių organizatorius turi teisę reikalauti atlyginti patirtus tiesioginius nuostolius, padarytus dėl tokio atsisakymo, išskyrus atvejus, kai 
sutarties atsisakoma dėl nenugalimos jėgos aplinkybių. Turistas privalo kuo skubiau po aplinkybių atsiradimo informuoti kelionių organizatorių apie susiklosčiusią situaciją 
ir kelionės atsisakymą.  Turistas turi pateikti rašytinių dokumentų, įrodančių kelionės atsisakymo priežastį, kopijas. Tuo atveju, jei sutarties atsisakymo pagrindas – turisto 
liga, asmenys, draudžiami ligos ir motinystės socialiniu draudimu kelionių organizatoriui turi pateikti nedarbingumo pažymėjimo kopiją. šalys susitaria ir sutinka, kad 
nuostolių dydis dėl turisto sutarties atsisakymo nustatomas pagal šios Sutarties 2.1.1 punkte pateiktą lentelę, tačiau bet kuriuo atveju, atlygintinų tiesioginių nuostolių dydis 
negali viršyti sutartyje nustatytos kelionės kainos. Turistui pareikalavus, kelionių organizatorius pateiks dėl šiame punkte nurodyto sutarties atsisakymo patirtų nuostolių 
pagrindimą.  
2.1.3. jeigu turistas atsisako sutarties dėl aplinkybių, už kurias atsako kelionių organizatorius ar asmuo, kurio pagalba kelionių organizatorius naudojasi, arba dėl su 
turistu nesusijusių aplinkybių, kurių jis negali kontroliuoti ir kurių sutarties sudarymo metu negalėjo protingai numatyti, turistas turi teisę reikalauti, kad jam būtų grąžinti 
už kelionę sumokėti pinigai arba jo sutikimu kompensuota kitu būdu.
2.2. kelionių organizatoriaus teisė atsisakyti sutarties:
2.2.1. kelionių organizatorius turi teisę atsisakyti sutarties tik dėl svarbių priežasčių, apie kurias jis nedelsdamas informuoja turistą.
2.2.2. jeigu kelionių organizatorius atsisako sutarties dėl aplinkybių, už kurias turistas neatsako, jis privalo pasiūlyti turistui naują, tokios pat ar geresnės kokybės, alternatyvų 
kelionės variantą. jeigu turistas pasiūlytos kelionės atsisako arba dėl pagrįstų priežasčių nėra galimybės turistui pasiūlyti alternatyvią kelionę, kelionių organizatorius turi 
grąžinti Turistui už kelionę įmokėtus pinigus. 

Sutarties nutraukimo laikas kaina procentais nuo kelionės kainos
daugiau kaip 21 diena iki išvykimo 20 % 
nuo 21 iki 11 dienų iki išvykimo 50 % 
nuo 11 dienų iki 2 dienų iki išvykimo 80 %
likus 2 ir mažiau dienų iki išvykimo 95 % 
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Turizmo paslaugų teikimo sutarties sąlygos

2.3. kelionių organizatorius, atsisakęs sutarties, privalo organizuoti kelionę iš naujo arba grąžinti turistui pinigus už kelionę ir atlyginti turtinę žalą. jokia žala turistui 
neatlyginama tais atvejais, kai sutarties atsisakoma dėl 1.1.2 punkto aplinkybių arba  nenugalimos jėgos.
2.4. kai, nutraukus  sutartį, kelionių organizatoriui, kelionių agentūrai ar kelionių agentui atsiranda pareiga grąžinti turistui visus ar dalį už organizuotą turistinę kelionę 
sumokėtų pinigų, pinigai turi būti grąžinti į turisto nurodytą sąskaitą per 10 darbo dienų nuo sutarties nutraukimo.
 
3. SUTaRTiES SąlYGų pakEiTimaS
3.1. kelionių organizatorius dėl svarbių priežasčių, apie kurias jis nedelsdamas informuoja turistą, gali pakeisti atitinkamas sutarties sąlygas. Turistas turi teisę atsisakyti 
keisti sutartį.
3.2. kelionių organizatorius turi teisę, likus iki kelionės pradžios ne mažiau kaip 20 dienų, padidinti kelionės kainą dėl to, kad pasikeičia vežimo išlaidos, įskaitant išlaidas 
degalams, privalomiems mokesčiams ar atitinkamų valiutų keitimui. kelionių organizatorius nurodo, kodėl padidėjo kaina ir kaip buvo apskaičiuotas kainos padidėjimas. 
Turistas, padidėjus kelionės kainai, turi teisę atsisakyti kainos didinimo. 
3.3. jeigu turistas atsisako keisti sutarties sąlygas 3.1, 3.2 punktų atvejais, kelionių organizatorius įgyja teisę atsisakyti sutarties. Tokiu atveju turistas turi teisę reikalauti 
gražinti už kelionę sumokėtus pinigus arba, jei kelionė iš dalies jau įvyko, kompensuoti proporcingą jų dalį. jei kelionių organizatorius atsisako sutarties, tais atvejais, kai 
turistas atsisako keisti sutarties sąlygas dėl 3.1  punkte nurodytų aplinkybių, taikomas 2.3 punktas. 
 
4. SUTaRTiES šalių paSikEiTimaS
4.1. bet kuris šios sutarties Turistas turi teisę perleisti savo teisę į kelionę trečiajam (kelionę perimančiam) asmeniui, kuris vykdys visas sutarties sąlygas.
4.2. Tais atvejais, kai toks perleidimas prieštarauja asmens, kurio pagalba kelionių organizatorius naudojasi, taisyklėms (t. y. jei per laiką, likusį iki kelionės pradžios jau 
neleidžiama užsakyti vietos transporto priemonėje, viešbutyje ir (ar) gauti vizos naujo asmens vardu), turistui turi būti pateiktos šios taisyklės.
4.3. Toks perleidimas turi būti įformintas sutartimi, atitinkančia Civilinio kodekso (Žin., 2000, nr. 74-2262) (toliau – Civilinis kodeksas) reikalavimus, su trečiuoju (kelionę 
perimančiu) asmeniu, o kelionę perimantis asmuo, sudaręs sutartį, ar turistas, perleidęs kelionę, apie tai raštu privalo pranešti kelionių organizatoriui ir perduoti informaciją 
bei dokumentus, reikalingus sklandžiai įvykdyti šią sutartį, kelionę perėmusio asmens atžvilgiu. Teisę į kelionę perleidžiantis turistas ir trečiasis (kelionę perimantis) asmuo, 
perėmęs kelionę, atsako solidariai kelionės organizatoriui už kelionės kainos ir išlaidų, susijusių su teisės į kelionę perleidimu, sumokėjimą. šalys susitaria ir sutinka, kad 
jeigu teisė į kelionę trečiajam (kelionę perimančiam) asmeniui  perleidžiama likus iki kelionės pradžios ne mažiau kaip 7 dienoms, kelionės perleidimo išlaidos sudaro 
100 litų asmeniui, jeigu šis perleidimas yra įmanomas. šalys susitaria ir sutinka, kad jeigu teisė į kelionę trečiajam (kelionę perimančiam) asmeniui  perleidžiama likus 
iki kelionės pradžios  mažiau kaip 7 dienoms, kelionės perleidimo išlaidos sudaro 200 litų asmeniui, jeigu šis perleidimas yra įmanomas.  Turistui pareikalavus, kelionių 
organizatorius privalo pateikti dėl sutarties šalių pasikeitimo turėtų papildomų išlaidų paskaičiavimą. jeigu kelionės perleidimas yra neįmanomas dėl 4.2 punkte minėtų ar 
kitų priežasčių, turistas turi teisę nutraukti sutartį, sumokėdamas 2.1.1. punkte nurodytą nutraukimo mokestį.
 
5. aTSakomYbĖ UŽ nETinkamą SUTaRTiES VYkDYmą
5.1. jeigu sutartis nėra vykdoma pagal turisto protingus lūkesčius, kurių pagal sutarties sąlygas ir teikiamų paslaugų pobūdį turistas galėjo turėti, kelionių organizatorius 
privalo atlyginti turistui nuostolius. kelionių organizatorius ar asmuo, kurio pagalba kelionių organizatorius naudojasi, neatsako už netinkamą sutarties vykdymą, jeigu:
5.1.1. dėl netinkamo sutarties vykdymo kaltas turistas (1.2.1, 1.2.2 punktų sąlygų nevykdymas ir kt. priežastys); 
5.1.2. už netinkamą sutarties vykdymą, kurio kelionių organizatorius nenumatė ir negalėjo numatyti, atsako tretysis asmuo,  nesusijęs su šia sutartimi;
5.1.3. sutartis netinkamai vykdoma dėl nenugalimos jėgos arba dėl įvykio, kurio kelionių organizatorius ar asmuo, kurio pagalba kelionių organizatorius naudojosi, 
atsižvelgiant į visą įmanomą jų apdairumą, nenumatė ir negalėjo numatyti.
5.2. jeigu sutartis vykdoma ne pagal  turisto protingus lūkesčius, kelionių organizatorius, atsižvelgdamas į konkrečias aplinkybes, privalo teikti turistui visokeriopą pagalbą 
ir paramą. jeigu priežastis, dėl kurios sutartis nėra tinkamai vykdoma, susijusi su pačiu turistu, kelionių organizatorius turi teikti turistui tokią pagalbą ir paramą, kurios, 
remiantis protingumo kriterijumi, gali būti reikalaujama iš kelionių organizatoriaus pagal sutartį. šiuo atveju kelionių organizatoriaus išlaidas, susijusias su tokios pagalbos 
ir paramos teikimu turi atlyginti pats turistas. jeigu už netinkamą sutarties vykdymą atsako kelionių organizatorius ar asmuo, kurio pagalba kelionių organizatorius 
naudojasi, tai visas išlaidas, susijusias su papildomos pagalbos ir paramos teikimu turistui, apmoka pats kelionių organizatorius.
5.3.  jeigu prasidėjus kelionei ar jos metu paaiškėja, kad kelionių organizatorius negalės įvykdyti pagrindinės sutartų paslaugų dalies, jis privalo pasiūlyti turistui (-ams) 
tinkamas alternatyvias paslaugas už tokią pačią kainą sutartyje nurodytam terminui bei kompensuoti turistui anksčiau pasiūlytų ir faktiškai suteiktų paslaugų kainos 
skirtumą. jeigu kelionių organizatorius dėl pagrįstų priežasčių negali pasiūlyti alternatyvių paslaugų arba dėl protingų priežasčių turistas jų atsisakė, kelionių organizatorius, 
be papildomo užmokesčio, turi užtikrinti turisto grąžinimą atgal arba nuvežimą į kitą vietovę, dėl kurios sutinka turistas, taip pat grąžinti turistui pinigus už nesuteiktas 
paslaugas.
5.4. kelionių organizatorius neturi teisės riboti ar panaikinti savo civilinę atsakomybę už žalą, padarytą turistui, jeigu žala padaroma dėl kelionių organizatoriaus tyčios ar 
didelio neatsargumo.
5.5. Turistui padaryta turtinė ir neturtinė žala atlyginama Civilinio kodekso nustatyta tvarka.
5.6. Vežimui oru atitinkamai taikomos konvencijos dėl tam tikrų taisyklių, susijusių su tarptautiniais vežimais oru, unifikavimo pasirašytos Varšuvoje 1929 m. spalio 12 d., 
1955 m. Hagos protokolo apie konvencijos dėl tam tikrų taisyklių, susijusių su tarptautiniais vežimais oru, unifikavimo pasirašytos Varšuvoje 1929 m. spalio 12 d. pakeitimai, 
konvencijos dėl tam tikrų tarptautinio vežimo oru taisyklių suvienodinimo, pasirašytos 1999 m. gegužės 28 d. monrealyje nuostatos, apribojančios Vežėjo atsakomybę, EC 
899/2002 reglamentas, papildantis Europos Tarybos reglamentą EC 2027/97 dėl Vežėjo atsakomybės aviacinių įvykių atveju. šie teisės aktai nustato ir daugelyje atveju 
apriboja vežėjo atsakomybę asmens mirties arba sužeidimo atveju, taip pat praradus, sugadinus ar pavėlavus atvežti bagažą.
 
6. bEnDRoSioS SąlYGoS
6.1. Turisto teises gina Civilinis kodeksas, Vartotojų teisių  apsaugos įstatymas (Žin., 1994, nr. 94-1833; 2007, nr. 12-488), lietuvos Respublikos turizmo įstatymas (Žin., 1998, 
nr. 32-852; 2011, nr. 85-4138) bei kiti teisės aktai ir ši sutartis.
6.2. kelionės metu atsiradusias pretenzijas dėl šios sutarties netinkamo vykdymo ar nevykdymo, turistas turi nedelsdamas  pareikšti žodžiu kelionių organizatoriaus 
vietiniam atstovui arba kelionės vadovui, o jei šių nėra, – kelionių organizatoriui. pretenzijos dėl nesprendžiamų ar netinkamai sprendžiamų problemų turi būti pareikštos 
raštu. nepavykus pretenzijų išspręsti kelionės metu, turistas pretenzijas kelionių organizatoriui gali pareikšti raštu per 15 darbo dienų nuo kelionės pabaigos; kelionių 
organizatorius privalo turistui raštu atsakyti į pretenzijas per 15 darbo dienų nuo pretenzijų gavimo dienos. Ginčai dėl netinkamo vykdymo ar nevykdymo sprendžiami derybų 
keliu, o nepavykus susitarti, –  lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
6.3. Ginčus dėl sutarties netinkamo vykdymo ar nevykdymo nagrinėja Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Vartotojų teisių apsaugos įstatymo nustatyta tvarka. 
6.4. po šios sutarties pasirašymo, sutarties sąlygų esminiai pakeitimai (pagrindinė sutartų paslaugų dalis ir kaina) galimi tik abiejų šalių rašytiniu susitarimu.
6.5. lietuvos Respublikos turizmo įstatymo 8 straipsnio 10 dalį įgyvendinančių ir kitų teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka turistai dėl turizmo paslaugų teikėjų prievolių 
nevykdymo gali kreiptis į Valstybinį turizmo departamentą. 
6.6. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais  po vieną kelionių organizatoriui ir turistui (-ams). Visi egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.
 
Sutarties pasirašymas dar negarantuoja, jog bus patvirtinta turisto pasirinkto viešbučio rezervacija. apie rezervacijos patvirtinimą turistui bus pranešta asmeniškai. 
nepatvirtinus rezervacijos, pasirašyta sutartis dėl apgyvendinimo konkrečiame viešbutyje netenka galios. Turistas turi teisę pasirinkti alternatyvų kelionės variantą 
sudarydamas naują sutartį. Turistui atsisakius sudaryti naują sutartį, kelionių organizatorius turi grąžinti turistui įmokėtus pinigus už netekusią galios sudarytą sutartį.
nesumokėjus šiose sąlygose nustatyta tvarka nurodytos kelionės kainos ar jos dalies, sutartis netenka galios. Tokiu atveju turistas turi teisę pasirinkti alternatyvų kelionės 
variantą, iš kelionių organizatoriaus tuo metu siūlomų kelionių, sudarydamas naują sutartį. Turistui atsisakius sudaryti naują sutartį, turistas privalo atlyginti kelionių 
organizatoriaus patirtus nuostolius 2.1.1 p. nustatyta tvarka.
Užsienio valstybių, neturinčių bevizio režimo susitarimo su lietuvos Respublika, piliečiams, įsigijusiems turistinę kelionę, kai išvykimas / grįžimas iš / į lietuvą, būtina 
daugkartinė (šengeno arba nacionalinė) viza, galiojanti ne trumpiau kaip kelionės laikotarpiu (išsami informacija yra skelbiama www.migracija.lt). 
Turistas patvirtina, kad jis, prieš pasirašydamas šią sutartį, gavo rašytinį dokumentą (sutartį, katalogą, kitą kelionę aprašančią medžiagą, programą), kuriame išdėstyta 
visa su kelione susijusi informacija: informacija apie apgyvendinimą bei transporto priemones, kelionėje teikiamas paslaugas, kelionės maršrutą, išvykimo ir grįžimo vietą, 
laiką, lankomas vietas, jų epidemiologinę būklę, valiutų keitimą, valstybių sienų perėjimo tvarką, daiktų įvežimo apribojimus, vizų gavimą, imunoprofilaktikos reikalavimus, 
informaciją, leisiančią tiesiogiai susisiekti su vaiku ar atsakingu asmeniu vaiko buvimo vietoje (jei į kelionę nepilnamečiai vyksta vieni), kelionių organizatoriaus ar agentūros 
atstovą, jo telefoną ir kitus kontaktinius duomenis bei kita šiose sutarties sąlygose nurodyta informacija.
Taip pat informuotas apie kelionių organizatoriaus interneto puslapį www.teztour.lt ir www.teztour.ee (jeigu  išvykimas iš Talino) / www.teztour.lv (jeigu išvykimas iš Rygos) /
www.teztour.com (jeigu išvykimas iš kitų užsienio valstybių). 
Sutarties nuostatos privalomos kelionių organizatoriui ir visiems turistams. Turistas patvirtina, kad nuodugniai susipažino su pateikta sutartimi ir suprato visas jos nuostatas 
bei informavo kitus turistus  naudos gavėjus, kad turistinė kelionė yra organizuojama tik pagal šioje sutartyje nurodytas sąlygas ir visi turistai privalo vykdyti visas jos sąlygas.

 Sutarties priedai:  katalogas,  programa, kita kelionę aprašanti medžiaga. 
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Simbolių paaiškinimai

Lauktuvėms į Lietuvą

žemiau aprašyti simboliai – tai kataloge bei interneto svetainėje 
figūruojantys viešbučių segmentai, kurie nurodo viešbučio paskirtį. Tai 
subjektyvus organizatoriaus viešbučių segmentavimas pagal jų teikiamų 
paslaugų spektrą.  Į visus papildomai iškilusius klausimus padės atsakyti 
Jūsų kelionių agentas.

„Ekonominė klasė“ – tai kataloge arba interneto svetainėje 
„Ekonominės klasės viešbutis“ prierašu ar  simboliu pažymėti 
viešbučiai. Šis žymėjimas paremtas kelionių organizatoriaus 
objektyviu vertinimu bei turistų atsiliepimais. Šiuose viešbučiuose 
galimas kambarių, kitų patalpų, baldų ir / arba inventoriaus 
nusidėvėjimas, žemesnis teikiamų paslaugų lygis, mažesnis jų 
skaičius, kuklesnis maisto pasirinkimas, vangesnis aptarnaujančio 
personalo darbas nei įprastai atitinkamą kategoriją turinčiuose 
viešbučiuose.

„Viešbutis ant jūros kranto“ – viešbučio, esančio ant jūros 
kranto, teritorija dažniausiai yra neatskirta nuo paplūdimio, bet 
pažymėtina, kad gali būti: 

 kai tarp viešbučio teritorijos ir paplūdimio yra promenada; 

 dalis teritorijos arba kai kurie viešbučio korpusai yra per kelią nuo 
paplūdimio (pirmoje linijoje); 

 viešbučiai, esantys ant jūros kranto, nebūtinai turės paplūdimį 
iškart prie viešbučio. Gali būti viešbutis įkurtas ant uolos, ant jūros 
kranto, prie kurios nėra paplūdimio arba paplūdimys gali būti 
atokiau.

„Viešbutis, tinkantis šeimoms“ – viešbutis savo paslaugų pasiūla 
bei apgyvendinimo tipų įvairove orientuotas į šeimų su vaikais 
poilsį. 

„Vandens kalneliai“ – viešbučio teritorijoje yra vandens kalneliai. 
Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad skirtinguose viešbučiuose 
kalnelių dydis bei gausa skiriasi. 

„Viešbutis, esantis kurorto centre“ – tai viešbutis, nurodantis savo 
vietą kaip kurorto centre esančio arba nuo centro (centrinės zonos, 
promenados, diskotekos / barų gatvės) nutolęs ne daugiau kaip 
1 km atstumu. Kurorte taip pat gali būti ne vienas centras, tad 
atstumas gali būti nurodytas iki pagrindinio miesto centro arba iki 
kelių centrų.

„Viešbutis prabangiam poilsiui“ – viešbutis orientuotas į aukštą 
paslaugų bei aptarnavimo kokybę. Atkreipiame dėmesį, jog 
paprastai, kuo aukštesnė viešbučio kaina, tuo efektyviau išpildomi 
poilsiautojų lūkesčiai. 

„Aktyvios atostogos“ – tai viešbutis, kurio teritorijoje teikiamos 
paslaugos leidžia aktyviai ilsėtis: žaisti aktyvius žaidimus (lauko 
tenisas, golfas ir t. t.), dalyvauti aktyviose pramoginėse programose. 

„Romantiškos, ramios atostogos“ – tai viešbutis, skirtas poroms, 
jaunavedžiams, jaukiam poilsiui romantiškoje ir / arba ramioje 
aplinkoje.

 

„Verslo klasė, konferencijos“ – tai viešbutis, kuris orientuotas 
į verslo žmones. Gali būti skirtas konferencijų organizavimui, 
didesnių grupių apgyvendinimui, neturėti didelės teritorijos.

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt126



Užrašams
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Užrašams

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt128





Šis katalogas paruoštas pagal informaciją, kurią pateikė
viešbučiai iki 2011 metų liepos 1 dienos. Išsamesnė bei 
naujesnė informacija, apie viešbučiuose įvykusius 
pasikeitimus, skelbiama TEZ TOUR tinklapyje: 
www.teztour.lt
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Šis katalogas paruoštas pagal informaciją, kurią 
pateikė viešbučiai iki 2012 metų gruodžio 1 dienos. 
Išsamesnė bei naujesnė informacija apie viešbučiuose 
įvykusius pasikeitimus skelbiama TEZ TOUR tinklapyje: 
www.teztour.lt


