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Apie TEZ TOUR

Atostogos – tai nuostabu!

„TEZ TOUR LIETUVA“ 

„Tez Tour“ – vienas didžiausių kelionių organizatorių Rytų 
Europoje, kurio veiklos pradžią Lietuvoje žymi 2003 m. spalio 
17-ąją įvykęs pirmasis užsakomasis skrydis į Egiptą. Šiandien 

„Tez Tour Lietuva“ aptarnauja daugiau kaip 60 tūkst. turistų 
per metus.

ILGAMETĖ PARTNERYSTĖ 
POILSIO KOKYBEI 

1994 m. savo veiklą pradėjęs „Tez Tour“ šiandien patenka 
į pagrindinių Europos kelionių organizatorių penketuką ir 

vienija net 29 tarptautines kompanijas. Svarbiausias kelionių 
organizatoiaus „Tez Tour“ tikslas – stengtis, kad Jūsų 

atostogoms nieko netrūktų. Kasmet aptarnaujame 
didžiulius turistų srautus, puikiai orientuojamės turizmo 
rinkoje ir dirbame tik su patikimais partneriais. „Tez Tour“ 

partnerių sąraše – pirmaujančios aviakompanijos ir 
geriausi viešbučiai, tarp jų ir turistų puikiai vertinamas bei 

mėgstamas „Amara“ tinklas Turkijos kurortuose.

UNIKALŪS PASIŪLYMAI 

Be organizuojamų poilsinių kelionių, „Tez Tour“ taip pat 
siūlo nuotaikingas stovyklas vaikams, išvažiuojamuosius 
seminarus ir konferencijas kompanijoms, platų pažintinių 
maršrutų spektrą žingeidiems bei VIP ženklu pažymėtas 

keliones išskirtinių poreikių turistams.
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BULGARIJA. NUO DURŲ IKI DURŲ 
SU „TEZ TOUR“

Organizuojame tiesioginius skrydžius į Bulgariją.
Garantuojame geras kainas tiek skrydžio, tiek visos kelionės metu.
 Užtikriname atostogas be jokių rūpesčių – nuo durų iki durų: vos 
išlipusius iš lėktuvo Jus pasitiks „Tez Tour“ atstovai, kurie nuveš į 

viešbutį, padės išsirinkti ekskursiją ir ją suorganizuos!

ATOSTOGOS VISAME PASAULYJE 

Lietuvos keliautojus „Tez Tour“ kviečia ilsėtis geriausiuose 
Dominikos Respublikos, Meksikos, Kubos, Brazilijos, Turkijos, 
Ispanijos, Graikijos, Bulgarijos, Kipro, Sardinijos kurortuose; 

mėgautis saule Tenerifėje, Egipte ir Jungtiniuose Arabų 
Emyratuose; patenkinti smalsumą egzotika alsuojančiame 

Tailande, Kinijoje ar Šri Lankoje. O aktyvių atostogų mėgėjus – 
paslidinėti Andoros, Ukrainos, Austrijos, Turkijos, Bulgarijos ir 

Italijos kalnuose.
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7 BULGARIJOS stebuklai
Keliaukite ne tik plačiai atmerkę akis, bet ir atvėrę širdis – tik tada pamatysite visą šios 
šalies grožį. Būkite smalsūs ir budrūs, juk stebuklai dažniausiai slypi čia pat. Atsipalaiduokite, 
neskubėkite ir Bulgarija Jus apdovanos nepakartojamais įspūdžiais.

Bulgarijos 
TOP 7

RILOS 
VIENUOLYNAS

Ši vieta dar vadinama Bulgarijos Jeruzale. Ji įsikūrusi 
itin vaizdingoje vietoje Rilos kalnuose. Šis vienuolynas, 
pastatytas labai seniai, sudegęs ir vėl atstatytas  
1800-aisiais, žavi savo harmonija ir ypatinga atmosfera. 
Dar daugiau žavesio šiai šventai vietai suteikia Rilos kalnų 
peizažas. Tai ramybę ir sielos pilnatvę dovanojanti oazė.

Damasko gražuolės pamilo ir pamėgo šią šalį. 
Jos taip giliai įleido čia šaknis ir ištobulino savo 
aromatą, kad jam neatsispiria net patys garsiausi 
pasaulio parfumeriai. Rožių slėnis – tai išskirtinė 
vieta, kur šios nuostabios gėlės brandina savo 
kvapiuosius syvus, o Kazanlyk miestelyje įsikūręs 
Rožių muziejus visus norinčius pažindina su rožių 
aliejaus gavybos procesais.

ROŽĖS

Kaliakra – įspūdinga vieta, nuolat gairinama stiprių vėjų. Lyg 
koks žemės liežuvis įsikišęs gilyn į jūrą ir bandantis paragauti 
didžiausių bangų skonį. O, koks gražus saulėlydis čia ir kokia 
galinga bangų mūša. Čia tiesiog Gražu iš didžiosios raidės... O 
pačiame šio gamtos kūrinio galiuke stovi istorinis inkliuzas – 
Bizantijos laikus menanti pilis.

KALIAKROS 
IŠKYŠULYS
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7 BULGARIJOS stebuklai
Vienas seniausių miestų Bulgarijoje, Juodosios jūros 
pakrantėje. Kažkada buvęs jaukus žvejų kaimelis išaugo į 
gražų ir jaukų kurortą. Šio miesto senamiestis su išskirtinės 
architektūros mediniais namais sužavi iš pirmo žvilgsnio, o 
klaidžioti jo pakrante nenusibos niekada. Kažkada vadintas 
Apolonia ir didžiavęsis Apolono garbei pastatyta šventykla, 
šiandien jis drąsiai gali vadintis bulgariško jaukumo etalonu.

SOZOPOLIS4

5 PLOVDIVO 
SENAMIESTIS

Plovdivo miestas didelis – antras pagal dydį Bulgarijoje, 
bet svarbiau yra tai, kad jis seniausias vis dar gyvuojantis 
miestas ne tik Bulgarijoje, bet ir Europoje. Ant septynių kalvų 
miestas įsikūrė jau prieš 6000 metų! Plovdivo senamiestis 
tiesiog neįtikėtinai įdomus, dar išlaikęs įspūdingą romėnišką 
amfiteatrą ir atskleidžiantis spalvingą bulgariškojo 
renesanso paveldą. Džiaugiasi širdis ir akys vaikštinėjant šiuo 
senamiesčiu... Pasivaikščiojimo metu privaloma kyštelti nosį ir 
į galerijas bei muziejus. 

6 BELOGRADČIKAS

Tai vakarinės Bulgarijos dalies perlas, kol kas dar 
neatrastas masinio turizmo srautų. Mažytis Belogradčiko 
miestelis garsėja tik savo didžiule romėniška pilimi. 
Didžiausia žvaigždė čia – gamta ir Belogradčiko uolos. 
Būtent šią vietą bulgarai pasiūlė į naują jį pasaulio gamtos 
stebuklų sąrašą. Įvairių formų uolos čia tikrai įspūdingos 
(didžiausia jų vadinama „Dinozauru”) kaip ir augalijos 
pasaulis (dauguma čia augančių augalų įrašyti į raudonąją 
knygą). Netoliese nuo miestelio yra ir didžiausia Bulgarijoje 
Magurijos ola.

Saulėtas krantas, Saulėta diena, Rivjera, Auksinės kopos... – 
taip pavadintuose kurortuose paplūdimiai tiesiog negali 
būti bet kokie... Bulgariškoji Juodosios jūros pakrantė išties 
garsėja gerais, plačiais, švariais smėlio paplūdimiais – 
auksinio smėlio paplūdimiais. 

7 JUODOSIOS JŪROS 
PAPLŪDIMIAI
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Apie šalį Bulgarija
TEN, KUR KVEPIA ROŽĖMIS

Bulgarija – viena seniausių Europos 
valstybių, o jos teritorijoje dar vis 
gyvenama viename seniausių 
pasaulio miestų. Tai Plovdivas, 
antras pagal dydį miestas 
Bulgarijoje ir pats seniausias 
miestas Europoje. Sakoma, kad 
norint pamatuoti miesto senumą 
reikia suskaičiuoti, kiek vardų jis 
turėjo. Plovdivo sąrašas netrumpas. 
Jis prasideda Eumolpoliu, o tada 
buvo vadinamas Filipopoliu, 
Trimontijumi, vėl Filipopoliu, Paldinu, 
Filibu ir galų gale – Plovdivu.
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Įdomu
Melnikas – pats mažiausias 
Bulgarijos miestelis. Ant kiekvieno 
Melniko namo kabo lentelė, liudijanti, 
kad šis pastatas yra svarbus 
architektūrinis palikimas ir vertybė.

Diana 
Ardinavičienė
Rezervacijų ir 
konsultacijų teikimo 
skyriaus vadybininkė

      Bulgarija laikoma viena 
švariausių ekologijos prasme 
šalių Europoje. Iki pat šių dienų 
Bulgarijos miškuose dar galima 
pamatyti meškų, vilkų, šakalų.

Orų prognozė
Juodosios jūros pakrantėje vasaros 
švelnios. Nors liepos ir rugpjūčio mėnesiais 
temperatūra pakyla virš trisdešimties 
laipsnių, bet 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 prasideda gegužės viduryje ir 
tęsiasi iki rugsėjo pabaigos. Vanduo gegužę 
dar gali būti vėsokas, tačiau vasarą įšyla ir 
malonią temperatūrą išlaiko iki pat rugsėjo 
pabaigos. Vietiniai išdavė paslaptį, kad 
Obzoro kurorte jūros vanduo visada 2–3 
laipsniais šiltesnis nei kituose Bulgarijos 
kurortuose. Tad mėgėjai pasipliuškenti 
vietas turėtų rezervuoti ten.

Bulgarijos auksas II
Jis skystas ir labai kvapus. Ir jis gaminamas 
iš rožių. Taip, tai rožių aliejus, Bulgarijoje 
prilyginamas tikram auksui. Tuo 
neįmanoma suabejoti, nes jau oro uoste 
pasitinka didžiuliai reklaminiai skydai su 
rožių produkcija, o suvenyrų parduotuvėlių 
vitrinose dominuoja rožių kosmetika. Jei 
kvepėti rožėmis netrokštate, ne bėda, 
paragaukite jų – itin aromatingo rožių 
medaus, egzotiškai atrodančios rožių 
žiedlapių uogienės, pikantiškos spalvos 
rožių limonado... O rožių vandens būtinai 
įsimeskite grįždami į lagaminą – juo 
galėsite pagardinti gaminamus ledus, 
pyragus, desertus, gėrimus.

Bulgarijos auksas I
Bulgarija yra net trečioje vietoje Europoje 
(po Graikijos ir Italijos) pagal archeologinių 
radimviečių kiekį. Būtent Bulgarijoje 
archeologai atrado seniausią pasaulyje 
aukso lobį. 294 palaidojimo vietose buvo 
rasti net 3000 auksinių daiktų, savo amžių 
skaičiuojančių net 6000 metų. 
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Bulgarijos 
virtuvė

Visų pirma, Bulgarija – daržovių šalis. Ach, kokie saldūs čia pomidorai, sultingi agurkai, kvapnios paprikos ir gardūs 
baklažanai. Tačiau mėsos mėgėjai taip pat neliks alkani ir nusivylę – mėsą bulgarai ruošia meistriškai. Žuvis gal ir 

kiek rečiau puikuosis ant stalo, tačiau paruošta ji bus nepriekaištingai. Tad ragaujam...

Gardžioji 
Bulgarija

 Imambajaldy 
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Įdomu
Populiariausias alkoholinis gėrimas – rakija. Tai vaisių 
degtinė, dažniausiai gaminama iš slyvų ar kriaušių. 
Antroje vietoje pagal populiarumą rikiuojasi gana keistas 
gėrimas – mastika. Tai anyžinė degtinė, kurią Bulgarijoje 
kažkodėl priimta užgerti airanu (kefyras, skiestas 
vandeniu ir pagardintas druska). 

BŪTINA PARAGAUTI

• Caca – mažytės aliejuje gruzdintos žuvytės, dažnai kepamos ir tešloje.

• Miš maš – kiaušiniai su pomidorais, pipirais ir brinza.

• Imambajaldy – baklažanai, įdaryti įvairiomis daržovėmis ar mėsa.

• Kebap – įvairių rūšių mėsa su daržovėmis.

• Kiufteta – kepti mėsos kotletai.

NACIONALINIS GĖRIMAS
Tai kava. Kaip ir Italijoje, Bulgarijoje įprasta rytais užsukti į 
kavinę ir nusipirkti puodelį kavos. O geriama ji nebūtinai toje 
pačioje kavinėje – dažnai nešama namo arba su ja kartu 
keliaujama į darbą. Atėję į darbą bulgarai vėl geria kavą ir 
bendrauja su kolegomis – tai toks svarbus ritualas, kad gali 
palaukti net ir patys skubiausi darbai. Nenustebkite, bet 
Bulgarijoje gana įprasta gerti kavą su „Coca Cola“...

VIENO PUODO ŠEDEVRAI
Bulgarai labai mėgsta ruošti troškinius – atrodo, labai paprasta: 
sudėjai visus ingredientus į puodą, pašovei orkaitėn, ir ramu. 
Tačiau skonis išties jaudinantis – tai labai sotūs ir šildantys 
patiekalai. Labai populiarus kavarma troškinys iš veršienos, 
kiaulienos, grybų ir svogūnų. Giuveč gaminamas moliniuose 
induose iš mėsos, paprikų, baklažanų ir pupelių. Na, o vienas 
populiariausių – sač troškinys – mėsa, bulvės ir daržovės.

NĖ IŠ VIETOS BE BRINZOS
Atrodo, kad šis paprastas sūris brinza yra vienas pagrindinių 
ingredientų Bulgarijos virtuvėje. Jis skanus vienas, tačiau vienas 
valgomas labai retai. Tai baltas minkštas sūris, gaminamas 
iš avių arba karvės pieno, panašus į fetą, bet kiek švelnesnio 
skonio. Dažniausiai juo gardinamos salotos, pavyzdžiui, iš 
pomidorų ir agurkų, neapsieina be jo ir populiariausios šopskij 
salotos. Labai skani brinza apvoliota džiūvėsėliuose ir iškepta. 
Toks karštas sūrio patiekalas dažnai patiekiamas su salotomis ir 
vadinamas kaškava pane.

STANDARTINIAI PUSRYČIAI 

Banica – sluoksniuotos arba filo tešlos pyragas su brinzos 
sūriu ir špinatais. Užgerti šį skanėstą būtina airanu arba boza 
(neįprasto mums skonio gėrimu iš fermentuotų kviečių).

 Brinzos sūris 

 Giuveč 

 Banica 
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Ekskursijos

Salų magija

Pasilinksminkite iš širdies

Nacionalinis 
vakaras
Norint pažinti šalį būtina paragauti jos nacionalinių 
patiekalų, paklausyti liaudies dainų ir susipažinti su 
tradiciniais senaisiais šokiais. Būtent tai ir darysime 
nacionalinio Bulgarijos vakaro metu. Beje, vakaras tuo 
nesibaigs – finale Jūsų lauks šokių muzika ir diskoteka.

Ką išvysite?
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. Vakaro kulminacija – basų nestinarų šokis 
nestinarstvo ant karštų žarijų. Šį šokį galite pamatyti tik Bulgarijoje, 
niekur daugiau pasaulyje jis nešokamas.

Įdomu
Nestinarų šokis dar vadinamas nestinarstvo. Tai 
ritualinis ugnies šokis, šokamas skambant šventintų 
būgnų garsams basomis, būtinai rankose laikant 
Šv. Konstantino ikoną. Šokėjai būna religinio transo 
būsenoje, todėl karštų žarijų nejaučia. Legenda pasakoja, 
kad viduramžiais užsidegus Šv. Konstantino bažnyčiai, 
pasigirdo rauda, sklindanti iš bažnyčioje likusių šventojo 
Konstantino ir jos motinos Šv. Elenos atvaizdų. Žmonės, 
bėgę į bažnyčią gelbėti šventųjų paveikslų, visiškai 
nenukentėjo nuo ugnies, ugnis jų tiesiog nedegino.

Ekskursijos
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Meilė iš pirmo žvilgsnio

Nesebaras

Cerkvių miestas

Jūsų laukia
Pasivaikščiojimas neskubant su gidu po Nesebaro senamiestį 
klausantis istorijų apie svarbiausius ir gražiausius objektus, pietūs 
ir laisvas laikas savarankiškam Nesebaro tyrinėjimui.

Įtrauktas į pasaulinį UNESCO paveldo sąrašą, nedideliame pusiasalyje įsikūręs Senasis Nesebaras yra vienas 
seniausių Europos miestų. Manoma, kad tai pats seniausias Pietryčių Europos miestas, šioje pakrantėje įsikūręs 
jau prieš 3000 metų. Gražuolis Senasis Nesebaras išsidėstęs nedidelėje vaizdingoje salelėje, kuri siaura sausumos 
juosta yra sujungta su Naujuoju Nesebaru. 

Nesebare galima pamatyti daugybę bizantiškų cerkvių (Šv. Jono 
Krikštytojo, Šv. Stepono, Šv. Mykolo ir Gabrieliaus, Šv. Teodoro). V–VI 
a. Šv. Sofijos cerkvė kartais dar vadinama Senąja Metropolija. Jono 
Krikštytojo cerkvė pastatyta X a., jos statyboms buvo naudojami 
akmenys iš upės dugno. Ši cerkvė išsiskiria ir tuo, kad joje išliko 
vertingos freskos. Įspūdinga Kristaus Pantokratoriaus (visavaldžio) 
kupolinė cerkvė, pastatyta apie XIII a. vidurį. Šv. Mykolo ir Gabrieliaus 
cerkvė pastatyta XIII a. prie pat jūros, per jos langų nišas atsiveria 
žavus vaizdas į jūrą.
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Ekskursijos

Tikroji Bulgarija
(2 dienų ekskursija)

Plovdivas – Sofija – 
Rilos vienuolynas

Į šią kelionę verta leistis vien dėl galimybės pamatyti Rilos kalnus. Jie įspūdingi ir be galo vaizdingi. Juose slepiasi 
ir įsimintinas Rilos vienuolyno ansamblis – vienas gražiausių architektūros paminklų visoje Bulgarijoje. Žinoma, 

šurmulingoji Sofija taip pat palieka neišdildomą įspūdį, bet po didmiesčio triukšmo tikra palaima žvelgti į 
egzistencine ramybe spinduliuojančią Rilą. Čia ta tikroji Bulgarija – graži, išdidi ir didinga. 

Pažintis su sostine
Sofijoje lankysimės pirmąją išvykos dieną. Čia lauks apžvalginės 
ekskursijos po miestą pėsčiomis aplankant Aleksandro Nevskio 
soborą, Šv. Sofijos bei Bojano cerkves. Vėliau laisvas laikas 
savarankiškam pasivaikščiojimui. Vakare išvyksime link Rilos 
vienuolyno – vakarienė ir nakvynė netoliese.

Rila ir Plovdivas
Antrąją dieną pradėsime pažintimi su Rilos vienuolynu ir mišiomis. 
Grįžtant atgal į kurortus dar stabtelsime Plovdive. Plovdivas – 
seniausias Europos miestas, tad įdomių vietų čia netrūksta: romėnų 
forumas Trimoncijus, Chisar Kapijaus vartai, Imareto mečetė, kupolinė 
Džumos mečetė, Konstantino ir Elenos soboras, Pilypo Makedoniečio II 
amfiteatras, bulgarų renesanso gyvenamųjų namų kvartalai. 

Įdomu
Apsinuoginę turistai į Rilos 
vienuolyno cerkvę neįleidžiami – 
prie durų budintis prižiūrėtojas visų 
be išimties prašo pridengti nuogus 
pečius bei kojas ir mielai pasiūlo 
specialiai tam skirtas skaras.
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Bulgarijos esencija

Rožių slėnis –
Šipka – Veliko 
Tyrnovas 

Rožių slėnis
Pasakiško grožio Rožių slėnis – 
svarbiausias išvykos tikslas. Šioje vietoje 
auga „Bulgarijos auksas“. Šiandien Bulgarija 
pagamina daugiau nei 70 procentų viso 
pasaulyje išgaunamo rožių aliejaus, o 
„Rožių sektoriuje“ pluša apie keletas 
dešimčių tūkstančių gyventojų. Apie visa 
tai sužinosite „Rožių muziejuje“ Kazanlyk 
mieste.

Diana 
Ardinavičienė
Rezervacijų ir 
konsultacijų 
teikimo skyriaus 
vadybininkė

      Į rožių karalystę verta 
atvykti birželio 1-ąją, Rožių 
festivalio metu, kai renkamos 
rožės, atliekamas ritualinis 
rožių aliejaus ruošimas, 
gatvėse vyksta artistų 
pasirodymai, šokiai, o iš 
vietinių merginų renkama 
„Rožių karalienė“.

Vakaras su istorija
Po pietų lankysime Šipkos šventyklą 
bei Veliko Tyrnovo miestą. Tai antrosios 
Bulgarijos karalystės sostinė, kurioje 
apžiūrėsime viduramžišką pilį, įsikūrusią 
ant Caravec kalvos, ir amatininkų 
gatvelę Samovodskaja. Savarankiškai 
pasivaikštinėję po miestelį būsite pakviesti 
skanios vakarienės. Ekskursija užsibaigs 
spektakliu „Garsas ir šviesa” istorinės 
kalvos fone. Skambant įspūdingai muzikai, 
dangų raižant lazerių spinduliams 
ir gaudžiant bažnyčios varpams 
vyks pasakojimas apie didingą, pilną 
dramatizmo Bulgarijos istoriją. 
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Ekskursijos

Vakariniai pajūrio apžavai

Balčikas ir naktinis 
kruizas jachta

Tai ypatinga vakarinė programa, kurios metu, be pažinties su karališku botanikos 
sodu Balčike, lauks dar ir saulės palydėtuvės jachtoje. Tai vakaras, kupinas 
romantikos – vešlios žalumos, svaigaus gėlių kvapo, Balčiko ramybės... O išvyką 
vainikuos puiki vakarienė jachtos denyje ir vaizdai į Balčiką iš jūros perspektyvos.

Balčiko pasididžiavimas
Tai Rumunijos karalienės Marijos vasaros rezidencija ir 
įspūdingas botanikos sodas. Sode galima būtų praleisti ir visą 
dieną grožintis gėlėmis, išmoningomis augalų kompozicijomis 
ir nuo kalno atsiveriančiais jūros bei miestelio peizažais. 
Beje, šiame sode yra daugiau nei 3000 augalų rūšių bei viena 
gražiausių ir didžiausių Europoje kaktusų alėjų. Vaikštinėjant po 
parką verta užsukti ir į vyndario krautuvėlę paskanauti vietinio 
vyno bei paklausyti išdidaus vyndario pasakojimų.

Svarbu
Į pasiplaukiojimą jūra leisitės jachta „Ali Baba“. Laive Jums bus 
patiekta vakarienė, po jos galėsite linksmintis diskotekoje ir 
vaišintis gėrimais pagal „viskas įskaičiuota“ sistemą.
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Varna – delfinariumas
Diena uostų sostinėje

Uostų sostine tituluojama Varna – tikra Juodosios jūros karalienė. 
Dideliame (trečias pagal dydį Bulgarijoje) mieste yra visko – ir stambios 
pramonės, ir įdomių muziejų, ir rekreacinė pajūrio zona su triukšminga 
promenada, ir antroji pagal dydį cerkvė Bulgarijoje – Bogoradično.

Ką išvysite?
Pažintį su Varnos miestu pradėsime nuo talentingų 
delfinų ir jų trenerių pasirodymo Varnos delfinariume. O 
po to Jūsų lauks panoraminė miesto ekskursija ir pažintis 
su Šv. Uspenije Bogorodično cerkve. Kartu pasižvalgę po 
miestą, vėliau turėsite laisvo laiko suvenyrų paieškai bei 
savarankiškam klaidžiojimui po senamiestį.

Įdomu
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 su savo kaldinamomis monetomis šis miestas buvo 
iki pat I amžiaus prieš Kristų. Vėliau sekė nukariavimas ir įsiliejimas į 
didžiąją Romos imperiją. Buvo pakilimų, buvo ir nuopolių – šio miesto, 
IX amžiuje po Kristaus gavusio Varnos vardą, istorija tikrai įdomi. Su ja 
galima susipažinti lankantis miesto muziejuose.
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Sozopolis –
Ropotamo upė
Diena Burgaso įlankoje

Sozopolio miestas, įsikūręs Burgaso įlankos pietuose, 
keliautojus vilioja ypatinga senamiesčio aura. Kaip 
ir Nesebaras, Sozopolis įsikūręs pusiasalyje bei 
padalintas į dvi dalis. Pusiasalyje yra „senasis“ 
miestas, o jį nuo „naujojo“ skiria žalias parkas. Šis 
miestas jaukus ir svetingas, tačiau ne ką prasčiau 
Jus pasitiks ir žaluma apsigobusi Ropotamo upė – 
ramybės oazė su išdidžiai čia besiilsinčiais paukščiais.

Bulgarijos Jeruzalė
Sozopolis taip vadinamas dėl įspūdingo cerkvių tinklo bei 
ypatingų krikščioniškų relikvijų: Šv. Georgijaus bažnyčioje 
galima pamatyti Šventojo kryžiaus gabaliuką, Šv. Jono 
krikštytojo bei Šv. Andriaus palaikus, kurie buvo neseniai rasti 
vykdytų kasinėjimų metu Šv. Jono saloje.

Ką veiksime?
Po pasivaikščiojimo po Sozopolį visą valandą plaukiosime laivu 
palei Šv. Petro ir Šv. Jono salas.  Pastarojoje saloje yra įsikūrusi 
didžiausia sidabrinių žuvėdrų kolonija. Pietūs taip pat bus patiekti 
laive. Tuo pačiu laivu įplauksime į Ropotamo upę, tekančią 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 į Bulgarijos raudonąją knygą. 

Diana Ardinavičienė
Rezervacijų ir konsultacijų teikimo 

skyriaus vadybininkė

        Jei pasitaikys galimybė Sozopolyje pasibūti 
kiek ilgėliau – apsilankykite restorane „Mehana 

Neptune” – čia ne tik puikus maistas, bet ir 
įspūdingas vaizdas į jūrą. 

Ekskursijos
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Stambulas
Europos ir Azijos sandūroje
(arba 2 dienų kelionė autobusu)

Ką išvysite?
Ekskursijos metu išvysite didingą Šv. Sofijos soborą 
su retomis freskomis, Žydrąją mečetę, išdabintą baltai 
mėlynomis plytelėmis, taip pat Topkapi rūmus.

Papildoma išvyka
Ekskursija „Azijos pakrantė“, kurios metu plaukiosime 
Bosforo sąsiauriu ir grožėsimės apylinkėmis. Ekskursija 
baigiama didžiulio „Kapaly Čaršy“ turgaus lankymu.

Nuo Burgaso iki Stambulo šiek tiek daugiau 
nei 300 km – tikrai netoli, ypač kai už 
keturių su puse valandų kelio laukia vienas 
įspūdingiausių Europos miestų. Tiksliau – ir 
Europos, ir Azijos – juk tai miestas dviejų 
žemynų sandūroje. Stambulas kontrastingas, 
spalvingas, kvepiantis prieskoniais ir jūra... 
Nors didžioji miesto dalis stūkso Europoje, 
Stambulas labiau dvelkia Rytais, tai 
akivaizdžiai demonstruoja jo spalvingi turgūs, 
išdidžiai demonstruojamas auksinis Bizantijos 
palikimas bei išlakūs islamiškojo pasaulio 
atributai.
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Tingus poilsis jachtos denyje arba aktyvus pasivažinėjimas 
džipais nuošaliomis Varnos apylinkėmis – rinktis Jums. 
Abiem atvejais garantuojame laviną įspūdingų peizažų, 
puokštę ilgam išliksiančių įspūdžių bei puikią nuotaiką 
dienos pabaigoje. Būkite pasiruošę nuotykiams!

Diena jachtoje
„Ali Baba“ laivas plukdys Jus palei pakrantę, o žvalgydamiesi nuo 
laivo denio mėgausitės poilsiu bei smagia nuotaikinga programa. 
Turėsite progą pasimaudyti, tad nepamirškite maudymosi kostiumų. 
Atsigaivinti karštą dieną galėsite skaidriuose Dylboko įlankos 
vandenyse. Po maudynių laive bus patiekti skanūs ir sotūs pietūs.

Diena safaryje
Kelionė prasidės prie šaltinio, esančio netoli Aladža vienuolyno. Po 
saugos instruktažo vyksime į Kičevo kaimą, vėliau į Dolišče kaimą. 
Toliau maršrutas drieksis siaurais miško takeliais link Šv. Marinos 
vyrų vienuolyno. Vėliau leisimės į kelionę ežerų link. Nikolajevka 
apylinkėse, garsėjančiose savo nuostabaus grožio ežerais. Suvorovo 
mieste stabtelėsite ir galėsite ne tik išvysti, bet ir aplankyti 
vienintelę miesto mečetę. Pietų pertrauka su sočiais pietumis, 
senųjų amatų demonstravimu, baseinu, vaikų žaidimo aikštele, 
žvejyba, šaudymu iš pneumatinio ginklo ir kitomis pramogomis. 
Po pietų laukia sunkiai įveikiamas kelias Prosečen ir Banovo kaimų 
pakraščiais. Pateksime į vaizdingą vietovę, iš kurios matysis Varnos 
miestas bei Varnensko ežeras. 

Kruizas jachta – 
Safaris džipais
Diena gamtoje

Diana Ardinavičienė
Rezervacijų ir konsultacijų teikimo 

skyriaus vadybininkė

       Būtinai aplankykite ir Aladža 
vienuolyną, įkurtą tiesiog kalno viduje. Dar 

IV–VI a. Aladža uolas puikiai išnaudojo 
atsiskyrėlių ir vienuolių bendruomenės. Iki 
pat XVIII a. veikęs vienuolynas yra beveik 

nematomas, ne visos patalpos įkurtos 
natūraliai susidariusiose olose, kai kurios 

net 20 m aukštyje virš žemės. Šiandien čia 
galima apžiūrėti vienuolių celes ir koplyčią, 

kurioje išsilaikiusi viduramžių laikų sienų 
tapyba (XIV a.).

Ekskursijos
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Mes žinome, kaip sunku vaikus sudominti pažintinėmis ekskursijomis, ypač autobusu. O jei dar pasiūlysite visą 
dieną vaikščioti vien tik po kurį nors miestą, sulauksite tikrai akivaizdaus nepritarimo. Tad galvodami apie pramogas 
visai šeimai, norime pasiūlyti nuotaikingą, nevarginančią išvyką laivu su specialia animatorių programa „Lobio 
paieškos”.

Išvykos planas
Kol tėvai nuo jachtos denio žvalgysis į 
žavingą Balčiko miestelį bei Kaliakros 
rago skardžius, vaikus profesionalūs 
animatoriai pavers tikrais piratais ir 
pakvies ieškoti laive paslėpto seno 
žemėlapio dalies. Vaikų dar lauks 
rebusai, piešinių konkursas ir 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.

Svarbu
Jachtoje bus siūlomi gėrimai ir užkandžiai 
pagal „viskas įskaičiuota“ sistemą: alus, 
nealkoholiniai gėrimai, mineralinis vanduo 
bei traškučiai.

Piratų vakarėlis „Lobių 
paieškos“ Speciali programa vaikams
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VARNOS regiono kurortai:

2 ŠV. KONSTANTINAS 
IR ELENA
Mineralinių versmių kurortas

Turistų itin pamėgtas regionas, 
besididžiuojantis ne tik Varnos 

miestu, kuris yra didžiausias Bulgarijos 
uostas, bet ir gerai žinomais bei 
pripažintais kurortais. Tiek Varnoje, 
tiek prie jos besiglaudžiančiuose 
kurortuose gausu įvairiausių turistinių 
pramogų, sporto įvykių bei skirtingų 
festivalių. O kur dar puikios ekologinės 
būklės paplūdimiai, skalaujami 
skaidraus Juodosios jūros vandens, 
malonus klimatas ir išvystyta turizmo 
infrastruktūra. 

1 AUKSINĖS KOPOS
Unikalus gamtos rezervatas

ALBENA
Ramus rojaus kampelis3

Varnos regionas

Regionas /
kurortas

4 RIVJERA
Elitinis kurortas

5 SAULĖTA 
DIENA
Nuošalus ir 
prabangus

JUODOSIOS JŪROS CENTRAS
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Varnos regionas
Tai viena ekologiškai švariausių pakrančių Bulgarijoje, 
kurios paplūdimiai didžiuojasi „Mėlynosios vėliavos” 
sertifikatu. Aukso spalvos smėlis, skaidrus Juodosios 
jūros vanduo, kurortą supantis unikalus gamtos parkas 
ir puikus klimatas pavertė šią vietą vienu populiariausių 
kurortų. Įdomu tai, kad šiame kurorte nėra vietos 
gyventojų – visa infrastruktūra sukurta atvykstančių 
turistų srautams aptarnauti.

Unikalus gamtos rezervatas

Auksinės kopos

Auksinis paplūdimys
Paplūdimio juosta čia tęsiasi apie 6 km, plotis vietomis siekia 
net iki 100 metrų. Bulgarijoje iki šiol pasakojama legenda 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.

Išskirtinumas
Kurortas garsėja daugybe mineralinio vandens šaltinių, kurie 
puikiai naudojami sveikatingumo bei SPA centruose. Kurorto 
teritorijoje yra 17 mineralinio vandens baseinų, nemažai 
sveikatingumo centrų, kuriuose siūlomos įvairios sveikatos 
reabilitacijos procedūros. Taip pat yra viešbučių su nuosavais 
sveikatingumo bei SPA centrais.

Diana 
Ardinavičienė
Rezervacijų ir 
konsultacijų teikimo 
skyriaus vadybininkė

         Autentiškų bulgariškų patiekalų užsukite 
į „Kriva Lipa” restoranėlį. Čia jauki tradicinė 
aplinka, o vakarais skamba gyva muzika. Na, 
o jei norite įspūdingos diskotekos užsukite į 
didžiausią naktinį klubą Auksinėse kopose – 
„Arrogance”.
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MELIA GRAND HERMITAGE Viskas 
įskaičiuota

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas
 ♦ kirpykla
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ baseinas
 ♦ a la carte restoranas
 ♦ SPA centras
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ prekybos centras
 ♦ vandens kalneliai
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ 6 barai (kavinės „Roma“, 
„Sunshine“)

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė*

 ♦ 8 konferencijų salės (su įranga, 
iki 410 asm.)

 ♦ užkandžių baras
 ♦ kavinė

 Pramogos ir sportas:
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ smiginis 
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ aerobika 
 ♦ SPA centras*
 ♦ biliardas*
 ♦ pirtis*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ sauna*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ masažas*
 ♦ gyva muzika 
 ♦ vandens aerobika 

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: apie 30 km iki Varnos oro uosto, apie 
127 km iki Burgaso oro uosto, apie 200 m iki kurorto 
centro, Auksinių kopų kurortinėje zonoje, apie 100 m iki 
paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2005 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2013 metais. Viešbutį sudaro vienas 9-ių 
aukštų pastatas, kuriame yra 727 numeriai:  697 
Deluxe Room tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 43 kv. m),  
13 Deluxe Suite tipo numerių (dvigulė lova, sūkurinė 
vonia, maks. 2+2 asm., 63 kv. m), 15 Junior Suite tipo 
numerių (dvigulė lova, tiesioginis arba dalinis vaizdas į 
jūrą, maks. 2+2 asm., 60 kv. m), 1 Hermitage Suite tipo 
numeris (2 miegamieji, svetainė su virtuvės ir valgomojo 
zonomis, maks. 2+2 asm., 225 kv. m). The Level 
tipo numeriai – visi su vaizdu į jūrą, atskira registratūra, 
restoranu ir zona prie baseino, nemokama sauna ir 
turkiška pirtis, nemokamai galima naudotis mini baru 
(alkoholis neįeina).
PAPLŪDIMYS: miesto (už 100 m), paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai, skėčiai, gultai, čiužiniai*.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.solmelia.com

Numeriuose:
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ balkonas
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ veidrodis
 ♦ aptarnavimas*
 ♦ Wi-Fi internetas
 ♦ televizorius
 ♦ mini baras*
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ palydovinė TV
 ♦ vonia / dušas
 ♦ seifas
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas
 ♦ diskoteka
 ♦ meniu
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ vaikų klubas
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ kirpykla
 ♦ 2 barai („Lobby“ baras, „Pool“ baras)
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ verslo centras
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ naktinis klubas
 ♦ 2 baseinai
 ♦ SPA centras
 ♦ restoranas
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 5 konferencijų salės (su įranga, iki 160 
asm.)

 ♦ a la carte restoranas
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ gydytojo kabinetas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ „Thallasso“ centras* (terapija veidui 
/ kūnui, fototerapija, aromaterapija, 
inhaliacijos, limfodrenažas)

 ♦ biliardas*
 ♦ gimnastika*
 ♦ masažas*
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ teniso kortas 
 ♦ tinklinis 
 ♦ krepšinis 
 ♦ motorinės vandens sporto priemonės*
 ♦ sauna*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ mini futbolas 
 ♦ soliariumas*
 ♦ aerobika 
 ♦ bemotorės vandens sporto priemonės*
 ♦ SPA centras*
 ♦ vandens aerobika 

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 30 km iki Varnos 
oro uosto, apie 132 km iki Burgaso 
oro uosto, Auksinių kopų kurortinėje 
zonoje, 250 m iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: 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: smėlio, nuosavas, 
miesto (už 250 m), autobusas iki 
paplūdimio nemokamai, skėčiai, gultai, 
čiužiniai*.
PRIE BASEINO: paplūdimio 
rankšluosčiai už užstatą, skėčiai, 
gultai, čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.DoubleTreeVarna.com

Numeriuose:
 ♦ šlepetės (Deluxe ir Apartment)
 ♦ mini baras*
 ♦ chalatas (Deluxe ir Apartment)
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ vonia / dušas
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ aptarnavimas*
 ♦ seifas
 ♦ televizorius
 ♦ Wi-Fi internetas
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ centrinis oro kondicionierius 
 ♦ balkonas
 ♦ telefonas
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per savaitę

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

23Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt



Au
ks

in
ės

 k
op

os

ADMIRAL Pusryčiai,
vakarienė

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 3 barai („Lobby“ baras, baras 
pusaukštyje, naktinis baras)

 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė*
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ restoranas (su terasa, iki 400 asm.)
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 2 konferencijų salės (nuo 380 iki 550 
asm. – priklauso nuo dislokacijos, iki 80 
asm., su įranga)

 ♦ kavinė
 ♦ baseinas
 ♦ parduotuvės
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ kirpykla
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ gydytojo kabinetas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ soliariumas*
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ masažas*
 ♦ biliardas*
 ♦ sauna*
 ♦ stalo tenisas*
 ♦ treniruoklių salė*

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 30 km iki Varnos oro 
uosto, apie 132 km iki Burgaso oro uosto, 
Auksinių kopų kurortinėje zonoje, kurorto 
centre, apie 20 m iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: 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: smėlio, skėčiai, gultai, 
čiužiniai*.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai, paplūdimio rankšluosčiai už 
užstatą.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.admiral.bg

Numeriuose:
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ palydovinė TV
 ♦ telefonas
 ♦ rankšluosčių keitimas (pagal atskirą 
užklausą)

 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ LCD televizorius
 ♦ patalynės keitimas (pagal atskirą 
užklausą)

 ♦ seifas 
 ♦ balkonas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ mini baras*
 ♦ aptarnavimas*

Vaikams:
 ♦ skyrius pagrindiniame baseine
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MARINA GRAND BEACH Viskas 
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 2 konferencijų salės (su įranga, iki 180 
ir 20 asm.)

 ♦ 6 barai („Lobby“ baras, baras 
pusaukštyje, „Sky“ baras, baras prie 
baseino, diskoteka)

 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ kirpykla
 ♦ interneto kavinė
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ restoranas
 ♦ baseinas
 ♦ SPA centras
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ konditerija

 Pramogos ir sportas:
 ♦ skvošas (svečiams su AI)
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ biliardas*
 ♦ aerobika 
 ♦ masažas*
 ♦ petankė 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ SPA centras*
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ sauna*

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 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.
VIEŠBUTIS: 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 (už 30 m), 
smėlio, skėčiai, gultai, čiužiniai*.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai 
nemokamai, paplūdimio rankšluosčiai 
už užstatą.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.marinagrandbeach.bg

Numeriuose:
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ Wi-Fi internetas registratūroje*
 ♦ chalatas
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per savaitę
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ telefonas
 ♦ seifas*
 ♦ televizorius
 ♦ mini baras*
 ♦ vonia / dušas
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ šlepetės (apartamentuose)
 ♦ balkonas
 ♦ veidrodis

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ auklė* (pagal atskirą užklausą)
 ♦ vaikų klubas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane
 ♦ lovelė

25Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt
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HELIOS SPA
Viskas 
įskaičiuota

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ verslo centras
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ 2 barai („Juice“ baras, baras prie baseino)
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ a la carte restoranas
 ♦ naktinis klubas
 ♦ 4 konferencijų salės (su įranga, iki 160 
asm.)

 ♦ kirpykla
 ♦ 2 baseinai
 ♦ seifas
 ♦ SPA centras
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ restoranas
 ♦ drabužių valymo paslaugos

 Pramogos ir sportas:
 ♦ krepšinis 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ aerobika 
 ♦ motorinės vandens sporto priemonės*
 ♦ SPA centras* (procedūros veidui ir kūnui)
 ♦ tinklinis 
 ♦ sauna*
 ♦ bemotorės vandens sporto priemonės*
 ♦ masažas*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ teniso kortas 
 ♦ soliariumas*
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ mini futbolas 
 ♦ biliardas*
 ♦ „Thallasso“ centras* (aromaterapija, 
fototerapija, inhaliacijos, limfodrenažas, 
gydomoji gimnastika)

 ♦ treniruoklių salė 

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 30 km iki Varnos 
oro uosto, apie 132 km iki Burgaso 
oro uosto, Auksinių kopų kurortinėje 
zonoje, 250 m iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: 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: nuosavas, smėlio, 
miesto (už 250 m), skėčiai, gultai, 
čiužiniai*
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai 
nemokamai, paplūdimio rankšluosčiai 
už užstatą.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.helios-spa.com

Numeriuose:
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ balkonas
 ♦ chalatas (apartamentuose)
 ♦ aptarnavimas*
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ vonia / dušas
 ♦ telefonas
 ♦ televizorius
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per savaitę
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ mini baras*
 ♦ seifas registratūroje*
 ♦ Wi-Fi internetas registratūroje*
 ♦ šlepetės (apartamentuose)

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

4

26



GRIFID VISTAMAR

Au
ks

in
ės

 k
op

os

Ultra
Viskas 
įskaičiuota

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ 3 barai („Saloon“ baras, „Pool“ baras, 
„Beach“ baras)

 ♦ SPA centras
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė*
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ a la carte restoranas
 ♦ restoranais (iki 170 asm.)
 ♦ baseinas
 ♦ užkandžių baras

 Pramogos ir sportas:
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ masažas*
 ♦ motorinės vandens sporto priemonės*
 ♦ tinklinis 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ smiginis 
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ biliardas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ sauna*
 ♦ gyva muzika 
 ♦ aerobika 
 ♦ teniso kortas
 ♦ futbolas 
 ♦ bemotorės vandens sporto priemonės*
 ♦ pilatesas 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ krepšinis 

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 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.
VIEŠBUTIS: paskutinį kartą 
atnaujintas 2012 metais. Viešbutį 
sudaro vienas 8-ių aukštų 
pastatas, kuriame yra 226 
numeriai: 180 Standard Room tipo 
numerių (maks. 2+1 asm., 25 kv. m); 
20 Suite tipo numerių (miegamasis 
ir svetainė atskirti durimis, maks. 
2+2 asm., 45 kv. m); 4 Junior 
Suite tipo numeriai (miegamasis su 
svetainės erdve, maks. 3+1 asm., 
35 kv. m); 22 Family Room tipo 
numeriai (miegamasis su svetainės 
erdve, maks. 3+1 asm., 35 kv. m).
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio, skėčiai, 
gultai nemokamai (kiekis ribotas).
PRIE BASEINO: paplūdimio 
rankšluosčiai, skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.grifidhotels.com

Numeriuose:
 ♦ televizorius
 ♦ mini baras 
 ♦ balkonas
 ♦ telefonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ Wi-Fi internetas registratūroje*
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien (pagal 
atskirą užklausą)

 ♦ vonia / dušas
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per savaitę
 ♦ seifas*
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ plaukų džiovintuvas

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ auklė (pagal atskirą užklausą)*
 ♦ švediškas stalas vaikams
 ♦ diskoteka
 ♦ vaikų klubas
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ lovelė
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane
 ♦ vežimėlis

4
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GRIFID ARABELLA
Ultra
viskas 
įskaičiuota

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 3 barai („Saloon“ baras, „Lobby“ baras, 
„Pool“ baras)

 ♦ 3 a la carte restoranai (Azijos, italų, 
bulgarų)

 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ konferencijų salė (su įranga, iki 40 asm.)
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ konditerija (bufetas)
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė*
 ♦ restoranas (iki 290 asm.)
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ kirpykla
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ SPA centras
 ♦ prekybos centras
 ♦ 2 baseinai
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ automobilių nuoma

 Pramogos ir sportas:
 ♦ motorinės vandens sporto priemonės*
 ♦ tinklinis 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ futbolas 
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ biliardas*
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ krepšinis 
 ♦ elektroniniai žaidimai*
 ♦ pilatesas 
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ smiginis 
 ♦ teniso kortas (su tartano danga)
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ vandens aerobika
 ♦ gyva muzika 
 ♦ bemotorės vandens sporto priemonės*
 ♦ petankė 
 ♦ sauna*
 ♦ pirtis*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ masažas*
 ♦ teniso pamokos*

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 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.
VIEŠBUTIS: 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*.
PRIE BASEINO: paplūdimio 
rankšluosčiai, skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.grifidhotels.com

Numeriuose:
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien (pagal 
atskirą užklausą)

 ♦ vonia / dušas
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ televizorius
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per savaitę 
(pagal atskirą užklausą)

 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ Wi-Fi internetas registratūroje*
 ♦ seifas*
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ mini baras 
 ♦ telefonas
 ♦ balkonas

Vaikams:
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ diskoteka
 ♦ auklė (pagal atskirą užklausą)*
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ švediškas stalas vaikams
 ♦ vaikų klubas
 ♦ vandens kalnelis
 ♦ baseinas 
 ♦ lovelė (pagal atskirą užklausą)
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane
 ♦ vežimėlis (pagal atskirą užklausą)*
 ♦ elektroninė auklė (pagal atskirą 
užklausą)*

4
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Ultra
Viskas 
įskaičiuota

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ diskoteka
 ♦ 4 barai („Saloon“ baras, baras prie 
baseino, baras paplūdimyje, diskoteka)

 ♦ automobilių nuoma
 ♦ 3 a la carte restoranai (Azijos, bulgarų, 
grilio restoranas)

 ♦ SPA centras
 ♦ 2 baseinai
 ♦ prekybos centras
 ♦ terasa
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ 3 konferencijų salės (su įranga, iki 80, 40 
ir 16 asm.)

 ♦ požeminė automobilių stovėjimo 
aikštelė* 

 ♦ restoranas (300 asm.)
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ kirpykla
 ♦ konditerija

 Pramogos ir sportas:
 ♦ bemotorės vandens sporto priemonės*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ petankė 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ biliardas*
 ♦ sauna*
 ♦ krepšinis 
 ♦ motorinės vandens sporto priemonės*
 ♦ tinklinis 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ teniso kortas (su tartano danga)
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ gyva muzika 
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ masažas*
 ♦ SPA centras* (procedūros veidui ir kūnui)
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ pirtis*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ aerobika 
 ♦ smiginis 
 ♦ futbolas 

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 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.
VIEŠBUTIS: 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 (už 50 m nuo 
viešbučio), smėlio, yra baras, skėčiai, 
gultai nemokamai (kiekis ribotas).
PRIE BASEINO: paplūdimio 
rankšluosčiai, skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.grifidhotels.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ mini baras 
 ♦ telefonas
 ♦ seifas*
 ♦ balkonas
 ♦ televizorius
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ Wi-Fi internetas registratūroje*
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per savaitę

Vaikams:
 ♦ diskoteka
 ♦ auklė (pagal atskirą užklausą)*
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ švediškas stalas vaikams
 ♦ baseinas
 ♦ vaikų klubas
 ♦ lovelė (pagal atskirą užklausą)
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane
 ♦ vežimėlis (pagal atskirą užklausą)*
 ♦ elektroninė auklė (pagal atskirą 
užklausą)*
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GRIFID METROPOL
Viskas 
įskaičiuota

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas
 ♦ baseinas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė*
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 2 barai
 ♦ grožio salonas
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ 2 a la carte restoranai
 ♦ belaidis internetas registratūroje

 Pramogos ir sportas:
 ♦ krepšinis 
 ♦ motorinės vandens sporto priemonės*
 ♦ futbolas 
 ♦ sauna*
 ♦ tinklinis 
 ♦ masažas*
 ♦ bemotorės vandens sporto priemonės*
 ♦ teniso kortas 
 ♦ gyva muzika 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ teniso inventorius 

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 30 km iki Varnos 
oro uosto, Auksinių kopų kurortinėje 
zonoje, 500 m iki miesto centro ir 10 
m iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: Viešbutis pilnai 
atnaujintas 2012–2013 metais. 
Viešbučio 11-kos aukštų pastate 
yra 129 numeriai: 66 standartiniai 
numeriai (maks. 2+1 asm., 25 kv. 
m), 54 Junior Suite tipo numeriai 
(miegamojo ir svetainės zona, maks. 
3+1 asm., 40 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio.
PRIE BASEINO: paplūdimio 
rankšluosčiai, skėčiai, gultai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.grifidhotels.comt

Numeriuose:
 ♦ mini baras
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per savaitę
 ♦ balkonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ televizorius
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ seifas
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ Wi-Fi internetas
 ♦ telefonas

4
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Viskas 
įskaičiuota

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas (su terasa, 250 asm.)
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ kirpykla
 ♦ konferencijų salės (naudojamas „Saloon“ 
baras, iki 150 asm., su įranga)

 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ parduotuvės
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ biblioteka
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ 3 barai
 ♦ uždaras baseinas (nešildomas)
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ 3 baseinai
 ♦ 2 a la carte restoranai (švediškas stalas, 
teminiai: Azijos ir bulgarų, apsilankymas 
po 1 kartą – nemokamai, pagal 
registraciją)

 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė*

 Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna*
 ♦ smiginis 
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ petankė 
 ♦ SPA centras*
 ♦ gyva muzika
 ♦ pirtis*
 ♦ elektroniniai žaidimai*
 ♦ masažas*
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ Thallasso centras*
 ♦ tinklinis 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ aerobika 
 ♦ mini futbolas 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ treniruoklių salė 

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 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.
VIEŠBUTIS: 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 (už 200 m), 
smėlio, skėčiai, gultai, čiužiniai*. 
PRIE BASEINO: paplūdimio 
rankšluosčiai, skėčiai, gultai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.dolcevita-hotel.net

Numeriuose:
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ patalynės keitimas kas 2 dienas
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ vonia / dušas
 ♦ telefonas
 ♦ kabelinė TV
 ♦ seifas*
 ♦ balkonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ LAN internetas*
 ♦ plazminis televizorius
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ mini baras (tuščias)

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ skyrius pagrindiniame baseine 
(nešildomas)

 ♦ vaikų klubas (4–12 m. vaikams)
 ♦ lovelė
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GOLDEN LINE APARTHOTEL
Viskas 
įskaičiuota

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ belaidis internetas*
 ♦ kirpykla
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ SPA centras
 ♦ a la carte restoranas
 ♦ restoranas
 ♦ šildomas baseinas
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ interneto kavinė
 ♦ koncertų salė
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė*
 ♦ baras
 ♦ seifas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas*
 ♦ SPA centras*
 ♦ sauna*
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ treniruoklių salė*
 ♦ turkiška pirtis*

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 25 km iki Varnos 
oro uosto, apie 132 km iki Burgaso 
oro uosto,  Auksinių kopų kurortinėje 
zonoje, 60 m iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: 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*.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ
www.golden-line.bg

Numeriuose:
 ♦ seifas registratūroje
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ telefonas
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per savaitę
 ♦ vonia
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ grindys – laminatas
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ televizorius
 ♦ balkonas

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas (su kalneliu)
 ♦ vaikų klubas
 ♦ lovelė
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Viskas 
įskaičiuota

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė*
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ seifas
 ♦ baseinas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ kosmetikos kabinetas*
 ♦ 3 konferencijų salės
 ♦ 2 barai
 ♦ restoranas
 ♦ belaidis internetas 

 Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna*
 ♦ masažas*
 ♦ boulingas*
 ♦ soliariumas*
 ♦ treniruoklių salė*
 ♦ video žaidimai*
 ♦ biliardas*

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: Auksinių kopų kurortiniame 
komplekse, 28 km iki Varnos miesto oro uosto, 
18 km iki Varnos miesto centro, 500 m iki kurorto 
centro, 30 m iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2001 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2009 metais. Viešbutį sudaro 
vienas septynių aukštų pastatas, kuriame yra 109 
numeriai: standartiniai Park View tipo numeriai (dvi 
vienvietės lovos, papildomai išskleidžiama sofa, 
vonios kambarys su dušo kabina, maks. 2+1 arba 3 
asm., 25 kv. m), standartiniai Sea View tipo numeriai 
(dvi vienvietės lovos, papildomai išskleidžiama sofa, 
vonios kambarys su vonia, maks. 2+2 arba 3 asm., 
26–27 kv. m), standartiniai Promo tipo numeriai 
(pirmame aukšte, dvi vienvietės lovos, papildomai 
išskleidžiama sofa, vonios kambarys su dušo kabina, 
maks. 2+1 arba 3 asm., 25 kv. m), Suite tipo numeriai 
(miegamasis su dviem viengulėmis lovomis, svetainė 
su išskleidžiama sofa, vonios kambarys su vonia, 
balkonas, maks. 3+1 asm., 45–50 kv. m).
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio, paplūdimio 
rankšluosčiai, skėčiai, gultai, čiužiniai*.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.palma-hotels.bg

Numeriuose:
 ♦ mini baras*
 ♦ televizorius
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus 
per savaitę

 ♦ vonia / dušas
 ♦ aptarnavimas*
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ Wi-Fi internetas registratūroje*
 ♦ balkonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ telefonas
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ grindys – kiliminė danga

Vaikams:
 ♦ skyrius pagrindiniame baseine
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ lovelė
 ♦ vežimėlis
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PALMA HOTEL
Pusryčiai,
pietūs,
vakarienė

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 2 baseinai
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė*
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ 2 barai
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ seifas
 ♦ valiutos keitykla

 Pramogos ir sportas:
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ masažas*
 ♦ sauna*
 ♦ stalo tenisas*
 ♦ treniruoklių salė*
 ♦ soliariumas*
 ♦ elektroniniai žaidimai*

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: Auksinių kopų kurortiniame 
komplekse, 28 km iki Varnos oro uosto, 300 m iki 
kurorto centro, 250 m iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: visiškai atnaujintas 2010 metais. 
Viešbutį sudaro vienas 7-ių aukštų pastate, 
kuriame yra 39 numeriai: standartiniai numeriai 
(dvi vienvietės lovos, papildomas išskleidžiamas 
fotelis, maks. 2+1 arba 3 asm., 24–25 kv. 
m), standartiniai Without Balcony tipo numeriai (dvi 
vienvietės lovos, papildomas išskleidžiamas fotelis, 
maks. 2+1 arba 3 asm., 24–25 kv. m), Studio tipo 
numeriai (vienas kambarys, trys vienvietės lovos, 
virtuvės zona, maks. 3+1 asm., 30–32 kv. m), Suite 
tipo numeriai (miegamasis su dviem vienvietėms 
lovomis, svetainė su išskleidžiamu foteliu, vonios 
kambarys, balkonas, virtuvės zona,  maks. 3+1 
asm., 42–45 kv. m).
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio, skėčiai, gultai, 
čiužiniai*.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.palma-hotels.bg
Ekonominė klasė

Numeriuose:
 ♦ aptarnavimas*
 ♦ telefonas
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ televizorius
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per savaitę
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ mini baras*
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ balkonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien

Vaikams:
 ♦ skyrius pagrindiniame baseine
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vežimėlis
 ♦ lovelė
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JOYA PARK COMPLEX
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Viskas 
įskaičiuota

 Pramogos ir sportas:
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ masažas*
 ♦ sauna*
 ♦ stalo tenisas*
 ♦ treniruoklių salė*
 ♦ soliariumas*
 ♦ elektroniniai žaidimai*

*Už papildomą mokestį

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ 2 barai („Lobby“ baras, baras prie 
baseino*)

 ♦ konferencijų salė (su įranga, iki 45 asm.)
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė*
 ♦ kirpykla
 ♦ seifas*
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ restoranas
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ baseinas
 ♦ belaidis internetas vestibiulyje ir 
restorane

 Pramogos ir sportas:
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ teniso kortas (nuo 10:00 iki 17:00, po 
17:00 reikia mokėti)

 ♦ stalo tenisas 
 ♦ mini futbolas*
 ♦ sauna*
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ krepšinis 
 ♦ masažas*
 ♦ biliardas*
 ♦ pirtis*
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ teniso korto apšvietimas*

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 25 km iki Varnos 
oro uosto, apie 132 km iki Burgaso 
oro uosto, Auksinių kopų kurortinėje 
zonoje, 150 m iki miesto centro, 350 
m iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2006 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2008 
metais. Viešbutį sudaro du pastatai, 
kuriuose yra 50 standartinių numerių 
(maks. 2+1 asm., 18 kv. m), 12 vieno 
miegamojo apartamentų (maks. 2+2 
asm., 45 kv. m), 3 dviejų miegamųjų 
apartamentai (maks. 5+1 asm., 80 
kv. m).
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio, skėčiai, 
gultai, čiužiniai*.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai, paplūdimio rankšluosčiai 
už užstatą.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.joya-parkhotel.com

Numeriuose:
 ♦ kabelinė TV
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ telefonas
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per savaitę
 ♦ televizorius
 ♦ mini baras
 ♦ balkonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ chalatas (pagal atskirą užklausą)*)
 ♦ rankšluosčių keitimas (pagal atskirą 
užklausą) kasdien

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ aptarnavimas*
 ♦ LAN internetas*
 ♦ vonia / dušas
 ♦ šlepetės

Vaikams:
 ♦ skyrius pagrindiniame baseine
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ lovelė
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LILIA
Viskas 
įskaičiuota

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 3 barai („Lobby“ baras, „Sky“ baras ir 
naktinis baras)

 ♦ seifas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ kirpykla
 ♦ 2 baseinai (ant viešbučio stogo; birželį, 
liepą ir rugpjūtį*, gegužę, rugsėjį ir spalį 
nemokamai; atviras baseinas sode – 
nemokamai)

 ♦ 2 konferencijų salės (su įranga, iki 120, 
35 ir 20 asm.)

 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ prekybos centras
 ♦ restoranas (230 asm.)
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ a la carte restoranas (barbekiu)

 Pramogos ir sportas:
 ♦ soliariumas*
 ♦ stalo tenisas*
 ♦ bemotorės vandens sporto priemonės*
 ♦ motorinės vandens sporto priemonės*
 ♦ sauna*
 ♦ treniruoklių salė*
 ♦ masažas*
 ♦ biliardas*

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 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.
VIEŠBUTIS: 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: smėlio, miesto (už 
50 m nuo viešbučio), skėčiai, gultai, 
čiužiniai*.
PRIE BASEINO: paplūdimio 
rankšluosčiai, skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.hotellilia.com

Numeriuose:
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ vonia / dušas (vonia ne visur)
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per savaitę
 ♦ telefonas
 ♦ televizorius
 ♦ Wi-Fi internetas registratūroje*
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ mini baras*
 ♦ grindys – kiliminė danga

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ lovelė
 ♦ vežimėlis
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GOLDEN YAVOR
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Viskas 
įskaičiuota

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinas
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė*
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ restoranas
 ♦ 2 barai
 ♦ belaidis internetas*
 ♦ parduotuvės
 ♦ SPA centras
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ seifas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas*
 ♦ pramoginiai renginiai*
 ♦ sauna*
 ♦ stalo tenisas*
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ SPA centras
 ♦ treniruoklių salė*

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 30 km iki Varnos 
oro uosto, Auksinių kopų kurortinėje 
zonoje, kurorto centre, apie 150 m iki 
paplūdimio.
VIEŠBUTIS: atidarytas 2005 metais. 
Viešbutį sudaro 7-ių aukštų pastatas, 
kuriuame 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*.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.hotelgoldenyavor.com

Numeriuose:
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ vonia
 ♦ balkonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ televizorius
 ♦ rankšluosčių keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ telefonas
 ♦ seifas*
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per savaitę
 ♦ Wi-Fi internetas registratūroje*

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ lovelė

4

37Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt



Au
ks

in
ės

 k
op

os

ASTERA GOLDEN SANDS
Ultra
viskas 
įskaičiuota

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ grožio salonas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė*
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ 2 restoranai
 ♦ seifas
 ♦ baseinas
 ♦ kosmetikos kabinetas
 ♦ uždaras baseinas (šildomas)
 ♦ interneto kavinė 
 ♦ a la carte restoranas
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ diskoteka
 ♦ 3 barai
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ belaidis internetas registratūroje*
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė

 Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna 
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ masažas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ biliardas 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ soliariumas*
 ♦ tinklinis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ smiginis 
 ♦ pramoginiai renginiai 

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 30 km iki Varnos 
oro uosto, apie 132 km iki Burgaso 
oro uosto, Auksinių kopų kurortinėje 
zonoje, 400 m iki kurorto centro, apie 
150 m iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: atidarytas 2004 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2012 
metais. Viešbutį sudaro 10-ies ir 9-ių 
aukštų pastatai, kuriuose yra 230 
standartinių numerių (maks. 3 arba 
2+2 asm., 22 kv. m), 19 šeimyninių 
numerių (maks. 4 asm., 37 kv. m), 28 
De Lux tipo numeriai (maks. 3 arba 
2+2 asm., 29 kv. m)
PAPLŪDIMYS: nuosavas, 
smėlio, skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio 
rankšluosčiai, skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ
www.asterahotel.com

Numeriuose:
 ♦ balkonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ mini baras
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ šlepetės
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ televizorius
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ telefonas
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per savaitę
 ♦ LAN internetas 
 ♦ vonia / dušas
 ♦ chalatas

Vaikams:
 ♦ vaikų klubas
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ lovelė

4
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MORSKO OKO GARDEN

BERLIN GOLDEN BEACH Luxe viskas 
įskaičiuota4

Viskas
įskaičiuota4

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 2 restoranai (pagrindinis, su terasa, iki 500 
asm., „Petlite“*)

 ♦ automobilių nuoma
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ 2 barai („Lobby“ baras ir baras prie baseino)
 ♦ baseinas

Pramogos ir sportas:
 ♦ smiginis 
 ♦ stalo tenisas

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ lovelė
 ♦ vaikiška kėdutė restorane

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 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.
VIEŠBUTIS: 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 
apartamentai (maks. 2+1 asm., 56 kv. m).
PAPLŪDIMYS: smėlio, miesto (už 80 m), skėčiai, gultai, čiužiniai*.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai, paplūdimio 
rankšluosčiai už užstatą.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.goldensands-bg.com

Numeriuose:
 ♦ seifas*
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ rankšluosčių keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ balkonas
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per savaitę
 ♦ aptarnavimas*
 ♦ dušas
 ♦ telefonas
 ♦ palydovinė TV
 ♦ šaldytuvas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė*

 ♦ kirpykla
 ♦ a la carte restoranas (savaitinės 
viešnagės metu – 1 kartas 
nemokamai)

 ♦ parduotuvės
 ♦ 3 barai („Lobby“ baras, 
baras prie baseino, baras 
paplūdimyje)

 ♦ uždaras baseinas (su 
mineraliniu vandeniu)

 ♦ valiutos keitykla
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ baseinas (su mineraliniu 
vandeniu)

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ restoranas (400 asm.)
 ♦ seifas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ petankė 
 ♦ masažas*
 ♦ biliardas*
 ♦ smiginis 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ sauna*

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 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.
VIEŠBUTIS: 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, yra baras, 
skėčiai, gultai nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai, 
paplūdimio rankšluosčiai už užstatą.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.hotelberlin.bg

Numeriuose:
 ♦ seifas (šešiaaukščiame korpuse – numeryje, 
vienuolikaaukščiame korpuse – registratūroje)

 ♦ balkonas
 ♦ telefonas
 ♦ televizorius
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ mini baras*
 ♦ palydovinė TV
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per savaitę
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ vonios kambarys
 ♦ plaukų džiovintuvas

Vaikams:
 ♦ vandens kalneliai
 ♦ diskoteka
 ♦ meniu
 ♦ skyrius pagrindiniame baseine
 ♦ vaikų klubas
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ lovelė

39Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt
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EDELWEISS

LUNA HOTEL

Viskas 
įskaičiuota4

Viskas 
įskaičiuota4

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas (iki 250 asm.)
 ♦ konferencijų salė (su įranga, iki 80 
asm.)

 ♦ kosmetikos kabinetas
 ♦ kirpykla
 ♦ prekybos centras
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ baseinas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ belaidis internetas*
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ 2 barai

 Pramogos ir sportas:
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ masažas*
 ♦ biliardas*
 ♦ sauna*

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: apie 20 km iki Varnos oro 
uosto, apie 132 km iki Burgaso oro uosto, 
Auksinių kopų kurortinėje zonoje, apie 800 m iki 
miesto centro, apie 300 m iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: 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, paplūdimio 
rankšluosčiai už užstatą, skėčiai, gultai*.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai 
nemokamai, paplūdimio rankšluosčiai už 
užstatą.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.edelweiss-bg.com

Numeriuose:
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ televizorius
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ seifas registratūroje*
 ♦ dušas
 ♦ balkonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ aptarnavimas*
 ♦ plaukų džiovintuvas

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas
 ♦ lovelė
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 3 barai
 ♦ konferencijų salė (su įranga)
 ♦ parduotuvės
 ♦ seifas registratūroje*
 ♦ baseinas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė*
 ♦ kirpykla
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ restoranas (pagrindinis, iki 250 asm.)
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ 2 a la carte restoranai

 Pramogos ir sportas:
 ♦ stalo tenisas*
 ♦ biliardas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ sauna*
 ♦ masažas*
 ♦ SPA centras* (procedūros veidui ir kūnui)

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 25 km iki Varnos oro 
uosto, apie 132 km iki Burgaso oro uosto, 
Auksinių kopų kurortinėje zonoje,  50 m iki 
paplūdimio.
VIEŠBUTIS: 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*.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai, 
čiužiniai*.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.hotelluna.bg

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ telefonas
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ mini baras*
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ rankšluosčių keitimas 2 kartus 
per savaitę

 ♦ kosmetinis veidrodis
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ balkonas
 ♦ televizorius
 ♦ Wi-Fi internetas registratūroje*

Vaikams:
 ♦ skyrius pagrindiniame baseine
 ♦ lovelė
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane
 ♦ vežimėlis
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ELENA HOTEL

HOLIDAY PARK

Viskas 
įskaičiuota4

Pusryčiai,
pietūs,
vakarienė4

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ parduotuvės
 ♦ televizijos salė
 ♦ restoranas (pagrindinis, su 
terasa, 280 asm.)

 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė*

 ♦ uždaras baseinas
 ♦ baseinas
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ 4 konferencijų salės (iki 220 
asm., su įranga)

 ♦ 3 barai
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ kirpykla
 ♦ belaidis internetas 

 Pramogos ir sportas:
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ sauna*
 ♦ SPA centras* („Thalasso“ / „Wellness“, 
terapija veidui ir kūnui)

 ♦ aerobika 
 ♦ masažas*
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ smiginis 
 ♦ vandens aerobika 

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 25 km iki Varnos oro uosto, 
Auksinių kopų kurortinėje zonoje, apie 200 m iki 
kurorto centro, apie 200 m iki miesto paplūdimio.
VIEŠBUTIS: 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 (už 200 m nuo 
viešbučio), skėčiai, gultai, čiužiniai*.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai, 
paplūdimio rankšluosčiai už užstatą.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.elenahotel.eu
Ekonominė klasė

Numeriuose:
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ palydovinė TV
 ♦ seifas*
 ♦ balkonas
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ aptarnavimas*
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ telefonas
 ♦ dušas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ šaldytuvas

Vaikams:
 ♦ skyrius pagrindiniame baseine
 ♦ vaikų klubas
 ♦ auklė (pagal atskirą užklausą)*
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ lovelė

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinas
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ restoranas
 ♦ a la carte restoranas (restoranas 
„Holiday Park“*)

 ♦ 2 barai („Lobby“ baras, baras 
prie baseino)

 ♦ parduotuvės

VIEŠBUČIO VIETA: 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.
VIEŠBUTIS: 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: smėlio, miesto (už 550 m), 
skėčiai, gultai, čiužiniai*.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai, paplūdimio rankšluosčiai už 
užstatą.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.holidayparkhotelbg.com
Ekonominė klasė

Numeriuose:
 ♦ seifas registratūroje*
 ♦ rankšluosčių keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ telefonas
 ♦ dušas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ palydovinė TV
 ♦ balkonas
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ televizorius
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

Vaikams:
 ♦ baseinas (nešildomas)
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ lovelė
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas*
 ♦ soliariumas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ sauna*

*Už papildomą mokestį
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PARK HOTEL GOLDEN BEACH

PRIMASOL SUNRISE

Viskas 
įskaičiuota4

Luxe viskas 
įskaičiuota4

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas (pagrindinis, su 
terasa, iki 450 asm.)

 ♦ kirpykla
 ♦ 3 barai („Lobby“ baras, „Pool“ 
baras, „Beach“ baras)

 ♦ belaidis internetas*
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ 2 baseinai
 ♦ konferencijų salė (su įranga, iki 
70 asm.)

 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė*

 Pramogos ir sportas:
 ♦ tinklinis 
 ♦ aerobika 
 ♦ mini golfas*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ masažas*
 ♦ sauna*
 ♦ smiginis 
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ pirtis*

Vaikams:
 ♦ auklė (pagal atskirą užklausą)*
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ 2 vaikų klubai (mini klubas (nuo 3 iki 6 
metų); Junior Club (nuo 7 iki 12 metų))

 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ vežimėlis
 ♦ lovelė

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 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.
VIEŠBUTIS: 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* (su All Inclusive Beach sistema – vienam 
numeriui 2 gultai ir skėtis nemokami (kiekis 
ribotas), paplūdimio rankšluosčiai už užstatą.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.parkhotelgoldenbeach.com 

Numeriuose:
 ♦ seifas*
 ♦ Wi-Fi internetas registratūroje*
 ♦ aptarnavimas*
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ mini baras*
 ♦ kabelinė TV
 ♦ balkonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ vonia
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ telefonas
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ seifas
 ♦ 2 barai („Lobby“, baras prie 
baseino)

 ♦ interneto kavinė*
 ♦ a la carte restoranas
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ parduotuvės
 ♦ konferencijų salė (su įranga, nuo 
100 iki 120 asm.)

 ♦ restoranas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė*
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ 4 baseinai 

 Pramogos ir sportas:
 ♦ smiginis 
 ♦ petankė 
 ♦ biliardas*
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ aerobika 
 ♦ masažas*
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ teniso kortas 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ krepšinis 
 ♦ teniso korto apšvietimas 
 ♦ šaudymas iš lanko 
 ♦ gyva muzika 
 ♦ mini futbolas 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ tinklinis 

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 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.
VIEŠBUTIS: 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, autobusas iki 
paplūdimio nemokamai, skėčiai, gultai, čiužiniai*.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai, paplūdimio rankšluosčiai už užstatą.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.hotelsunrise-bg.com

Numeriuose:
 ♦ dušas
 ♦ balkonas
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras* (pagal atskirą užklausą)
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ rankšluosčių keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ palydovinė TV
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ grindys – plytelės

Vaikams:
 ♦ meniu
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas
 ♦ 2 baseinai (atviras ir uždaras)
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ lovelė
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MAK

GRADINA

Viskas 
įskaičiuota4

Pusryčiai,
pietūs, vakarienė3

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 3 barai („Lobby“ baras, baras prie 
baseino, „Sky“ baras)

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ restoranas
 ♦ baseinas
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ parduotuvės
 ♦ seifas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ belaidis internetas (vestibiulyje, šalia 
baseino, „Sky“ bare) 

 Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna*
 ♦ smiginis*
 ♦ treniruoklių salė*
 ♦ biliardas*
 ♦ stalo tenisas*

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 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.
VIEŠBUTIS: 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*.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai, 
čiužiniai*.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.hotelmak.com
Ekonominė klasė

Numeriuose:
 ♦ rankšluosčių keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ patalynės keitimas 1 kartą per savaitę
 ♦ vonia
 ♦ aptarnavimas*
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ telefonas
 ♦ balkonas
 ♦ mini baras*

Vaikams:
 ♦ lovelė (pagal atskirą užklausą) 

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas (su terasa, 200 asm.)
 ♦ belaidis internetas (ir restorane)
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ baseinas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ parduotuvės
 ♦ motociklų nuoma
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ 2 barai („Lobby“ baras ir baras prie 
baseino)

 Pramogos ir sportas:
 ♦ biliardas*
 ♦ masažas*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ smiginis 
 ♦ sauna*

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 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.
VIEŠBUTIS: 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 (už 200 m nuo 
viešbučio), smėlio, skėčiai, gultai, čiužiniai*.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.hotelgradina.com
Ekonominė klasė

Numeriuose:
 ♦ dušas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ rankšluosčių keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ Wi-Fi internetas
 ♦ telefonas
 ♦ plaukų džiovintuvas (pagal atskirą 
užklausą)

 ♦ seifas registratūroje*
 ♦ kabelinė TV
 ♦ balkonas
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ mini baras*
 ♦ aptarnavimas*

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė (su kalneliais)
 ♦ baseinas
 ♦ lovelė
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane
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LJULJAK

EXELSIOR

Viskas 
įskaičiuota3

Viskas 
įskaičiuota3

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas
 ♦ baseinas
 ♦ internetas*
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ seifas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ gydytojo iškvietimas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ stalo tenisas*
 ♦ biliardas*
 ♦ masažas*

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 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.
VIEŠBUTIS: 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*.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.ljuljak.com

Numeriuose:
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per savaitę
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ rankšluosčių keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ telefonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ balkonas
 ♦ vonia
 ♦ aptarnavimas*

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ skyrius pagrindiniame baseine
 ♦ lovelė

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ a la carte restoranas (viešnagės metu 
galima apsilankyti 1 kartą nemokamai, 
pagal registraciją)

 ♦ baseinas
 ♦ restoranas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė*
 ♦ 2 barai („Lobby“ baras ir baras prie 
baseino)

 ♦ seifas 

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

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 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.
VIEŠBUTIS: 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*.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai, paplūdimio rankšluosčiai už 
užstatą.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.hotel-excelsior.net

Numeriuose:
 ♦ televizorius
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ šaldytuvas
 ♦ vonia (apartamentuose)
 ♦ Wi-Fi internetas registratūroje*
 ♦ balkonas
 ♦ dušas (viešbutyje)
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ telefonas
 ♦ rankšluosčių keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ skyrius pagrindiniame baseine
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ lovelė
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PERUNIKA

SHIPKA

Viskas 
įskaičiuota3

Viskas 
įskaičiuota3

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ a la carte restoranas
 ♦ baseinas
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ kirpykla
 ♦ 2 barai („Lobby“ baras, naktinis baras)
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ restoranas
 ♦ belaidis internetas (vestibiulyje, 
nemokamai su AI)

 Pramogos ir sportas:
 ♦ stalo tenisas (nemokamai svečiams 
su AI)

 ♦ smiginis (nemokamai svečiams su AI)
 ♦ sauna*
 ♦ biliardas*
 ♦ treniruoklių salė (nemokamai svečiams 
su AI)

 ♦ dviračių nuoma*
 ♦ masažas*

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 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.
VIEŠBUTIS: 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*.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.perunika.com
Ekonominė klasė

Numeriuose:
 ♦ televizorius
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ telefonas
 ♦ dušas
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ rankšluosčių keitimaskasdien
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ balkonas
 ♦ šaldytuvas

Vaikams:
 ♦ baseinai vaikams
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ lovelė

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ konditerija
 ♦ diskoteka
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ seifas
 ♦ SPA centras
 ♦ 2 baseinai
 ♦ konferencijų salė (iki 70 asm.)
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ kirpykla
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ restoranas
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ prekybos centras
 ♦ užkandžių baras
 ♦ „Lobby“ baras

 Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna*
 ♦ biliardas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ SPA centras* (kosmetinės procedūros 
veiduo ir kūnui)

 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ masažas*
 ♦ stalo tenisas*

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 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.
VIEŠBUTIS: 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 (už 200 m), smėlio, 
skėčiai, gultai, čiužiniai*.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai, paplūdimio rankšluosčiai už 
užstatą.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.shipkahotel.com
Ekonominė klasė

Numeriuose:
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ televizorius
 ♦ aptarnavimas*
 ♦ seifas registratūroje*
 ♦ balkonas
 ♦ mini baras
 ♦ rankšluosčių keitimas 2 kartus 
per savaitę

 ♦ vonia / dušas
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ telefonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ lovelė
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Tai vienas seniausių Bulgarijos Juodosios jūros pakrantės kurortų, įkurtas 
1908 metais. Gana ilgą laiką čia veikė tik sanatorijos, kvietusios pasimėgauti 

gydomosiomis mineralinių vandenų procedūromis. Tačiau ilgainiui šią vietą atrado 
ir tiesiog ramaus poilsio ištroškę atostogautojai. Juos čia viliojo kurortą supantis 
brandus kiparisų parkas, rami įlanka su puikiais smėlio paplūdimiais gaivus kalnų 

oras ir, žinoma, gydomosios mineralinio vandens versmės. 

Šv. Konstantinas
ir Elena
MINERALINIŲ VERSMIŲ KURORTAS

Kurortas
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Ideali vieta jėgoms atgauti
Labiausiai džiugina tai, kad šiame kurorte gamtos 
nesunaikino ir neužgožė urbanizacija. Konstantinas 
labai žalias, toks įspūdis lyg gyventum tiesiog parke 
pilname kiparisų, figmedžių, pušų, ąžuolų. Tad net 
pačiomis karščiausiomis dienomis medžių pavėsis 
gaivina ir teikia taip trokštamos vėsos. Gaivintis, 
žinoma, galima ir Juodojoje jūroje, saule lepinantis 
smulkaus smėlio paplūdimiuose. Sakoma, kad net 
delfinai mėgsta atplaukti prie kurorto ir pasidairyti į 
poilsiautojus. 

Diana Ardinavičienė
Rezervacijų ir konsultacijų 
teikimo skyriaus 
vadybininkė

         Kurortas puikiai tinka lepinimuisi pajūryje, tačiau visgi labiausiai 
Šv. Konstantiną ir Eleną pasaulyje garsina mineraliniai gydomieji šaltiniai, 
kurių temperatūra pasiekia net +48 laipsnius. Šie mineraliniai vandenys 
gausūs jodo, kalcio, sulfatų, magnio ir bromo.

Šv. Konstantinas
ir Elena

Įdomu
1964 m. kurortas buvo 
pervadintas „Draugystės“ vardu, 
tačiau neilgam. Vėliau grąžintas 
šventųjų Konstantino ir Elenos 
vardas išliko iki šiol. Pavadinimas 
tikrai ilgas, tad bulgarai dažnai 
jį trumpindami vadina tiesiog 
„Konstantinu“.

Šv
. K

on
st

an
tin

as
 ir

 E
le

na
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GRAND HOTEL VARNA

LEBED HOTEL

Luxe
viskas 
įskaičiuota5

Luxe viskas 
įskaičiuota4

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ seifas*
 ♦ 8 barai 
 ♦ 6 restoranai
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ 3 konferencijų salės (iki 250 ir 
100 asm.)

 ♦ baseinas (atviras)
 ♦ belaidis internetas
 ♦ drabužių valymo paslaugos*
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

 ♦ SPA centras
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ gydytojo kabinetas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ biliardas 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ masažas*
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ SPA centras* („Thalasso“ / „Wellness“ 
terapija kūnui)

 ♦ smiginis 
 ♦ petankė 
 ♦ sauna*
 ♦ teniso kortas*
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ teniso pamokos*

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 20 km iki Varnos oro 
uosto, apie 124 km iki Burgaso oro uosto, Šv. 
Konstantino ir Elenos kurortinėje zonoje, 200 m 
iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: 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 (už 200 m), smėlio, 
yra 3 barai. Skėčiai, gultai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai (kiekis ribotas), 
čiužiniai*.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.grandhotelvarna.com 

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras*
 ♦ kiliminė danga
 ♦ televizorius
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ Wi-Fi internetas
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ balkonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien

Vaikams:
 ♦ vandens kalneliai
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ baseinas 
 ♦ vaikų klubas
 ♦ lovelė (pagal atskirą užklausą)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 7 barai 
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ valiutos keitykla („Grand Hotel 
Varna“)

 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ drabužių valymo paslaugos*
 ♦ baseinas (atviras)
 ♦ 6 restoranai
 ♦ seifas
 ♦ SPA centras („Grand Hotel 
Varna“)

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*

 Pramogos ir sportas:
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ smiginis 
 ♦ masažas* („Grand Hotel Varna“)
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ treniruoklių salė* („Grand Hotel Varna“)
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ SPA centras* („Thalasso“ / „Wellness“, 
terapija kūnui, „Grand Hotel Varna“)

 ♦ sauna* („Grand Hotel Varna“)
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ biliardas 
 ♦ petankė 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ teniso kortas*

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 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.
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 (už 200 m), smėlio, 
yra 3 barai. Skėčiai, gultai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai (kiekis ribotas), 
čiužiniai*.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai, 
čiužiniai*.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.grandhotelvarna.com 

Numeriuose:
 ♦ televizorius
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ balkonas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ seifas registratūroje*
 ♦ telefonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ Wi-Fi internetas
 ♦ vonia
 ♦ dušas

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ vandens kalneliai (vaikiškame 
baseine „Grand Hotel Varna“)

 ♦ vaikų klubas
 ♦ lovelė (pagal atskirą užklausą)
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AQUA AZUR

RUBIN

Viskas 
įskaičiuota4

Luxe viskas 
įskaičiuota4

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ kosmetikos kabinetas*
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ baseinas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ 2 konferencijų salės
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ parduotuvė
 ♦ seifas
 ♦ 2 barai („Lobby“, baras prie baseino)
 ♦ garažas
 ♦ restoranas
 ♦ uždaras baseinas (šildomas žiemos 
sezonu)

 ♦ valiutos keitykla

 Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ masažas*
 ♦ soliariumas*
 ♦ SPA centras*
 ♦ stalo tenisas*
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ biliardas*

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 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.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2005 
metais. Viešbutį sudaro vienas 8-ių 
aukštų pastatas, kuriame yra 163 
standartiniai numeriai (maks. 2+2 
asm., 24 kv. m).
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio. 
Skėčiai, gultai, čiužiniai*, paplūdimio 
rankšluosčiai už užstatą.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.aquaazur.com 

Numeriuose:
 ♦ seifas registratūroje*
 ♦ balkonas
 ♦ mini baras*
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ šlepetės
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ patalynės keitimas kas 2 dienas
 ♦ vonia
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ telefonas
 ♦ kiliminė danga
 ♦ internetas
 ♦ chalatas

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ lovelė (pagal atskirą užklausą)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinas (atviras)
 ♦ 7 barai 
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 6 restoranai
 ♦ seifas
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ SPA centras (komplekso teritorijoje)
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ drabužių valymo paslaugos

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas*
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ smiginis 
 ♦ petankė 
 ♦ teniso kortas*
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ biliardas 
 ♦ treniruoklių salė*
 ♦ SPA centras* („Thalasso“ / „Wellness“, 
terapija kūnui, komplekso teritorijoje)

 ♦ teniso pamokos*
 ♦ stalo tenisas
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ sauna*

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 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.
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, yra 
3 barai. Skėčiai, gultai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai, čiužiniai*.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai, 
čiužiniai*.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.grandhotelvarna.com 

Numeriuose:
 ♦ balkonas
 ♦ dušas
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ Wi-Fi internetas
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ seifas registratūroje*
 ♦ telefonas
 ♦ televizorius
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien

Vaikams:
 ♦ vandens kalneliai
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas
 ♦ skyrius pagrindiniame baseine
 ♦ lovelė (pagal atskirą užklausą)
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DOLPHIN

DOLPHIN MARINA

Luxe
viskas 
įskaičiuota4

Luxe viskas 
įskaičiuota4

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 6 restoranai (pagrindinis 
iki 300 asm.)

 ♦ baseinas (atviras)
 ♦ 8 barai 
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos*

 ♦ valiutos keitykla („Grand 
Hotel Varna“)

 ♦ kavinė 
 ♦ belaidis internetas
 ♦ drabužių valymo 
paslaugos*

 ♦ SPA centras („Grand Hotel 
Varna“)

 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

 Pramogos ir sportas:
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ sauna* („Grand Hotel Varna“)
 ♦ masažas* („Grand Hotel Varna“)
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ petankė 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ biliardas 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ treniruoklių salė* („Grand Hotel Varna“)
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ smiginis 
 ♦ teniso kortas*
 ♦ stalo tenisas

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 20 km iki Varnos oro uosto, apie 
124 km iki Burgaso oro uosto, Šv. Konstantino ir 
Elenos kurortinėje zonoje, 200 m iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: 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 (už 200 m), smėlio, yra 
3 barai. Skėčiai, gultai, paplūdimio rankšluosčiai 
nemokamai, čiužiniai*.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai, 
čiužiniai*.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.grandhotelvarna.com 

Numeriuose:
 ♦ televizorius
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ seifas 
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ vonia / dušas (vonia – 
Maisonette)

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ telefonas
 ♦ Wi-Fi internetas
 ♦ balkonas

Vaikams:
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ skyrius pagrindiniame baseine
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas
 ♦ vandens kalneliai
 ♦ meniu 
 ♦ lovelė (pagal atskirą užklausą)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinas (atviras)
 ♦ restoranas (pagrindinis iki 
150 asm.)

 ♦ belaidis internetas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos*

 ♦ valiutos keitykla („Grand 
Hotel Varna“)

 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

 ♦ 8 barai
 ♦ SPA centras („Grand Hotel 
Varna“)

 ♦ drabužių valymo paslaugos*
 ♦ 5 a la carte restoranai
 ♦ gydytojo kabinetas

VIEŠBUČIO VIETA: 20 km iki Varnos oro 
uosto, apie 124 km iki Burgaso oro uosto, Šv. 
Konstantino ir Elenos kurortinėje zonoje, 100 m 
iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: 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 (už 100 m), smėlio, yra 
3 barai. Skėčiai, gultai, paplūdimio rankšluosčiai 
nemokamai (kiekis ribotas), čiužiniai*.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai, 
čiužiniai*.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.grandhotelvarna.com 

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ telefonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ grindys – plytelės
 ♦ seifas 
 ♦ televizorius
 ♦ balkonas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ Wi-Fi internetas
 ♦ centrinis oro kondicionierius

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vandens kalneliai
 ♦ skyrius pagrindiniame baseine
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ lovelė (pagal atskirą užklausą)

 Pramogos ir sportas:
 ♦ biliardas 
 ♦ petankė 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ stalo tenisas
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ sauna* („Grand Hotel Varna“)
 ♦ treniruoklių salė* („Grand Hotel Varna“)
 ♦ SPA centras* („Thalasso“ / „Wellness“, 
terapija kūnui, „Grand Hotel Varna“)

 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ masažas* („Grand Hotel Varna“)
 ♦ smiginis 
 ♦ teniso kortas*

*Už papildomą mokestį
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SIRIUS BEACH

AZALIA

Viskas 
įskaičiuota4

Ultra viskas 
įskaičiuota4

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ a la carte restoranas
 ♦ kosmetikos kabinetas*
 ♦ 2 barai
 ♦ konferencijų salė (su įranga, iki 100 asm.)
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ restoranas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ baseinas

VIEŠBUČIO VIETA: 10 km iki Varnos oro 
uosto, apie 124 km iki Burgaso oro uosto, 
Šv. Konstantino ir Elenos kurortinėje zonoje, 
pirmoje viešbučių linijoje.
VIEŠBUTIS: 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: miesto, smėlio. Skėčiai, gultai, 
čiužiniai* (nemokamai – su AI maitinimo 
sistema).
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.siriusbeach.com 

Numeriuose:
 ♦ telefonas
 ♦ seifas*
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ balkonas
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ Wi-Fi internetas
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ televizorius
 ♦ kiliminė danga

Vaikams:
 ♦ lovelė (pagal atskirą užklausą)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė*
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ 3 barai
 ♦ a la carte restoranas
 ♦ konferencijų salė (su įranga, iki 100 asm.)
 ♦ uždaras baseinas (šildomas)
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė*
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ 2 vandens kalneliai
 ♦ parduotuvė
 ♦ restoranas
 ♦ seifas
 ♦ 3 baseinai (šildomi)
 ♦ kosmetikos kabinetas*

VIEŠBUČIO VIETA: 22 km iki Varnos oro 
uosto, apie 124 km iki Burgaso oro uosto, 
Šv. Konstantino ir Elenos kurortinėje zonoje, 
ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2004 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2012 metais. 
Viešbutį sudaro vienas 9-ių aukštų 
pastatas, kuriame yra 235 numeriai: 
standartiniai numeriai (maks. 2+2 asm., 
25 kv. m), šeimyniniai numeriai (maks. 2+2 
asm., 25 kv. m), Deluxe tipo numeriai (maks. 
2+2 asm., 35 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas / miesto, smėlio. 
Skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ
www.azaliahotel.com 

Numeriuose:
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ Wi-Fi internetas
 ♦ aptarnavimas 
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ telefonas
 ♦ patalynės keitimas kas 2 dienas
 ♦ šlepetės
 ♦ televizorius
 ♦ balkonas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ chalatas

Vaikams:
 ♦ vaikų klubas
 ♦ baseinas
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ lovelė (pagal atskirą užklausą)

 Pramogos ir sportas:
 ♦ biliardas*
 ♦ SPA centras*
 ♦ vandens aerobika
 ♦ masažas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ soliariumas 
 ♦ stalo tenisas
 ♦ pirtis 
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ sauna 
 ♦ smiginis 
 ♦ aerobika 

*Už papildomą mokestį

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas*
 ♦ soliariumas*
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ SPA centras*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ stalo tenisas*
 ♦ sauna*
 ♦ tinklinis 
 ♦ pramoginiai renginiai

*Už papildomą mokestį
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Tai jauniausias Bulgarijos kurortas gražaus ir vešlaus nacionalinio parko apsupty. Čia Juodosios 
jūros pakrantė ypač graži. Tai kurortas, tiesiog idealiai sukurtas trokštantiems ramaus poilsio. 
Viešbučiai, apsupti vešlios žalumos, tą ramybę pasirengę dovanoti kiekvienam: jokio miesto 

triukšmo nei mašinų gaudesio, tai ypatingai ramus rojaus kampelis. 

Albena
RAMUS ROJAUS KAMPELIS

Kurortas
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Varna
Šv. Konstantinas ir Elena

Albena

Albena HOTELIS 4 *HOTELIS 4 *

HOTELIS 4 *

HOTELIS 4 *HOTELIS 4 *

HOTELIS 4 *

HOTELIS 4 *

Paplūdimiai
Jau pats kurorto pavadinimas sufleruoja apie 
čia laukiančius paplūdimius. Kai ši teritorija 
priklausė Romos imperijai, buvo vadinama 
lotynišku žodžiu „albus”, kuris išvertus į 
lietuvių kalbą reiškia „balta”. Tad peršasi 
išvada, kad jau romėnams įspūdį darė 
akinamai balti smėlio paplūdimiai. Šiandien 
150 metrų pločio ir apie 5 km ilgio smėlio 
juosta tokia pat balta, įvertinta „Mėlynosios 
vėliavos” sertifikatu.

Sportiškiems
Ramiame ir tyliame kurorte sudarytos 
puikios sąlygos aktyviam laisvalaikiui: 8 
stadionai, uždara sporto salė, 17 teniso 
kortų, žirgynas, jachtų klubas, 21 atviras 
ir 4 uždari baseinai. Galima užsiimti 
vandens slidžių, banglenčių, parašiutų, 
parasparnių sportu. 

Įdomu
Kurorte kursuoja ekologiškai švarus bei egzotiškas 
transportas – karietos, fajetonai, keturračiai dviračiai, 
miniatiūriniai traukinukai.

Al
be

na
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FLAMINGO GRAND
Pusryčiai,
pietūs,
vakarienė5

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas
 ♦ a la carte restoranas
 ♦ kirpykla
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ baseinas
 ♦ 4 konferencijų salės
 ♦ parduotuvės
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 4 barai
 ♦ belaidis internetas 

 Pramogos ir sportas:
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ futbolas paplūdimyje 
 ♦ stalo tenisas*
 ♦ šachmatai 
 ♦ nardymas*
 ♦ treniruoklių salė*
 ♦ teniso kortas*
 ♦ SPA centras*
 ♦ smiginis 
 ♦ mini golfas*
 ♦ biliardas*
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ skvošas*
 ♦ gimnastika
 ♦ dviračių nuoma*
 ♦ vandens aerobika
 ♦ masažas*
 ♦ krepšinis 

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: Albenos kurortinio 
komplekso centre, 45 km iki Varnos 
miesto oro uosto, kurorto centrinėje 
dalyje, 150 m iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2008 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2009 
metais. Viešbutį sudaro vienas 
10-ies aukštų pastatas, kuriame 
yra 182 numeriai: 84 Studio Delux 
tipo numeriai (dvigulė lova arba 2 
vienvietės lovos, išskleidžiama sofa, 
virtuvės zona – mikrobangų krosnelė, 
šaldytuvas, gartraukis, arbatinukas, 
indai; maks. 2+2 asm., 50 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio. 
Skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ
www.albena.bg 

Numeriuose:
 ♦ grindys – laminatas
 ♦ chalatas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ balkonas
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per savaitę
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ mini baras
 ♦ šlepetės
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ palydovinė TV
 ♦ LAN internetas
 ♦ telefonas
 ♦ vonia / dušas

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ atrakcionų parkas
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ baseinas
 ♦ vandens kalneliai
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LAGUNA GARDEN
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Viskas 
įskaičiuota

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ grožio salonas
 ♦ Interneto kavinė*
 ♦ seifas
 ♦ 2 barai
 ♦ baseinas
 ♦ belaidis internetas
 ♦ konferencijų salė
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas*
 ♦ dviračių nuoma*
 ♦ jodinėjimas žirgais*
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ mini golfas*
 ♦ teniso kortas*
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ vandens sporto priemonės*

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: Albenos kurorto 
centre, apie 45 km iki Varnos oro uosto, 
apie 150 m iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1970 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas – 2001 
metais. Viešbutį sudaro 7-ių aukštų 
pastatas, kuriame yra 145 numeriai: 
Standard tipo numeriai (dvi vienvietės 
lovos ir sofa, maks. 2+2 asm., 16 kv. m).
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.albena.bg 

Numeriuose:
 ♦ televizorius
 ♦ balkonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per savaitę
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ telefonas
 ♦ dušas
 ♦ mini baras*
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ individualus oro kondicionierius

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ vaikų klubas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane
 ♦ lovelė (pagal atskirą užklausą)
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įskaičiuota

PRIMASOL RALITSA 
SUPERIOR AQUA CLUB

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ SPA centras
 ♦ baseinas
 ♦ vandens pramogų parkas
 ♦ seifas
 ♦ taverna
 ♦ a la carte restoranas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė*
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ grožio salonas
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ restoranas
 ♦ 5 barai
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ belaidis internetas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ teniso kortas
 ♦ jodinėjimas žirgais*
 ♦ mini golfas*
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ dviračių nuoma*
 ♦ stalo žaidimai 
 ♦ stalo tenisas
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ šachmatai 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ futbolas*
 ♦ treniruoklių salė*
 ♦ smiginis 
 ♦ krepšinis
 ♦ SPA centras*
 ♦ vandens sporto priemonės*

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: Albenos kurorte, 
apie 45 km iki Varnos oro uosto, 
apie 950 m iki paplūdimio, trečioje 
viešbučių linijoje.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1968 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2014 
metais. Viešbutyje yra 285 numeriai: 
Connected tipo numeriai, Standard 
tipo numeriai (dvi vienvietės ir viena 
sulankstoma lova, maks. 2+2 arba 3 
asm., 15 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ
www.primasol.com

Numeriuose:
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ balkonas
 ♦ rankšluosčių keitimas 5 kartus per 
savaitę

 ♦ dušas
 ♦ televizorius
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per savaitę
 ♦ internetas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas
 ♦ atrakcionų parkas
 ♦ baseinas
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ diskoteka 
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Ultra
viskas 
įskaičiuota3.COM

MAGNOLIA HOTEL

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 2 baseinai (su kalneliais)
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė*
 ♦ 2 vandens kalneliai
 ♦ 2 restoranai
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ diskoteka
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ seifas
 ♦ 2 barai
 ♦ belaidis internetas (viešbučio hole, 
vestibiulyje ir prie baseino)

 ♦ interneto kavinė
 ♦ užkandžių baras

 Pramogos ir sportas:
 ♦ diskoteka
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ smiginis*
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ stalo tenisas*
 ♦ jodinėjimas žirgais* (komplekso 
teritorijoje)

 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ biliardas*
 ♦ šachmatai
 ♦ dviračių nuoma*
 ♦ tinklinis 
 ♦ nardymas*
 ♦ aerobika
 ♦ krepšinis*
 ♦ futbolas*
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ teniso kortas* (komplekso teritorijoje)
 ♦ šaudymas iš lanko 
 ♦ mini golfas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ kalnų laipiojimo siena 

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 45 km iki Varnos oro uosto, 
apie 145 km iki Burgaso oro uosto, Albenos 
kurortinėje zonoje, 900 m iki kurorto centro, 
900 m iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1972 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2002 metais. Viešbutį sudaro 
vienas 5-ių aukštų pastatas, kuriame yra 327 
numeriai: 20 vienviečių numerių, 307 dviviečiai 
numeriai (maks. 2+1 asm.).
PAPLŪDIMYS: nuosavas (už 900 m nuo 
viešbučio), smėlio, yra baras. Skėčiai, gultai 
nemokamai (kiekis ribotas). Autobusas iki 
paplūdimio nemokamai (kas 30 min. nuo 09:30 
iki 18:00).
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
3 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ
www.albena.bg 
Ekonominė klasė

Numeriuose:
 ♦ seifas registratūroje
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per savaitę
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ Wi-Fi internetas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ mini baras* (pagal atskirą užklausą, 
tuščias)

 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ balkonas
 ♦ dušas
 ♦ palydovinė TV

Vaikams:
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ baseinas 
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ atrakcionų parkas (komplekso 
teritorijoje*)

 ♦ skyrius pagrindiniame baseine
 ♦ lovelė (pagal atskirą užklausą)*

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 3 barai
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ baseinas
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ internetas*
 ♦ 2 vandens kalneliai
 ♦ parduotuvė
 ♦ restoranas
 ♦ autobusas iki paplūdimio
 ♦ seifas
 ♦ kirpykla

Vaikams:
 ♦ meniu 
 ♦ baseinas
 ♦ švediškas stalas 
 ♦ žaidimų kambarys (vaikų 
kampelis)

 ♦ skyrius pagrindiniame baseine
 ♦ vandens kalneliai
 ♦ atrakcionų parkas
 ♦ lovelė

VIEŠBUČIO VIETA: 45 km iki Varnos oro uosto, 
apie 145 km iki Burgaso oro uosto, Albenos 
kurortinės zonos centre, 800 m iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1972 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2006 metais. 
Viešbutį sudaro kompleksai, kuriuose yra 339 
numeriai: 200 standartinių numerių, 139 Liuks 
tipo numeriai, yra Connection tipo numerių.
PAPLŪDIMYS: nuosavas (už 800 m nuo 
viešbučio), smėlio. Skėčiai, gultai nemokamai 
(kiekis ribotas). Autobusas iki paplūdimio 
nemokamai (kas 30 min. nuo 09:00 iki 17:00).
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai, 
čiužiniai*.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
viešbutis nekategorizuotas. 
INTERNETO SVETAINĖ
www.albena.bg 
Ekonominė klasė

Numeriuose:
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras* (pagal atskirą 
užklausą, tuščias)

 ♦ oro kondicionierius
 ♦ dušas
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ seifas registratūroje*
 ♦ balkonas
 ♦ palydovinė TV
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ rankšluosčių keitimas 2 kartus 
per savaitę

 Pramogos ir sportas:
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ stalo žaidimai 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ teniso kortas* (viešbučio „Orhideia“ 
teritorijoje)

 ♦ mini golfas* (komplekso teritorijoje)
 ♦ treniruoklių salė* (viešbučių „Dobrudja“ 
arba „Ralitsa Superior“ teritorijoje)

 ♦ badmintonas
 ♦ biliardas
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ vandens sporto priemonės* (komplekso 
teritorijoje)

 ♦ šachmatai

*Už papildomą mokestį
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Kažkada tai buvo uždara, nedidelė valdininkų poilsio bazė. Šiandien jis virto jaukiu elitiniu kurortu, idealiai pritaikytu ramiam 
senjorų bei šeimų su vaikais poilsiui. Čia poilsiautojai gali mėgautis tyla ir ramybe, komfortu ir nepriekaištingu aptarnavimu. 
Kurortiniame komplekse taip pat sukurtos visos sąlygos sveikatinimuisi – balneoterapija, gydomojo mineralinio vandens 
šaltiniai, nuostabūs parkai su šimtamečiais medžiais ir reta augmenija, vandens sporto įvairovė, nuosavas paplūdimys... 

Rivjera
ELITINIS KURORTAS

Kurortas
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Sportiškiems
Šis kurortas idealiai tiks sporto mėgėjams, 
nes jų patogumui čia yra treniruoklių salės, 
dviračių nuoma, teniso kortai, motorinės ir 
bemotorės vandens sporto priemonės ir kt. 
Vaikams Rivjeros kurortas siūlo specialiai 
įrengtus baseinus bei žaidimų aikšteles.

Diana Ardinavičienė
Rezervacijų ir konsultacijų teikimo 
skyriaus vadybininkė

         Šį kurortą rekomenduoju visiems, 
vertinantiems saulės vonias ir 
besidomintiems naujųjų laikų istorija: 
anksčiau buvęs komunistų partijos 
rezidencija, dabar restauruotas kurortas 
turi nuostabų paplūdimį ir yra įsikūręs visai 
šalia Auksinių kopų kurorto.

Ri
vj

er
a
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IMPERIAL HOTEL RIVIERA Pusryčiai

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ parduotuvės
 ♦ baseinas
 ♦ 6 konferencijų salės
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ baras
 ♦ kirpykla
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ SPA centras
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ kavinė
 ♦ restoranas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ SPA centras*
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ teniso kortas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ petankė 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ šaudymas iš lanko 
 ♦ pirtis*
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ sauna*
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ masažas*
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ mini futbolas 

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: viešbutis įsikūręs 
kurorto Rivjera komplekse, 27 
km iki Varnos oro uosto, 17 km iki 
Varnos miesto centro, 50 metrų iki 
paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1976 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2006 
metais. Viešbutis sudarytas iš vieno 
6-ių aukštų pastato, kuriame yra 72 
numeriai: 17 Standard With Balcony – 
dvigulė arba dvi atskiros lovos (maks. 
2 asm., 30 kv. m.), 14 Standard Without 
Balcony – dvigulė arba dvi atskiros 
lovos (maks. 2+1 arba 2+2 asm., 25 
kv. m.), 10 Apartment Deluxe – dvigulė 
arba dvi atskiros lovos, svetainė su 
išskleidžiama sofa (maks. 2+2 arba 
2+3 asm., 82 kv. m.).
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio, skėčiai, 
gultai, čiužiniai nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, 
čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.rivierabulgaria.com 

Numeriuose:
 ♦ mini baras*
 ♦ telefonas
 ♦ aptarnavimas*
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ seifas 
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ vonia / dušas 
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per savaitę
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ kiliminė danga
 ♦ internetas

Vaikams:
 ♦ lovelė (pagal atskirą užklausą)
 ♦ vaikų klubas
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ baseinas
 ♦ auklė*
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ diskoteka
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RIVIERA BEACH
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Viskas 
įskaičiuota

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 3 barai
 ♦ 2 baseinai
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ kirpykla
 ♦ parduotuvės
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ 4 konferencijų salės
 ♦ 4 restoranai
 ♦ SPA centras
 ♦ belaidis internetas registratūroje

VIEŠBUČIO VIETA: įsikūręs kurorto 
Rivjera komplekse, 27 km iki Varnos 
oro uosto, 17 km iki Varnos miesto 
centro, 50 metrų iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2004 metais. 
Viešbutis sudarytas iš dviejų 5 ir 6 
aukštų pastatų. Viso yra 290 numerių:
255 Standard Sea View – dvigulė arba 
dvi atskiros lovos (maks. 2+2, 35 
kv. m.), 20 One Bedroom Apartment 
– dvigulė arba dvi atskiros lovos, 
svetainė su išskleidžiama sofa (maks. 
2+2 arba 2+3 asm., 65 kv. m.).
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio, skėčiai, 
gultai, čiužiniai nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, 
čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.rivierabulgaria.com 

Numeriuose:
 ♦ seifas 
 ♦ balkonas
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ Wi-Fi internetas
 ♦ vonia
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ televizorius
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per savaitę
 ♦ veidrodis
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras*

Vaikams:
 ♦ vaikų klubas
 ♦ diskoteka 
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ auklė*
 ♦ lovelė

 Pramogos ir sportas:
 ♦ stalo tenisas
 ♦ SPA centras*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ mini futbolas 
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ teniso kortas*
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ sauna*
 ♦ vandens aerobika
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ šaudymas iš lanko
 ♦ masažas*
 ♦ petankė

*Už papildomą mokestį
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LOTOS HOTEL RIVIERA
Pusryčiai,
vakarienė4

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ a la carte restoranas
 ♦ 3 barai
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ baseinas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ 2 konferencijų salės
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ drabužių valymo paslaugos

 Pramogos ir sportas:
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ petankė 
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ teniso kortas*
 ♦ mini futbolas 
 ♦ sauna*
 ♦ šaudymas iš lanko 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ teniso pamokos*

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: viešbutis įsikūręs 
kurorto Rivjera komplekse, 27 km iki 
Varnos oro uosto, 17 km iki Varnos 
miesto centro, 50 metrų iki paplūdimio. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1958 metais. 
Paskutinį kartą atnaujintas 2005 
metais. Viešbutis sudarytas iš vieno 
5-ių aukštų pastato, kuriame yra 57 
numeriai: 36 Standard Sea View – 
dvigulė arba dvi atskiros lovos, yra 
galimybė pastatyti sulankstomą 
papildomą lovą (maks. 2+1 asm., 25 
kv. m.), 16 One Bedroom Apartments – 
dvigulė lova, svetainė su išskleidžiama 
sofa (maks. 2+2 asm., 62 kv. m.), 5 Two 
Bedroom Apartments – 2 miegamieji, 
vienas su dvigule, kitas su dviem 
atskirom vienvietėm lovom, svetainė 
su išskleidžiama sofa (maks. 4+2 asm, 
158 kv. m.).
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio. Skėčiai, 
gultai, čiužiniai nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.rivierabulgaria.com 

Numeriuose:
 ♦ balkonas
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ mini baras*
 ♦ kiliminė danga
 ♦ vonia / dušas 
 ♦ telefonas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ palydovinė TV
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ centrinis oro kondicionierius

Vaikams:
 ♦ lovelė (pagal atskirą užklausą)
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ diskoteka
 ♦ baseinas
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ vaikų klubas
 ♦ auklė*
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OASIS BOUTIQUE HOTEL
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Pusryčiai

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ baseinas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ 2 barai
 ♦ konferencijų salė
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ restoranas

Pramogos ir sportas:
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ teniso kortas*
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ masažas*
 ♦ sauna 
 ♦ pirtis 
 ♦ sūkurinė vonia

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: viešbutis yra Rivjeros kurortiniame 
komplekse, 27 km iki Varnos miesto oro uosto, 17 km iki 
Varnos miesto centro, 50 m iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2009 m. Viešbutį sudaro vienas 2-jų 
aukštų pastatas, kuriame yra 20 numerių: Standart Park 
View tipo numeriai (pirmame aukšte yra didelė dvivietė lova, 
balkono nėra, maks. 2 asm., 30 kv. m), First Floor Suite Park 
View tipo numeriai (pirmame aukšte yra miegamasis su 
dviviete lova, svetainė su išskleidžiama sofa, balkono nėra, 
maks. 2+2 arba 3 asm., 50 kv. m), Second Floor Suite View 
tipo numeriai (antrame aukšte yra miegamasis su didele 
dviviete lova, svetainė su išskleidžiama sofa, balkonas, maks. 
2+2 arba 3 asm., 50 kv. m), Second Floor Suite Sea View tipo 
numeriai (antrame aukšte miegamasis su didele dviviete lova, 
svetainė su išskleidžiama sofa, balkonas, maks. 2+2 arba 
3 asm., 50 kv. m), Deluxe Suite 1BR tipo numeriai (antrame 
aukšte miegamasis su didele dviviete lova, svetainė su 
išskleidžiama sofa, didelis balkonas, maks. 2+2 arba 3 asm., 
140 kv. m), Deluxe Suite BR tipo numeriai (antrame aukšte 
yra miegamasis su dviviete lova, miegamasis su dviem 
atskiromis lovomis, svetainė su sofa, 2 vonios kambariai, 
didelis balkonas, maks. 4 asm., 155 kv. m).
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio, skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai. 
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai, 
čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ
www.rivierabulgaria.com 

Numeriuose:
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas
 ♦ dušas
 ♦ telefonas
 ♦ virdulys
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ mini baras*
 ♦ kosmetinis veidrodis
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ chalatas
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ LCD televizorius
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per savaitę
 ♦ Wi-Fi internetas
 ♦ šlepetės

Vaikams:
 ♦ vaikų klubas
 ♦ auklė (pagal atskirą užklausą)*
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ baseinas
 ♦ diskoteka 
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane
 ♦ lovelė (pagal atskirą užklausą)*
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Saulėta diena
NUOŠALUS IR PRABANGUS

Tai prabangus kurortinis keturių viešbučių kompleksas, įsikūręs labai vaizdingoje įlankoje. Paplūdimys čia Bulgarijos 
pajūrio masteliais nedidelis – vos 1 km ilgio ir apie 80 m pločio, tačiau jis be galo jaukus ir ramus. O nuo pašalinių 

akių jį saugo žalias vešlus parkas. Šis kurortas taip pat išaugo iš uždaros buvusios Bulgarijos valdžios poilsiavietės, 
tačiau dar iki šiandien aukštai iškėlęs laiko prabangos, nuošalumo, modernumo kartelę.

Kurortas
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Saulėta diena

HOTEL MARINA 4 * 

HOTEL MIRAGE 4 * 
VERONIKA 3 *

HOTEL PALACE 5 *

Varna

Auksinės kopos

Išskirtinumas
Saulėta diena, be ramaus poilsio prie 
jūros, siūlo puikiai išplėtotą infrastruktūrą 
verslo turizmui. Čia sudarytos puikios 
sąlygos dalykiniams susitikimams 
bei konferencijoms. Taip pat galima 
pasimėgauti įvairiomis sveikatingumo 
procedūromis dviejuose SPA centruose.

Sportiškiems
Kurorte veikia žirgynas, lauko teniso 
aikštynas, parko takeliai puikiai pritaikyti 
pasivažinėjimams dviračiais, bėgiojimui, 
puikios sąlygos ir vandens sportui.
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PALACE HOTEL SUNNY DAY Pusryčiai,
vakarienė5

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ 3 barai
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ kirpykla
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ a la carte restoranas (pagal atskirą 
užklausą)

 ♦ baseinas (atviras)
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 3 konferencijų salės (su įranga, iki 203 
asm.)

 ♦ belaidis internetas
 ♦ prekybos centras
 ♦ 2 restoranai (pagrindinis – iki 390 asm., 
žuvies – paplūdimyje)

 ♦ SPA centras
 ♦ valiutos keitykla

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas*
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ sauna*
 ♦ motorinės vandens sporto priemonės*
 ♦ SPA centras* („Thalasso“ / „Wellness“, 
terapija veidui ir kūnui)

 ♦ vandens aerobika*
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ soliariumas*
 ♦ bemotorės vandens sporto priemonės*
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ stalo tenisas*
 ♦ pramoginiai renginiai (komplekso 
teritorijoje)

 ♦ treniruoklių salė*
 ♦ teniso kortas* (su kieta danga)
 ♦ pirtis*
 ♦ biliardas*

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 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.
VIEŠBUTIS: 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*, skėčiai nemokamai, 
paplūdimio rankšluosčiai už užstatą.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.sunnydaybg.com 

Numeriuose:
 ♦ balkonas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ chalatas
 ♦ aptarnavimas*
 ♦ telefonas
 ♦ televizorius
 ♦ vonia
 ♦ Wi-Fi internetas
 ♦ seifas registratūroje*
 ♦ mini baras*
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ kiliminė danga
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ patalynės keitimas kas antrą dieną
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė (paplūdimyje)
 ♦ vaikų klubas (komplekso teritorijoje)
 ♦ pramoginiai renginiai (komplekso 
teritorijoje)

 ♦ lovelė (pagal atskirą užklausą)
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MARINA HOTEL SUNNY DAY
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Viskas
įskaičiuota

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ SPA centras
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ belaidis internetas
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ prekybos centras
 ♦ kirpykla
 ♦ 2 barai 
 ♦ baseinas (atviras)
 ♦ restoranas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ konferencijų įranga
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ gydytojo kabinetas (komplekso 
teritorijoje)

 ♦ 4 konferencijų salės (iki 200 asm., su 
įranga)

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas*
 ♦ motorinės vandens sporto priemonės*
 ♦ bemotorės vandens sporto priemonės*
 ♦ sauna*
 ♦ teniso kortas* (su kieta danga)
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ stalo tenisas
 ♦ biliardas*
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ SPA centras* („Thalasso“ / „Wellness“, 
terapija veidui ir kūnui)

 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ treniruoklių salė*
 ♦ vandens aerobika*

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 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.
VIEŠBUTIS: 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*, skėčiai nemokamai, 
paplūdimio rankšluosčiai už užstatą.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.sunnydaybg.com 

Numeriuose:
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per savaitę
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ dušas
 ♦ telefonas
 ♦ televizorius
 ♦ balkonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ šaldytuvas (mini)
 ♦ seifas registratūroje*
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ Wi-Fi internetas

Vaikams:
 ♦ baseinas 
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ pramoginiai renginiai (komplekso 
teritorijoje)

 ♦ vaikų klubas (komplekso teritorijoje)
 ♦ lovelė (pagal atskirą užklausą)
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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 *

Burgaso regiono kurortai:

2
POMORJĖ, 
AHELOJUS, RAVDA
Burgaso kaimynystėje...

Bulgarijos šiaurės vakarų dalyje 
išsidėstęs regionas, iš vienos 

pusės apsuptas sodrios augmenijos, 
iš kitos – kalnų, kartais nusileidžiančių 
beveik iki paties kranto. Tai ne tik 
svarbus ekonominis ir kultūrinis 
šalies centras, bet ir bene greičiausiai 
besivystantis Bulgarijos regionas. 
Netoli Burgaso miesto įsikūręs 
ir žymusis Saulėtas krantas, 
pasižymintis plačiausia Bulgarijoje 
paplūdimio juosta ir plačiu pramogų 
spektru. 

1 SAULĖTAS 
KRANTAS
Kur pramogos nesibaigia

NESEBARAS
Unikalus miestas-muziejus

Moderniausias 
kurortas Bulgarijoje

3

Burgaso regionas

Regionas /
kurortas

4 ŠV. VLASAS

5
6
7

ELENITĖ
Elitinis kurortas

OBZORAS
Įkurtas jūrininkų

SOZOPOLIS

GAUBIAMAS NUOSTABIOS GAMTOS

Pastatytas 
Apolono garbei68



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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Tai vienas didžiausių kurortinių kompleksų 
Bulgarijoje, plytintis palei vieną plačiausių paplūdimio 
juostų. Paplūdimiai čia išties labai gražūs ir 
apdovanoti „Mėlynaja vėliava” už ekologiškai švarią 
kurorto bei pakrantės zoną. Vietinių gyventojų 
Saulėtame krante praktiškai nėra, visas jis sudarytas 
vien iš turizmui skirtos infrastruktūros. O turistai 
šią vientą yra pamėgę dėl puikaus kainos ir kokybės 
santykio bei pramogų gausos.

Kur pramogos nesibaigia

Saulėtas krantas

Pramogų!
Saulėto kranto viešbučiai vienu metu gali priimti daugiau nei 
300 tūkst. poilsiautojų. Čia veikia daugiau nei 300 restoranų 
ir tavernų, pilna naktinių ir net dieninių (!) šokių klubų, kazino, 
sporto salių, sveikatingumo centrų, masažo salonų, įvairioms 
sporto šakoms propaguoti skirtų sporto aikštelių. Visos vandens 
pramogos sukoncentruotos paplūdimiuose.

Vaikai čia ypač laukiami
Kurorte itin didelis dėmesys skirtas vaikų pramogoms ir 
laisvalaikiui: čia veikia gausybė įvairių atrakcionų, važinėja 
specialūs traukinukai, įrengtos specialių pramogų zonos ir 
žaidimų aikštelės. Be to, Saulėtame krante veikia du nauji 
vandens pramogų parkai.

Diana Ardinavičienė
Rezervacijų ir konsultacijų 

teikimo skyriaus vadybininkė

         Panorus pasidairyti po kultūrinį Bulgarijos paveldą, galima 
nuvykti į visai šalia esantį Nesebarą. Į UNESCO paveldo sąrašą įtrauktą 
senamiestį galima pasiekti tiesiog maršrutiniais miesto autobusais.
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BARCELO ROYAL BEACH
Luxe
viskas
įskaičiuota5

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 2 baseinai
 ♦ 3 barai
 ♦ diskoteka
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė*
 ♦ SPA centras
 ♦ restoranas
 ♦ interneto kavinė
 ♦ a la carte restoranas
 ♦ konferencijų salė (180 asm.)
 ♦ prekybos centras
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ automobilių nuoma

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas*
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ soliariumas*
 ♦ mini golfas*
 ♦ sauna
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ bemotorės vandens sporto priemonės*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ teniso kortas*
 ♦ elektroniniai žaidimai*
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ pirtis 
 ♦ aerobika
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ biliardas*
 ♦ šaudymas iš lanko*
 ♦ SPA centras*
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ gyva muzika nemokamai
 ♦ nardymo centras*
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ motorinės vandens sporto priemonės*
 ♦ smiginis*
 ♦ vandens aerobika

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 29 km iki Burgaso 
oro uosto, apie 100 km iki Varnos 
oro uosto, Saulėto kranto kurortinėje 
zonoje, 70 m iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: 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 (už 70 m), 
smėlio. Skėčiai, gultai, čiužiniai*.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, 
čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.barceloroyalbeach.com  

Numeriuose:
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ balkonas
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per savaitę
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ televizorius
 ♦ Wi-Fi internetas
 ♦ mini baras*
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – kiliminė danga, laminatas 
 ♦ aptarnavimas*
 ♦ seifas 
 ♦ vonia / dušas

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ baseinas
 ♦ auklė*
 ♦ vaikų klubas
 ♦ lovelė
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ROYAL PALACE HELENA PARK
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Ultra
viskas
įskaičiuota5

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 3 barai
 ♦ baseinas
 ♦ kirpykla
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ restoranas
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ SPA centras
 ♦ konferencijų salė
 ♦ parduotuvės
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ vegetarinis meniu
 ♦ dietinis meniu
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė*
 ♦ a la carte restoranas
 ♦ drabužių valymo paslaugos

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas*
 ♦ aerobika 
 ♦ vandens aerobika
 ♦ sauna*
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ motorinės vandens sporto priemonės*
 ♦ smiginis 
 ♦ pirtis*
 ♦ gyva muzika 
 ♦ SPA centras*
 ♦ bemotorės vandens sporto priemonės*
 ♦ soliariumas*
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ stalo tenisas
 ♦ mini golfas*
 ♦ teniso kortas*
 ♦ krepšinis 
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ elektroniniai žaidimai*
 ♦ teniso korto apšvietimas*

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: apie 28 km iki Burgaso 
oro uosto, apie 105 km iki Varnos oro 
uosto, apie 3 km iki kurorto centro, 
šiaurinėje Saulėto kranto kurortinėje 
zonoje, apie 150 m iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: 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), 
138 Double Room With Garden View tipo 
numeriai (su vaizdu į parką, maks. 
2+1 asm., 30–35 kv. m), 18 Suite tipo 
numerių (maks. 2+2 asm., 55–80 kv. m).
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio. Skėčiai, 
gultai, paplūdimio rankšluosčiai 
nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.helenaresort.com 

Numeriuose:
 ♦ telefonas
 ♦ chalatas
 ♦ balkonas
 ♦ šlepetės
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per savaitę
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ Wi-Fi internetas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ seifas 
 ♦ palydovinė TV
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ plazminis televizorius
 ♦ mini baras

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas
 ♦ lovelė (pagal atskirą užklausą)
 ♦ vežimėlis (pagal atskirą užklausą) už 
papidomą mokestį
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ROYAL PALACE HELENA SANDS
Pusryčiai,
vakarienė5

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ parduotuvės
 ♦ baseinas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ dietinis meniu
 ♦ restoranas (su terasa, 400 asm.)
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ biblioteka
 ♦ SPA centras
 ♦ konferencijų salė
 ♦ a la carte restoranas
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ kirpykla
 ♦ 2 barai
 ♦ vegetarinis meniu

 Pramogos ir sportas:
 ♦ „Thalasso“ centras*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ teniso kortas*
 ♦ pirtis*
 ♦ sauna*
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ smiginis
 ♦ krepšinis
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ SPA centras*
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ teminiai vakarėliai
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ masažas*
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ soliariumas*
 ♦ gyva muzika

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 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.
VIEŠBUTIS: 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, paplūdimio rankšluosčiai 
nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.helenaresort.com 

Numeriuose:
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ Wi-Fi internetas
 ♦ chalatas
 ♦ telefonas
 ♦ plazminis televizorius
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per savaitę
 ♦ balkonas
 ♦ seifas 
 ♦ aptarnavimas*
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ šlepetės
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ palydovinė TV
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ mini baras*
 ♦ kiliminė danga
 ♦ sūkurinė vonia (tik Duplex Suite)
 ♦ vonia / dušas

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas
 ♦ lovelė (pagal atskirą užklausą)
 ♦ vežimėlis (pagal atskirą užklausą)
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CHAIKA RESORT

VICTORIA PALACE Viskas
įskaičiuota5

Viskas
įskaičiuota4

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ kirpykla
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė*

 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

 ♦ 2 baseinai (baseinas „Arkadia“ 
520 kub. m, baseinas 
„Žuvėdra“ 350 kub. m)

 ♦ interneto kavinė*
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ uždaras baseinas (40 kub. m)
 ♦ 4 barai
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ parduotuvės
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ 3 restoranai
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ SPA centras
 ♦ baras (airiškas pub „Fregata“)

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas*
 ♦ smiginis 
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ aerobika 
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ sauna*
 ♦ pirtis*
 ♦ vandens aerobika

Vaikams:
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų.)
 ♦ baseinas 
 ♦ meniu
 ♦ lovelė (pagal atskirą užklausą)

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 30 km iki Burgaso oro uosto, apie 100 km 
iki Varnos oro uosto, šiaurinėje Saulėto kranto kurortinės zonos 
dalyje, netoli aktyvaus kurorto centro, ant jūros kranto (skiria 
pėsčiųjų promenada).
VIEŠBUTIS: 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*.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ
www.chaikaresort-bg.net

Numeriuose:
 ♦ mini baras*
 ♦ telefonas
 ♦ palydovinė TV
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ seifas*
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus 
per savaitę

 ♦ aptarnavimas*
 ♦ vonia / dušas
 ♦ balkonas (ne visuose 
numeriuose)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinas (atviras)
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ belaidis internetas (viešbučio hole, 
restorane, vestibiulyje)

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ kirpykla*
 ♦ baras
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė*
 ♦ 3 barai
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ a la carte restoranas (itališkas „La 
Gondola“ – iki 70 asm.*)

 ♦ 2 restoranai („Hollywood“ – iki 500 asm., 
pagrindinis iki 200 asm.)

 ♦ drabužių valymo paslaugos*
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ SPA centras

VIEŠBUČIO VIETA: 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.
VIEŠBUTIS: 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*.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.victoria-group.net 

Numeriuose:
 ♦ telefonas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ vonia / dušas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per savaitę
 ♦ Wi-Fi internetas registratūroje,už 
papildomą mokestį

 ♦ balkonas (ne visuose numeriuose)
 ♦ aptarnavimas*
 ♦ seifas*
 ♦ palydovinė TV
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ mini baras*

Vaikams:
 ♦ baseinas 
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ lovelė (pagal atskirą užklausą)

 Pramogos ir sportas:
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ smiginis 
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ SPA centras* (terapija veidui, 
„Thalasso“ / „Wellness“)

 ♦ pirtis*
 ♦ sauna*
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ masažas*

*Už papildomą mokestį
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ restoranas
 ♦ 6 barai
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ kirpykla
 ♦ belaidis internetas registratūroje*
 ♦ 2 baseinai
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ 3 a la carte restoranai
 ♦ vandens pramogų parkas
 ♦ 4 vandens kalneliai
 ♦ interneto kavinė*

 Pramogos ir sportas:
 ♦ biliardas*
 ♦ teniso kortas 
 ♦ mini futbolas 
 ♦ bemotorės vandens sporto priemonės*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ motorinės vandens sporto priemonės*
 ♦ masažas*
 ♦ sauna 
 ♦ vandens aerobika
 ♦ aerobika
 ♦ elektroniniai žaidimai*
 ♦ teniso inventorius
 ♦ gyva muzika 
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ smiginis

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 35 km iki Burgaso oro uosto, 
apie 100 km iki Varnos oro uosto, Saulėto kranto 
kurortinėje zonoje, 5 km iki Nesebaro miestelio, 
500 m iki miesto centro, 5 m iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2001 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2013 metais. Viešbutį sudaro 
keturi korpusai: trys 4-ių aukštų (Garden ir Pool 
View) ir vienas 5-ių aukštų (Sea ir Pool View, yra 
liftas). Viešbutyje yra 633 numeriai (106 iš jų su 
vaizdu į jūrą): 18 Single tipo numerių (maks. 1 
asm., 15 kv. m), 225 Standard Garden View tipo 
numeriai (maks. 3 asm., 24 kv. m), 130 Standard 
Pool View tipo numeriai (maks. 3 asm., 24 kv. 
m), 106 Standard Sea View tipo numeriai (maks. 
3 asm, 24 kv. m), 91 Studio tipo numeris (maks. 
2+2 asm., 28 kv. m), 15 Apartment tipo 
numerių (svetainė su sofa, miegamasis su 
durimis, maks. 3+2 asm., 46 kv. m), 48 Family 
tipo numeriai (svetainė su sofa, miegamasis su 
durimis, maks. 2+2 asm., 39 kv. m).
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio. Skėčiai, gultai, 
čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.dithotels.com 

Numeriuose:
 ♦ kiliminė danga
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ televizorius
 ♦ balkonas
 ♦ seifas*
 ♦ patalynės keitimas kas 2 dienas
 ♦ vonia
 ♦ telefonas
 ♦ centrinis oro kondicionierius (kai 
kuriuose numeriuose individualus)

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ meniu
 ♦ 2 vandens kalneliai
 ♦ vaikų klubas
 ♦ švediškas stalas 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ lovelė (pagal atskirą užklausą)
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ prekybos centras
 ♦ a la carte restoranas (itališkas)
 ♦ SPA centras
 ♦ 2 baseinai
 ♦ vegetarinis meniu
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ 4 barai 
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ 2 restoranai (pagrindiniame restorane 
vakarienės metu - aprangos kodas)

 ♦ kirpykla
 ♦ 4 konferencijų salės (iki 400 asm.)
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ užkandžių baras
 ♦ dietinis meniu

 Pramogos ir sportas:
 ♦ tinklinis 
 ♦ pirtis*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ aerobika 
 ♦ smiginis 
 ♦ stalo tenisas už užstatą
 ♦ petankė 
 ♦ gyva muzika 
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ mini golfas*
 ♦ sauna*
 ♦ masažas*
 ♦ teniso kortai* (2 – su sintetine danga)
 ♦ elektroniniai žaidimai*
 ♦ mini futbolas*
 ♦ biliardas*
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ SPA centras* 
 ♦ vandens aerobika 

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 35 km iki Burgaso 
oro uosto, apie 100 km iki Varnos 
oro uosto, Saulėto kranto kurortinėje 
zonoje, 1,5 km iki kurorto centro.
VIEŠBUTIS: 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*.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, 
čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.majestic-bg.com 

Numeriuose:
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ seifas*
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ mini baras*
 ♦ Wi-Fi internetas registratūroje*
 ♦ vonia / dušas
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – kiliminė danga, plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ televizorius
 ♦ patalynės keitimas kas 2 dienas

Vaikams:
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ meniu 
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ švediškas stalas 
 ♦ baseinas 
 ♦ vaikų klubas
 ♦ lovelė (pagal atskirą užklausą)
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 2 restoranai
 ♦ 5 barai 
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė* (vietų 
skaičius ribotas)

 ♦ valiutos keitykla
 ♦ 2 baseinai
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ kavinė („Wiener Café Amadeus“ skirta 
AI Premium)

 ♦ dietinis meniu
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 2 konferencijų salės (su įranga, iki 250 
asm.)

 ♦ vegetarinis meniu
 ♦ parduotuvė
 ♦ kirpykla
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ vandens kalneliai
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ grožio salonas
 ♦ belaidis internetas (registratūroje ir prie 
baseino)

 Pramogos ir sportas:
 ♦ šaudymas iš lanko 
 ♦ sauna*
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ biliardas*
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ masažas*
 ♦ petankė 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ elektroniniai žaidimai*
 ♦ tinklinis 
 ♦ mini golfas 
 ♦ aerobika
 ♦ smiginis

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 35 km iki Burgaso 
oro uosto, apie 100 km iki Varnos 
oro uosto, Saulėto kranto kurortinėje 
zonoje, 70 m iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: 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*, paplūdimio rankšluosčiai už 
užstatą.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.iberostar.com 

Numeriuose:
 ♦ balkonas
 ♦ televizorius
 ♦ chalatas (pagal atskirą užklausą)* (AI 
Premium – nemokamai)

 ♦ rankšluosčių keitimas
 ♦ mini baras* (AI Premium – nemokamai)
 ♦ telefonas
 ♦ šlepetės (pagal atskirą užklausą)* (AI 
Premium – nemokamai)

 ♦ seifas* (AI Premium – nemokamai)
 ♦ kiliminė danga
 ♦ vonia / dušas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per savaitę

Vaikams:
 ♦ švediškas stalas 
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubai
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ 4 baseinai 
 ♦ vandens kalnelis
 ♦ lovelė (pagal atskirą užklausą)
 ♦ vežimėlis*
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ kirpykla
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ 2 baseinai (atviri, nešildomi)
 ♦ parduotuvės
 ♦ belaidis internetas registratūroje*
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 3 barai 
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ 2 a la carte restoranai (Azijos virtuvė 
ir bulgarų – iš anksto užsiregistravus, 
kartą per savaitę nemokamai)

 ♦ konferencijų salė (iki 30 asm.)
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ restoranas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ tinklinis 
 ♦ vandens aerobika
 ♦ smiginis 
 ♦ teniso kortas 
 ♦ krepšinis
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ sauna*
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ stalo tenisas
 ♦ mini futbolas 
 ♦ teniso inventorius už užstatą
 ♦ SPA centras* („Wellness“, terapija veidui 
ir kūnui)

 ♦ masažas*
 ♦ pirtis*
 ♦ biliardas*
 ♦ petankė 
 ♦ aerobika 
 ♦ gyva muzika 
 ♦ elektroniniai žaidimai*

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 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.
VIEŠBUTIS: 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*, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.riu.com 

Numeriuose:
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas
 ♦ telefonas
 ♦ seifas*
 ♦ rankšluosčių keitimas kas antrą dieną 
(pagal atskirą užklausą)

 ♦ dušas
 ♦ patalynės keitimas kas 2 dienas
 ♦ kabelinė TV
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ mini baras* (pagal atskirą užklausą)
 ♦ kiliminė danga
 ♦ centrinis oro kondicionierius

Vaikams:
 ♦ skyrius pagrindiniame baseine 
(nešildomas)

 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ auklė (pagal atskirą užklausą)*
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ lovelė (pagal atskirą užklausą)
 ♦ vežimėlis (pagal atskirą užklausą)*
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ belaidis internetas*
 ♦ restoranas
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ užkandžių baras
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė*
 ♦ 2 barai
 ♦ kirpykla
 ♦ parduotuvės
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ grožio salonas
 ♦ konditerija
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ a la carte restoranas
 ♦ baseinas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ smiginis
 ♦ elektroniniai žaidimai 
 ♦ stalo žaidimai
 ♦ biliardas 
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ vandens aerobika
 ♦ masažas*
 ♦ aerobika
 ♦ pramoginiai renginiai

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: Saulėto Kranto 
kurortinio komplekso šiaurinėje dalyje, 
36 km iki Burgaso miesto oro uosto, 
500 m iki kurorto centro, ant jūros 
kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2002 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2012 
metais, bendra teritorija – 15 000 kv. 
m. Viešbutį sudaro vienas 7-ių aukštų 
pastatas, kuriame yra
200 standartinių numerių (dvi 
vienvietės lovos ir išskleidžiama sofa, 
maks. 2+2 asm., 28 kv. m).
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio. Skėčiai, 
gultai, čiužiniai*.
PRIE BASEINO: gultai, čiužiniai 
nemokamai, paplūdimio rankšluosčiai 
už užstatą.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.hotelvictoria-bg.com 

Numeriuose:
 ♦ telefonas
 ♦ palydovinė TV
 ♦ balkonas
 ♦ aptarnavimas*
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ kiliminė danga
 ♦ seifas*
 ♦ rankšluosčių keitimas kas 2 dienas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ patalynės keitimas kas 2 dienas
 ♦ Wi-Fi internetas registratūroje*
 ♦ dušas
 ♦ mini baras*

Vaikams:
 ♦ skyrius pagrindiniame baseine
 ♦ žaidimų kambarys
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ lovelė (pagal atskirą užklausą)
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 4 restoranai (pagrindinis – iki 400 asm.; 
žuvies – iki 70 asm.; grilio – iki 60 asm.; 
picerija – iki 70 asm.)

 ♦ parduotuvės
 ♦ baseinas
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ 3 barai 
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ a la carte restoranas (iki 150 asm.)
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė*
 ♦ belaidis internetas registratūroje

 Pramogos ir sportas:
 ♦ kazino
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ sauna*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ teniso kortas*
 ♦ masažas*
 ♦ pramoginiai renginiai

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: apie 35 km iki 
Burgaso oro uosto, apie apie 100 
km iki Varnos oro uosto, Saulėto 
kranto kurortinėje zonoje, apie 500 
m iki kurorto centro, apie 120 m iki 
paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2004 metais. 
Viešbutį sudaro du pastatai, kuriuose 
yra 435 numeriai: standartiniai 
numeriai (maks. 2+2 arba 3 asm., 
32 kv. m), šeimyniniai apartamentai 
(du tarpusavyje sujungti numeriai, 
maks. 4 asm., 65 kv. m), Lux tipo 
apartamentai (miegamasis, svetainė, 
vonia, 2 balkonai, maks. 4 asm., 100 
kv. m).
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio. Skėčiai, 
gultai, čiužiniai*.
PRIE BASEINO: gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.hrizantema.eu 

Numeriuose:
 ♦ rankšluosčių keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ balkonas
 ♦ seifas registratūroje*
 ♦ telefonas
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per savaitę
 ♦ kiliminė danga
 ♦ dušas
 ♦ televizorius
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ šaldytuvas
 ♦ centrinis oro kondicionierius

Vaikams:
 ♦ baseinas 
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ vaikų klubas
 ♦ lovelė (pagal atskirą užklausą)*
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AQUAMARINE Viskas
įskaičiuota4
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ baseinas
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ 2 barai („Lobby“ baras, baras prie 
baseino)

 ♦ automobilių nuoma

 Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna*
 ♦ masažas*
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ futbolas*
 ♦ stalo žaidimai*
 ♦ stalo tenisas*
 ♦ biliardas*
 ♦ treniruoklių salė

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 25 km iki Burgaso 
oro uosto, apie 100 km iki Varnos 
oro uosto, Saulėto kranto kurortinėje 
zonoje, 900 m iki kurorto centro, 250 
m iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2004 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2008 
metais. Viešbutį sudaro vienas 5-ių 
aukštų pastatas, kuriame yra 104 
standartiniai numeriai (maks. 2+2 
asm., 28 kv. m).
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio. Skėčiai, 
gultai*.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.aquamarine.bg 

Numeriuose:
 ♦ balkonas
 ♦ telefonas
 ♦ patalynės keitimas kas 2 dienas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ aptarnavimas*
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ kiliminė danga
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ seifas registratūroje*
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ televizorius
 ♦ Wi-Fi internetas registratūroje*
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ centrinis oro kondicionierius

Vaikams:
 ♦ baseinas 
 ♦ žaidimų aikštelė
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KOTVA
Pusryčiai,
pietūs,
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 2 barai („Lobby“ baras ir baras prie 
baseino)

 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ suvenyrų parduotuvė
 ♦ vandens pramogų parkas (3 kalneliai 
suaugusiems ir 4 kalneliai vaikams)

 ♦ valiutos keitykla
 ♦ a la carte restoranas*
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ restoranas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ 3 baseinai (vienas iš jų olimpinis)
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ 3 konferencijų salės (iki 100 asm.)
 ♦ parduotuvė
 ♦ terasa (deginimuisi)
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė

 Pramogos ir sportas:
 ♦ biliardas*
 ♦ sauna*
 ♦ sūkurinė vonia (baseine)
 ♦ stalo tenisas*
 ♦ pirtis*
 ♦ treniruoklių salė*
 ♦ masažas*
 ♦ elektroniniai žaidimai*

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 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.
VIEŠBUTIS: 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: miesto, smėlio. Skėčiai, 
gultai*.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.kotva-bg.com 

Numeriuose:
 ♦ mini baras*
 ♦ palydovinė TV
 ♦ telefonas
 ♦ seifas registratūroje*
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per savaitę
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ rankšluosčių keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ balkonas
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ dušas
 ♦ grindys – laminatas

Vaikams:
 ♦ 4 vandens kalneliai
 ♦ 2 baseinai 
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ lovelė (pagal atskirą užklausą)

81Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt



IMPERIAL HOTEL SUNNY BEACH Viskas
įskaičiuota4

Sa
ul

ėt
as

 k
ra

nt
as

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas (pagrindinis iki 200 asm.)
 ♦ 2 konferencijų salės (iki 150 asm.)
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė*
 ♦ 4 barai
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ baseinas
 ♦ SPA centras

 Pramogos ir sportas:
 ♦ mini futbolas 
 ♦ SPA centras*
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ smiginis 
 ♦ elektroniniai žaidimai
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ masažas*
 ♦ sauna*
 ♦ pirtis*
 ♦ tinklinis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ treniruoklių salė*

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 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.
VIEŠBUTIS: 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*, paplūdimio rankšluočiai ir 
čiužiniai už užstatą.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.imperialgroup.bg 

Numeriuose:
 ♦ dušas
 ♦ televizorius
 ♦ rankšluosčių keitimas kas antrą dieną
 ♦ Wi-Fi internetas registratūroje*
 ♦ patalynės keitimas kas antrą dieną
 ♦ aptarnavimas*
 ♦ balkonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ telefonas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ seifas*
 ♦ kiliminė danga
 ♦ mini baras*

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ skyrius pagrindiniame baseine
 ♦ lovelė (pagal atskirą užklausą)
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ALBA Viskas
įskaičiuota4
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ kirpykla
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ a la carte restoranas
 ♦ 2 barai
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ belaidis internetas*
 ♦ restoranas
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ 2 baseinai
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė* (vietų 
skaičius ribotas)

 ♦ automobilių nuoma

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas*
 ♦ treniruoklių salė (1 kartas visos 
viešnagės metu – nemokamai)

 ♦ stalo tenisas

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 35 km iki Burgaso 
oro uosto, apie 100 km iki Varnos 
oro uosto, Saulėto kranto kurortinėje 
zonoje, kurorto centre, 50 m iki 
paplūdimio.
VIEŠBUTIS: 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*.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.alba-hotel.com 

Numeriuose:
 ♦ telefonas
 ♦ seifas 
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ televizorius
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per savaitę
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ kiliminė danga
 ♦ balkonas
 ♦ šaldytuvas
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ vonia / dušas

Vaikams:
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ vandens pramogų parkas
 ♦ skyrius pagrindiniame baseine
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ lovelė (pagal atskirą užklausą)
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BELLEVUE SUNNY BEACH Viskas
įskaičiuota4
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ grožio salonas
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ kirpykla
 ♦ konferencijų salė (iki 100 asm.)
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė*
 ♦ a la carte restoranas
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ restoranas
 ♦ 2 barai
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ prekybos centras
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ seifas (registratūroje*)
 ♦ baseinas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ stalo tenisas
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ masažas*
 ♦ motorinės vandens sporto priemonės*
 ♦ smiginis 
 ♦ elektroniniai žaidimai*
 ♦ bemotorės vandens sporto priemonės*
 ♦ biliardas*
 ♦ petankė 
 ♦ mini golfas*
 ♦ treniruoklių salė

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 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.
VIEŠBUTIS: 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, 
yra baras. Skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai  
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.hotelbellevue-bg.com 

Numeriuose:
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ dušas
 ♦ kiliminė danga
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per savaitę
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ Wi-Fi internetas
 ♦ balkonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras*
 ♦ aptarnavimas*
 ♦ televizorius

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas
 ♦ vaikų klubas
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ lovelė*
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BURGAS BEACH Viskas
įskaičiuota4
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ seifas*
 ♦ 3 barai
 ♦ 2 baseinai
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė*
 ♦ restoranas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ biliardas*
 ♦ smiginis*
 ♦ stalo tenisas
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ sauna*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ masažas*

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 35 km iki Burgaso 
oro uosto, 700 m iki Saulėto kranto 
kurortinės zonos centro, ant jūros 
kranto.
VIEŠBUTIS: 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*.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.hotelburgas.eu 

Numeriuose:
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ seifas 
 ♦ kiliminė danga
 ♦ palydovinė TV
 ♦ rankšluosčių keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ balkonas
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ dušas
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per savaitę

Vaikams:
 ♦ baseinas 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ lovelė (pagal atskirą užklausą)*
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FORUM Viskas
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 3 barai
 ♦ belaidis internetas registratūroje*
 ♦ baseinas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė*
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ restoranas

Vaikams:
 ♦ vaikų klubas
 ♦ skyrius pagrindiniame baseine
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vežimėlis (pagal atskirą užklausą)

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 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.
VIEŠBUTIS: 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, yra 
baras. Skėčiai, gultai*.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai 
nemokamai, čiužiniai už užstatą.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.imperialgroup.bg 

Numeriuose:
 ♦ seifas*
 ♦ telefonas
 ♦ balkonas
 ♦ kiliminė danga
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ aptarnavimas*
 ♦ televizorius
 ♦ mini baras*
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ rankšluosčių keitimas kas antrą dieną
 ♦ dušas
 ♦ patalynės keitimas kas antrą dieną
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GLOBUS HOTEL

KAVKAZ GOLDEN DUNE Viskas
įskaičiuota4

Pusryčiai,
vakarienė4

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ 3 konferencijų salės
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ belaidis internetas registratūroje*
 ♦ 2 restoranai
 ♦ 4 barai
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė*
 ♦ baseinas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ gydytojo iškvietimas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ biliardas*
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ stalo tenisas*
 ♦ boulingas*
 ♦ masažas*

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 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.
VIEŠBUTIS: 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*.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, 
čiužiniai*.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.globussunnybeach.com

Numeriuose:
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ televizorius
 ♦ kiliminė danga
 ♦ seifas registratūroje*
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ mini baras*
 ♦ balkonas
 ♦ dušas
 ♦ telefonas
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per savaitę
 ♦ plaukų džiovintuvas

Vaikams:
 ♦ skyrius pagrindiniame baseine 

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ belaidis internetas (vestibiulyje ir 
registratūroje)

 ♦ automobilių nuoma
 ♦ baseinas (atviras)
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ 2 barai
 ♦ restoranas (pagrindinis iki 250 vietų, su 
terasa)

 ♦ konferencijų salė (iki 40 asm.)

 Pramogos ir sportas:
 ♦ biliardas*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ masažas*
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ sauna*

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 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.
VIEŠBUTIS: 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*.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.hotelkavkaz.com 

Numeriuose:
 ♦ rankšluosčių keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ dušas
 ♦ mini baras*
 ♦ seifas*
 ♦ balkonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ telefonas
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per savaitę
 ♦ aptarnavimas*
 ♦ kabelinė televizija
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ grindys – kiliminė danga, laminatas arba 
plytelės

 ♦ plaukų džiovintuvas

Vaikams:
 ♦ skyrius pagrindiniame baseine
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane
 ♦ lovelė (pagal atskirą užklausą)
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LAGUNA PARK

MERCURY SUNNY BEACH
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ automobilių nuoma
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė*

 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ užkandžių baras
 ♦ 2 baseinai (atviri)
 ♦ restoranas (pagrindinis iki 
400 asm.)

 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ SPA centras
 ♦ liftas
 ♦ parduotuvės
 ♦ 4 barai 
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

 ♦ kirpykla
 ♦ amfiteatras

VIEŠBUČIO VIETA: 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.
VIEŠBUTIS: 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*, paplūdimio rankšluosčiai už užstatą.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.lagunapark-bg.com 

Numeriuose:
 ♦ centrinis oro 
kondicionierius

 ♦ dušas
 ♦ mini baras*
 ♦ patalynės keitimas 2 
kartus per savaitę

 ♦ rankšluosčių keitimas 
kasdien

 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas
 ♦ numerių tvarkymas 
kasdien

 ♦ grindys – kiliminė danga 
(pagrindiniame korpuse), 
laminatas 

 ♦ Wi-Fi internetas 
registratūroje*

 Pramogos ir sportas:
 ♦ tinklinis 
 ♦ sauna*
 ♦ treniruoklių salė*
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ smiginis 
 ♦ masažas*
 ♦ elektroniniai žaidimai*
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ stalo tenisas
 ♦ šaudymas iš lanko
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ pirtis*
 ♦ biliardas*
 ♦ mini golfas 
 ♦ aerobika

Vaikams:
 ♦ skyrius pagrindiniame 
baseine

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas (su kalneliu)
 ♦ atrakcionų parkas*
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 
12 metų)

 ♦ lovelė (pagal atskirą 
užklausą)*

 ♦ vežimėlis (pagal atskirą 
užklausą)*

*Už papildomą mokestį

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ baseinas
 ♦ interneto kavinė 
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ a la carte restoranas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė*
 ♦ restoranas
 ♦ 2 barai

VIEŠBUČIO VIETA: 30 km iki Burgaso 
oro uosto, Saulėto kranto kurortinės 
zonos centre, 80 m iki jūros.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2002 metais, 
paskutinį kartą dalinai atnaujintas 
2010 metais. Viešbutį sudaro vienas 
3-jų ir du 4-ių aukštų pastatai, 
kuriuose yra 126 standartiniai 
numeriai (maks. 2+2 asm., 33 kv. m).
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio. Skėčiai, 
gultai*.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.hotelmercury.bg 

Numeriuose:
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ televizorius
 ♦ seifas registratūroje*
 ♦ mini baras (užpildomas pagal atskirą 
užklausą*)

 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ telefonas
 ♦ balkonas
 ♦ patalynės keitimas kas 2 dienas
 ♦ kiliminė danga
 ♦ vonia / dušas
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien

Vaikams:
 ♦ vaikų klubas
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas 
 ♦ lovelė (pagal atskirą užklausą)

 Pramogos ir sportas:
 ♦ biliardas 
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ aerobika 
 ♦ smiginis

*Už papildomą mokestį
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ kirpykla
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ 2 a la carte restoranai
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė*
 ♦ 3 barai
 ♦ seifas* (registratūroje)
 ♦ baseinas su sūkurine vonia
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ grožio salonas
 ♦ konferencijų salė
 ♦ restoranas
 ♦ automobilių nuoma

VIEŠBUČIO VIETA: 30 km iki Burgaso oro uosto, 
apie 100 km iki Varnos oro uosto, Saulėto 
kranto kurortinėje zonoje, 10 m iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2002 metais. Viešbutį 
sudaro vienas 5-ių aukštų pastatas, kuriame yra 
278 numeriai: 219 standartinių numerių (maks. 
2+1 asm., 22 kv. m), 42 Studio tipo numeriai 
(maks. 3+1 asm., 35 kv. m), 13 triviečių Suite 
tipo numerių (maks. 3+1 asm., 46 kv. m), 4 
keturviečiai Suite tipo numeriai (maks. 4+1 asm., 
55 kv. m).
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio. Skėčiai, gultai, 
čiužiniai*, paplūdimio rankšluosčiai už užstatą.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.neptunbeach.com 

Numeriuose:
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ balkonas
 ♦ telefonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ mini baras*
 ♦ seifas registratūroje*
 ♦ patalynės keitimas kas 2 dienas
 ♦ dušas
 ♦ palydovinė TV
 ♦ terasa
 ♦ Wi-Fi internetas (Standard Rooms 
ir Studios su vaizdu į jūrą ir 
apartamentuose)

 ♦ aptarnavimas*

 Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna (1 kartas viešnagės 
viešbutyje metu)

 ♦ elektroniniai žaidimai*
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ biliardas*
 ♦ masažas*
 ♦ pirtis (1 kartas viešnagės 
viešbutyje metu)

 ♦ treniruoklių salė (1 kartas 
viešnagės viešbutyje metu)

 ♦ stalo tenisas 

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas
 ♦ diskoteka
 ♦ baseinas
 ♦ lovelė*

*Už papildomą mokestį

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

VIEŠBUČIO VIETA: 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.
VIEŠBUTIS: 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 Apartment tipo 
numeriai (maks. 5 asm., 50 kv. m).
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio. Skėčiai, gultai, 
čiužiniai*.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.hotelslion.bg 

Numeriuose:
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ Wi-Fi internetas
 ♦ seifas registratūroje*
 ♦ mini baras*
 ♦ palydovinė TV
 ♦ balkonas
 ♦ kiliminė danga
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ vonia / dušas
 ♦ chalatas*
 ♦ telefonas
 ♦ šlepetės*
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ rankšluosčių keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ centrinis oro kondicionierius

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas*
 ♦ biliardas*

Vaikams:
 ♦ skyrius pagrindiniame 
baseine

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ lovelė (pagal atskirą 
užklausą)

*Už papildomą mokestį
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ kirpykla
 ♦ 2 restoranai
 ♦ 3 barai
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ SPA centras
 ♦ konferencijų salė (iki 120 asm.)
 ♦ vegetarinis meniu
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ baseinas
 ♦ prekybos centras

VIEŠBUČIO VIETA: 35 km iki Burgaso oro 
uosto, apie 100 km iki Varnos oro uosto, 
Saulėto kranto kurortinėje zonoje, 100 m 
iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: 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*.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.hotel-marvel.eu

Numeriuose:
 ♦ televizorius
 ♦ balkonas
 ♦ Wi-Fi internetas registratūroje*
 ♦ kiliminė danga
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ rankšluosčių keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ telefonas
 ♦ aptarnavimas*
 ♦ vonia / dušas
 ♦ seifas registratūroje*
 ♦ mini baras*
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per savaitę

 Pramogos ir sportas:
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ treniruoklių salė*
 ♦ SPA centras*
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ biliardas*
 ♦ stalo tenisas*
 ♦ masažas*
 ♦ sauna*

Vaikams:
 ♦ skyrius pagrindiniame baseine
 ♦ švediškas stalas 
 ♦ lovelė

*Už papildomą mokestį

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ baseinas
 ♦ prekybos centras
 ♦ restoranas (iki 180 asm.)
 ♦ 2 barai („Lobby“ baras, pulo baras)
 ♦ kirpykla
 ♦ konferencijų salė (su įranga, iki 100 asm.)
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ belaidis internetas*
 ♦ a la carte restoranas
 ♦ SPA centras
 ♦ vegetarinis meniu
 ♦ seifas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ gydytojo kabinetas

VIEŠBUČIO VIETA: 25 km iki Burgaso 
oro uosto, apie 100 km iki Varnos 
oro uosto, Saulėto kranto kurortinėje 
zonoje, 150 m iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: 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*.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ
www.nobel.directlinkbg.com

Numeriuose:
 ♦ televizorius
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ kiliminė danga
 ♦ balkonas
 ♦ telefonas
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per savaitę
 ♦ rankšluosčių keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ aptarnavimas*
 ♦ mini šaldytuvas 

Vaikams:
 ♦ baseinas 
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ lovelė (pagal atskirą užklausą)

 Pramogos ir sportas:
 ♦ biliardas*
 ♦ sauna*
 ♦ masažas*
 ♦ stalo tenisas*
 ♦ treniruoklių salė*
 ♦ soliariumas*
 ♦ pirtis*

*Už papildomą mokestį
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ prekybos centras
 ♦ 3 konferencijų salės (iki 350 
asm.)

 ♦ baseinas (atviras)
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

 ♦ baras
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ restoranas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ užkandžių baras
 ♦ SPA centras

VIEŠBUČIO VIETA: 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.
VIEŠBUTIS: 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*, 
paplūdimio rankšluosčiai už užstatą.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.planetagroup.net 

Numeriuose:
 ♦ seifas*
 ♦ balkonas
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ vonia
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ patalynės keitimas kas 2 dienas
 ♦ mini baras*
 ♦ kiliminė danga
 ♦ telefonas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ televizorius

Vaikams:
 ♦ baseinas 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ lovelė (pagal atskirą užklausą)*

 Pramogos ir sportas:
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ aerobika 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ SPA centras* („Thalasso“ / 
„Wellness“, terapijai veidui ir 
kūnui)

 ♦ masažas*
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ sauna 
 ♦ biliardas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ elektroniniai žaidimai*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ pirtis*

*Už papildomą mokestį

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ kirpykla
 ♦ baseinas (atviras)
 ♦ 2 barai („Lobby“ baras, pulo baras)
 ♦ seifas (registratūroje)*
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ belaidis internetas registratūroje*
 ♦ restoranas (pagrindinis iki 260 asm.)
 ♦ SPA centras
 ♦ uždaras baseinas

VIEŠBUČIO VIETA: 30 km iki Burgaso oro 
uosto, apie 100 km iki Varnos oro uosto, 
Saulėto kranto kurortinėje zonoje, 1,5 km 
iki kurorto centro, 80 m iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1968 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2008 metais. 
Viešbutį sudaro vienas 4-ių aukštų 
pastatas, kuriame yra 247 numeriai: 201 
standartinis numeris (maks. 2+2 asm., 
31 kv. m), 33 vienviečiai numeriai (maks. 
1+1 asm., 20 kv. m), 13 Junior Suite tipo 
numerių (maks. 2+2 asm., 41 kv. m).
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio. Skėčiai, 
gultai, čiužiniai*.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.strandjahotel.com 

Numeriuose:
 ♦ kiliminė danga
 ♦ rankšluosčių keitimas kas 2 dienas
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ mini baras (apartamentuose)
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ dušas
 ♦ telefonas
 ♦ televizorius
 ♦ patalynės keitimas kartą per savaitę

Vaikams:
 ♦ vaikų klubas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ švediškas stalas 
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ lovelė*

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas*
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ vandens aerobika
 ♦ aerobika
 ♦ treniruoklių salė*
 ♦ stalo tenisas
 ♦ biliardas*
 ♦ smiginis 
 ♦ petankė
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ SPA centras* („Thalasso“ / „Wellness“, 
terapija veidui ir kūnui)

 ♦ sauna*
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ mini golfas 

*Už papildomą mokestį
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ 2 barai
 ♦ restoranas
 ♦ belaidis internetas registratūroje*
 ♦ prekybos centras
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ baseinas
 ♦ valiutos keitykla

VIEŠBUČIO VIETA: 35 km iki Burgaso 
oro uosto, Saulėto kranto kurortinės 
zonos centre, 300 m iki jūros.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2005 metais, 
paskutinį kartą dalinai 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*.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
4 žvaigždutės.

Numeriuose:
 ♦ mini baras
 ♦ kiliminė danga
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ rankšluosčių keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ dušas
 ♦ telefonas
 ♦ seifas registratūroje*
 ♦ patalynės keitimas 1 kartą per savaitę
 ♦ kabelinė TV
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ balkonas

Vaikams:
 ♦ baseinas 
 ♦ lovelė (pagal atskirą užklausą)*

 Pramogos ir sportas:
 ♦ žaidimų automatai*
 ♦ biliardas*
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ masažas*
 ♦ sūkurinė vonia 

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė*
 ♦ 3 a la carte restoranai
 ♦ restoranas
 ♦ 3 barai
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ baseinas
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ seifas*

VIEŠBUČIO VIETA: 30 km iki Burgaso 
oro uosto, 300 m iki Saulėto kranto 
kurortinės zonos centro, 20 m iki 
jūros.
VIEŠBUTIS: 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*.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.sbhh.eu 

Numeriuose:
 ♦ rankšluosčių keitimas kas 2 dienas
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ palydovinė TV
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ patalynės keitimas kas 2 dienas
 ♦ telefonas
 ♦ seifas registratūroje*
 ♦ dušas
 ♦ kiliminė danga
 ♦ balkonas

Vaikams:
 ♦ baseinas 
 ♦ lovelė (pagal atskirą užklausą)*

 Pramogos ir sportas:
 ♦ biliardas*
 ♦ stalo tenisas*
 ♦ masažas*

*Už papildomą mokestį
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ vegetarinis meniu
 ♦ kirpykla
 ♦ dietinis meniu
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ prekybos centras
 ♦ restoranas (270 asm.)
 ♦ 2 barai
 ♦ seifas (registratūroje,*)
 ♦ konferencijų salė (su įranga, iki 100 asm.)
 ♦ baseinas (atviras)

VIEŠBUČIO VIETA: 30 km iki Burgaso 
oro uosto, apie 100 km iki Varnos 
oro uosto, Saulėto kranto kurortinėje 
zonoje, 300 m iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: 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*.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.ivanapalace.com 

Numeriuose:
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ šaldytuvas
 ♦ telefonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ balkonas
 ♦ televizorius
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per savaitę
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ vonia / dušas

Vaikams:
 ♦ baseinas 
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ švediškas stalas
 ♦ lovelė

 Pramogos ir sportas:
 ♦ biliardas*
 ♦ sauna*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ masažas*

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ kirpykla
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ prekybos centras
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ baseinas (atviras)
 ♦ restoranas
 ♦ a la carte restoranas
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ automobilių nuoma

VIEŠBUČIO VIETA: 20 km iki Burgaso 
oro uosto, apie 100 km iki Varnos 
oro uosto, Saulėto kranto kurortinėje 
zonoje, 100 m iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: 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*.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
3 žvaigždutės.

Numeriuose:
 ♦ kiliminė danga
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ telefonas
 ♦ seifas registratūroje*
 ♦ balkonas
 ♦ televizorius
 ♦ dušas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ patalynės keitimas kartą per savaitę
 ♦ rankšluosčių keitimas kas 2 dienas
 ♦ mini baras
 ♦ centrinis oro kondicionierius

Vaikams:
 ♦ baseinas 

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas*

*Už papildomą mokestį

93Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt



REGINA SUNNY BEACH

PERLA

Viskas 
įskaičiuota3

Viskas 
įskaičiuota3
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 2 barai („Lobby“ baras, baras prie 
baseino)

 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ belaidis internetas*
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ baseinas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė*
 ♦ kirpykla
 ♦ parduotuvė
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ restoranas

VIEŠBUČIO VIETA: 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.
VIEŠBUTIS: 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*.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
3 žvaigždutės.

Numeriuose:
 ♦ kabelinė TV
 ♦ mini baras
 ♦ patalynės keitimas kas 2 dienas
 ♦ dušas
 ♦ televizorius
 ♦ seifas registratūroje*
 ♦ rankšluosčių keitimas kas 2 dienas
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ balkonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ oro kondicionierius

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ lovelė (pagal atskirą užklausą)*
 ♦ vežimėlis (pagal atskirą užklausą)*

 Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ gyva muzika 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ biliardas*
 ♦ masažas*
 ♦ elektroniniai žaidimai*

*Už papildomą mokestį

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas (pagrindinis iki 120 asm.)
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ baseinas (atviras)
 ♦ konferencijų salė (iki 80 asm.)
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ kirpykla
 ♦ parduotuvė

VIEŠBUČIO VIETA: 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.
VIEŠBUTIS: 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*.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.ehotels-bg.com/perla-hotel-
sunny-beach

Numeriuose:
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas
 ♦ seifas registratūroje*
 ♦ telefonas
 ♦ dušas
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per savaitę
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ mini baras (tuščias)
 ♦ televizorius
 ♦ kiliminė danga
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ rankšluosčių keitimas kas antrą dieną

Vaikams:
 ♦ skyrius pagrindiniame baseine
 ♦ lovelė (pagal atskirą užklausą)

 Pramogos ir sportas:
 ♦ stalo tenisas*
 ♦ masažas*
 ♦ biliardas*

*Už papildomą mokestį
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ESPERANTO

POSEIDON APARTHOTEL
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ konferencijų salė (80 asm.)
 ♦ a la carte restoranas
 ♦ baseinas
 ♦ užkandžių baras
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė*
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ parduotuvė
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ restoranas (su terasa skirta 180 asm.)
 ♦ baras („Lobby“ baras)
 ♦ gydytojo iškvietimas

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 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.
VIEŠBUTIS: 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*.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.esperanto-sunnybeach.com 

Numeriuose:
 ♦ rankšluosčių keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ patalynės keitimas kartą per savaitę
 ♦ aptarnavimas*
 ♦ šlepetės
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ dušas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ televizorius
 ♦ kiliminė danga
 ♦ balkonas
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ seifas registratūroje*
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (tuščias)

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ lovelė (pagal atskirą užklausą)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas
 ♦ baseinas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė*
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ parduotuvė
 ♦ seifas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ interneto kavinė
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 2 barai
 ♦ belaidis internetas registratūroje ir 
baruose*

VIEŠBUČIO VIETA: Šiaurinėje kurorto 
dalyje, 35 km iki Burgaso miesto oro 
uosto, 1,5 km iki centro, 200 m iki 
paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2006 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2009 
metais. Viešbutį sudaro vienas 7-ių 
aukštų pastatas, kuriame yra 133 
One Bedroom Apartment tipo numeriai 
(miegamasis su dviviete lova, svetainė 
su išskleidžiama sofa ir virtuvės zona 
su įranga, maks. 3+1 asm., 35 kv. m.). 
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio. Skėčiai, 
gultai, čiužiniai*.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
viešbutis nekategorizuotas.

Numeriuose:
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas
 ♦ telefonas
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ šaldytuvas
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per savaitę
 ♦ vonia
 ♦ seifas*
 ♦ televizorius
 ♦ Wi-Fi internetas registratūroje*
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ rankšluosčių keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ grindys – plytelės

Vaikams:
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
 ♦ lovelė (pagal atskirą užklausą)*
 ♦ baseinas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ biliardas*
 ♦ mini futbolas*

*Už papildomą mokestį
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Nesebaras
UNIKALUS MIESTAS-MUZIEJUS

Burgasas

Varna

Saulėtas krantas
Ravda

Burgasas

Varna

Saulėtas krantas
Ravda

Nesebaras

SOL MARINA PALACE 4 *

SOL NESSEBAR PALACE 5*ARSENAL HOTEL 3 *

Unikalus senasis Nesebaro miestas 1956 m. paskelbtas miestu muziejumi, o 1983 m. jis buvo įtrauktas 
į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. Tai vienas iš 8 šiam sąrašui priklausančių Bulgarijos perlų. Tačiau 

visai šalia senojo paveldo driekiasi naujasis Nesebaras su puikiais viešbučiais ir paplūdimiais. Kurortinė 
Nesebaro zona – puikus pasirinkimas norintiems išskirtinės kokybės poilsio bei ranka pasiekiamos 

galimybės vakarus leisti viename gražiausių Bulgarijos miestų.

Kurortas
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Nesebaras

Burgasas

Varna

Saulėtas krantas
Ravda

Burgasas

Varna

Saulėtas krantas
Ravda

Nesebaras

SOL MARINA PALACE 4 *

SOL NESSEBAR PALACE 5*ARSENAL HOTEL 3 *

         Vienas įdomiausių, šarmingiausių ir, žinoma, gardžiausią maistą ruošiančių 
restoranų Nesebare yra „Plakamoto”. Ypač gera sėdėti terasoje su vaizdu į jūrą ir 
skanauti jų paruoštas „cacas” – mažytes traškiai iškeptas žuveles... Diana Ardinavičienė

Rezervacijų ir konsultacijų 
teikimo skyriaus vadybininkė

Įdomu
Nesebaras kadaise garsėjo 40 cerkvių. 
Dabar jų liko tik 10. Daugelis miesto 
pastatų labai žemi, nes turkų priespaudos 
metais bulgarams nebuvo leidžiama statyti 
didesnių už žirgą ir raitelį pastatų. Nors 
į šią vietovę buvo užklydę visi Bulgarijos 
užkariautojai, Nesebarui pavyko išsaugoti 
daug sanovinių pastatų.
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SOL NESSEBAR PALACE Viskas
įskaičiuota5

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ uždaras baseinas (šildomas)
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ SPA centras*
 ♦ 8 konferencijų salės (iki 450 asm., su 
įranga)

 ♦ baseinas (atviras)
 ♦ restoranas (su terasa iki 450 asm.)
 ♦ naktinis klubas
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ terasa (saulės vonioms)
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ kirpykla
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ 5 barai 
 ♦ interneto kavinė
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė*
 ♦ belaidis internetas 

 Pramogos ir sportas:
 ♦ video žaidimai*
 ♦ soliariumas*
 ♦ pirtis*
 ♦ teniso kortas*
 ♦ masažas*
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ šaudymas iš lanko 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ smiginis 
 ♦ krepšinis
 ♦ biliardas*
 ♦ tinklinis
 ♦ mini golfas*
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ sauna*
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ mini futbolas*
 ♦ stalo tenisas
 ♦ SPA centras*
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ vandens pramogų parkas

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: apie 35 km iki Burgaso 
oro uosto, apie 100 km iki Varnos oro 
uosto, Nesebaro kurortinėje zonoje, apie 
2 km iki kurorto centro, apie 50 m iki 
paplūdimio.
VIEŠBUTIS: 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*.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai, 
ankšluosčiai už užstatą.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.melia.com 

Numeriuose:
 ♦ kabelinė televizija
 ♦ mini baras*
 ♦ balkonas
 ♦ Wi-Fi internetas
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ seifas*
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ patalynės keitimas kartą per savaitę
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ kiliminė danga
 ♦ vonia / dušas
 ♦ telefonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien

Vaikams:
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ 2 baseinai 
 ♦ 2 vandens kalneliai (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ lovelė
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SOL NESSEBAR MARE Viskas
įskaičiuota4

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas (pagrindinis iki 400 asm.)
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ baseinas (atviras, nešildomas)
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ uždaras baseinas (šildomas)
 ♦ kirpykla
 ♦ belaidis internetas
 ♦ 5 barai
 ♦ parduotuvės
 ♦ naktinis klubas
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ terasa (saulės vonioms)
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė*
 ♦ 8 konferencijų salės (iki 450 asm.)

VIEŠBUČIO VIETA: 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.
VIEŠBUTIS: 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*.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai 
nemokamai, paplūdimio rankšluosčiai 
už užstatą.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.melia.com 

Numeriuose:
 ♦ seifas*
 ♦ telefonas
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ kabelinė TV
 ♦ vonia
 ♦ patalynės keitimas kartą per savaitę
 ♦ balkonas
 ♦ kiliminė danga
 ♦ mini baras (tuščias)
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ Wi-Fi internetas

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

 Pramogos ir sportas:
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ krepšinis 
 ♦ masažas*
 ♦ šaudymas iš lanko 
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ mini golfas*
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ žaidimų automatai* (elektroniniai 
žaidimai)

 ♦ tinklinis 
 ♦ pirtis*
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ biliardas*
 ♦ sauna*
 ♦ teniso kortas*
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ smiginis 
 ♦ mini futbolas*
 ♦ SPA centras*
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ vandens pramogų parkas

*Už papildomą mokestį
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SOL MARINA PALACE Viskas
įskaičiuota4

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 4 barai
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ belaidis internetas registratūroje 
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė*
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ 2 konferencijų salės (iki 97 ir 140 asm.)
 ♦ baseinas (atviras, ant stogo)
 ♦ kirpykla
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ restoranas (pagrindinis iki 150 asm.)

 Pramogos ir sportas:
 ♦ pirtis*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ masažas*
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ sauna*

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 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.
VIEŠBUTIS: 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*.
PRIE BASEINO: gultai, čiužiniai 
nemokamai, paplūdimio rankšluosčiai 
už užstatą. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.marinapalacebg.com 

Numeriuose:
 ♦ seifas*
 ♦ balkonas
 ♦ dušas
 ♦ internetas*
 ♦ grindys – laminatas
 ♦ telefonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ televizorius
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ mini baras*
 ♦ aptarnavimas*

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ lovelė
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MARIETA PALACE

FESTA PANORAMA

Pusryčiai,
vakarienė4

Viskas
įskaičiuota4

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ konferencijų salė (su įranga, iki 100 asm.)
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ internetas 
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ a la carte restoranas
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ restoranas (iki 150 asm.)
 ♦ kirpykla
 ♦ 2 barai („Sky“ baras, „Lobby“ baras)
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ baseinas (atviras, ant stogo)

 Pramogos ir sportas:
 ♦ pirtis*
 ♦ smiginis*
 ♦ soliariumas*
 ♦ biliardas*
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ sauna*
 ♦ treniruoklių salė*
 ♦ masažas*
 ♦ boulingas*
 ♦ sūkurinė vonia*

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 30 km iki Burgaso 
oro uosto, apie 100 km iki Varnos oro 
uosto, Nesebaro kurortiniame mieste, 
500 m iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: 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*.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.marietapalace.com 

Numeriuose:
 ♦ mini baras*
 ♦ chalatas
 ♦ seifas*
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per savaitę
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ dušas
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ šlepetės
 ♦ balkonas
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ Wi-Fi internetas
 ♦ kiliminė danga
 ♦ telefonas
 ♦ vonios kambarys

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ lovelė

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ a la carte restoranas (viešnagės metu 
apsilankymas 1 kartą – nemokamas)

 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė*
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ restoranas
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ kirpykla
 ♦ baseinas
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 2 konferencijų salės (su įranga, iki 60 ir 
120 asm.)

 ♦ interneto kavinė*
 ♦ uždaras baseinas (šildomas)
 ♦ kosmetikos kabinetas*
 ♦ 3 barai 
 ♦ drabužių valymo paslaugos

 Pramogos ir sportas:
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ sauna*
 ♦ masažas*
 ♦ smiginis 
 ♦ soliariumas*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ aerobika 
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ tinklinis 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ biliardas*
 ♦ pirtis*

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 25 km iki Burgaso oro 
uosto, apie 100 km iki Varnos oro uosto, 
Nesebaro kurortiniame mieste, 50 m iki 
miesto centro, 150 m iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2003 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2012 metais. 
Viešbutį sudaro vienas 6-ių aukštų pastatas, 
kuriame yra 241 numeris: 228 standartiniai 
numeriai (maks. 2+1 asm., 22 kv. m), dviviečiai 
Large Sea View tipo numeriai (truputį didesni 
už standartinius, maks. 2+2 asm.).
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio. Skėčiai, gultai*.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai, paplūdimio rankšluosčiai už 
užstatą. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.festapanoramabg.com 

Numeriuose:
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ televizorius
 ♦ kiliminė danga
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ seifas registratūroje*
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ Wi-Fi internetas registratūroje*
 ♦ balkonas
 ♦ mini baras*
 ♦ vonia
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ telefonas

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas 
 ♦ vaikų klubas
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ lovelė
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BILYANA BEACH

APHRODITE

Viskas 
įskaičiuota4

Pusryčiai,
vakarienė3
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinas (atviras baseinas, nešildomas)
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ belaidis internetas registratūroje*
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė*
 ♦ seifas
 ♦ uždaras baseinas (nešildomas)
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ restoranas
 ♦ baras 
 ♦ drabužių valymo paslaugos

 Pramogos ir sportas:
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ pirtis*
 ♦ masažas*
 ♦ sauna 
 ♦ biliardas*

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 30 km iki Burgaso 
oro uosto, Nesebaro kurortinėje zonoje, 
apie 300 m iki kurorto centro, ant jūros 
kranto.
VIEŠBUTIS: atidarytas 2005 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2011 metais. 
Viešbutį sudaro vienas 6-ių aukštų 
pastatas, kuriame yra 123 standartiniai 
numeriai (maks. 2+1 asm., 34 kv. m), 6 
Studio tipo numeriai (maks.2+1 asm., 50 
kv. m), 6 Apartment tipo numeriai (maks. 
2+2 asm., 70 kv. m).
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio. Skėčiai, 
gultai*.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai 
nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.bilyanabeach.com 

Numeriuose:
 ♦ balkonas (ne visuose numeriuose)
 ♦ telefonas
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per savaitę
 ♦ vonia / dušas
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ aptarnavimas*
 ♦ kiliminė danga
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien (pagal 
atskirą užklausą) 

 ♦ kabelinė televizija
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ Wi-Fi internetas registratūroje*

Vaikams:
 ♦ lovelė (pagal atskirą užklausą)*

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ seifas
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ Interneto kavinė*
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ parduotuvės
 ♦ restoranas 
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ automobilių nuoma

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas*
 ♦ sauna*
 ♦ biliardas*
 ♦ mini futbolas*
 ♦ treniruoklių salė 

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: Nesebaro kurorte, 
apie 30 km iki Burgaso oro uosto, apie 
20 m iki paplūdimio, apie 500 m iki 
miesto centro.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2003 metais. 
Paskutinį kartą atnaujintas 2013 
metais. Viešbutį sudaro vienas 5-ių 
aukštų pastatas, kuriame yra 76 
numeriai: Standard tipo numeriai – 
dvi vienvietės lovos ir sulankstomas 
fotelis / lova, maks. 2+1 arba 3 asm., 
25 kv. m).
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio. Skėčiai, 
gultai*.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.aphrodite-bg.com 

Numeriuose:
 ♦ rankšluosčių keitimas kartą per savaitę
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ balkonas
 ♦ patalynės keitimas kartą per savaitę
 ♦ aptarnavimas 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ dušas

Vaikams:
 ♦ skyrius pagrindiniame baseine
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ lovelė
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane
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EVRIDIKA

ARSENAL HOTEL

Pusryčiai,
pietūs,
vakarienė3

Viskas 
įskaičiuota2
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ interneto kavinė
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ konferencijų salė
 ♦ belaidis internetas*
 ♦ restoranas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna*

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: Nesebaro miestelyje, 2 
km iki centro, įsikūręs pagrindinėje gatvėje, 
kuri jungia Nesebarą su Ravdos kurortu. 27 
km iki Burgaso oro uosto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2004 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2013 metais. 
Sudarytas iš vieno 4-rių aukštų pastato. 
Iš viso yra 35 numeriai: 24 Standard (dvi 
vienvietės lovos ir išskleidžiamas krėslas, 
maks. 2+1 arba 3 asm., 25 kv. m) ir Studio 
(vienas kambarys, dvi vienvietės lovos ir 
išskleidžiama sofa, 2+1 arba 3 asm., 34 
kv. m).
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio. Skėčiai, 
gultai*.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.evridikahotel.com

Numeriuose:
 ♦ aptarnavimas*
 ♦ dušas
 ♦ televizorius
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ seifas*
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ mini baras
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ Wi-Fi internetas
 ♦ rankšluosčių keitimas kas 2 dienas
 ♦ balkonas
 ♦ kiliminė danga

Vaikams:
 ♦ lovelė (pagal atskirą užklausą)
 ♦ žaidimų aikštelė

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinas (atviras)
 ♦ restoranas (pagrindinis iki 150 asm.)
 ♦ kavinė 
 ♦ televizijos salė
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ baras 

 Pramogos ir sportas:
 ♦ treniruoklių salė (po atviru dangumi)
 ♦ mini golfas*
 ♦ biliardas*
 ♦ žaidimų automatai* (elektroniniai 
žaidimai)

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 35 km iki Burgaso oro 
uosto, apie 100 km iki Varnos oro uosto, 
Nesebaro kurortiniame mieste, 500 m iki 
miesto centro, 50 m iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1975 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2005 metais. Viešbutį sudaro 
vienas 14-os aukštų pastatas, kuriame yra 122 
numeriai: 78 standartiniai dviviečiai numeriai 
(maks. 2+1 asm., 23 kv. m), 26 standartiniai 
triviečiai numeriai (maks. 2+2 asm., 23 kv. m), 4 
apartamentai (maks. 2+2 asm., 58 kv. m).
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio. Skėčiai, gultai*.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
2 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.complex-arsenal.com 
Ekonominė klasė

Numeriuose:
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ mini baras* (tuščias)
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ dušas
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ balkonas
 ♦ seifas*
 ♦ telefonas
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ rankšluosčių keitimas kas 2 
dienas

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ lovelė
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Pomorjė, 
Ahelojus, 
Ravda

Rytinėje Bulgarijos dalyje glaudžiasi trys nedideli, tačiau jaukūs kurortiniai miesteliai: Pomorjė, Ahelojus ir 
Ravda. Ir nors šie miestukai konkuruoja su didžiaisiais Burgaso kurortais, savo jaukia atmosfera jie išlieka 

tarp populiariausių turistinių maršrutų, ypač šeimų ir ramybės mėgėjų poilsiui.

Kurortas

BURGASO 
KAIMYNYSTĖJE...
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Ahelojus
Tik valanda kelio iš Burgaso, ir Jūs jau buvusiame 
žvejų kaimelyje Ahelojuje. Nedidukas, vos 3000 
tūkstančius gyventojų turintis miestelis yra tikras 
žvejybos entuziastų rojus. Viena geriausių vietų šiam 
užsiemimui – Aheloy upė, įtekanti į Juodąją jūrą.

Ravda
Ravdos miestelis nuo Burgaso 
nutolęs 33 km atstumu. Nepaisant 
didelio miesto kaimynystės, tai 
rami vieta, suteikianti daugybę 
galimybių užsiimti įvairiu vandens 
sportu – buriavimu, nardymu, 
žvejyba... Atostogaudami Ravdoje, 
nepraleiskite progos apsilankyti 
Šv. Paraskevi bažnyčioje, kuri buvo 
pastatyta 1884 metais.

Pomorjė
Vienas gražiausių Bulgarijos miestelių, 
iš vienos pusės skalaujamas Juodosios 
jūros, iš kitos – Pomorje ežero. Kurortas 
garsėja gydomųjų purvų procedūromis, 
vyno daryklomis bei 7 km ilgio paplūdimiu, 
kurio išskirtinumas – ypač smulkus smėlis 
ir palaipsniui gilėjanti jūra.
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SUNSET RESORT Viskas
įskaičiuota5

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 5 restoranai 
 ♦ kirpykla
 ♦ 3 baseinai (atviri)
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 4 a la carte restoranai
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė*
 ♦ parduotuvės
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ SPA centras
 ♦ belaidis internetas registratūroje 
(korpusuose „Sigma“ ir „Eta“)

 ♦ automobilių nuoma
 ♦ 12 barų
 ♦ valiutos keitykla (korpuse „Sigma“)
 ♦ interneto kavinė

 Pramogos ir sportas:
 ♦ tinklinis 
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ pirtis*
 ♦ sauna*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ masažas*
 ♦ soliariumas*
 ♦ šaudymas iš lanko 
 ♦ boulingas*
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ aerobika 
 ♦ petankė 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ elektroniniai žaidimai*
 ♦ treniruoklių salė*

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 8 km iki Burgaso 
oro uosto, 115 iki Varnos oro uosto, 
Pomorjė kurortinėje zonoje, 3 km 
iki kurorto centro, apie 20 m iki 
paplūdimio.
VIEŠBUTIS: 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 apartamentas (maks. 3 
asm., 45 kv. m), 361 dviejų miegamųjų 
apartamentas (maks. 5 asm., 65 kv. 
m), 43 trijų miegamųjų apartamentai 
(maks. 6 asm., 110 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio. 
Skėčiai, gultai*. Svečiams su AI skėčiai 
ir gultai paplūdimyje nemokamai 
(kiekis ribotas).
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.sunsetresort.bg  

Numeriuose:
 ♦ grindys – kiliminė danga, plytelės
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ mini baras*
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per savaitę
 ♦ seifas*
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ telefonas
 ♦ vonios kambarys
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ balkonas
 ♦ televizorius

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ skyrius pagrindiniame baseine
 ♦ vaikų klubas
 ♦ 2 baseinai (su kalneliu)
 ♦ lovelė
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VIA PONTICA Pusryčiai,
vakarienė5

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ uždaras baseinas (šildomas)
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ baseinas
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ kosmetikos kabinetas*
 ♦ konferencijų salė (iki 50 asm., su įranga)
 ♦ kirpykla
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ a la carte restoranas
 ♦ restoranas
 ♦ 2 barai
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė*
 ♦ interneto kavinė*

 Pramogos ir sportas:
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ sauna*
 ♦ pirtis*
 ♦ smiginis 
 ♦ stalo tenisas*
 ♦ masažas*
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ tinklinis 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ biliardas*
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ soliariumas*
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ aerobika

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 25 km iki Burgaso 
oro uosto, 2 km iki Pomorjė, 150 m iki 
paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2010 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2012 
metais. Viešbutį sudaro du 5-ių 
aukštų pastatai, kuriuose yra 93 
numeriai: 38 standartiniai numeriai 
(maks. 2+1 asm., 30 kv. m), 19 Studio 
/ Deluxe tipo numerių (maks. 2+2 
asm., 40 kv. m), 32 apartamentų tipo 
numeriai (maks. 2+2 asm., 34–45 
kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio. 
Skėčiai, gultai nemokamai, paplūdimio 
rankšluosčiai už užstatą.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.festaviapontica.com 

Numeriuose:
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ televizorius
 ♦ kiliminė danga
 ♦ plaukų džiovintuvas (pagal atskirą 
užklausą)

 ♦ seifas*
 ♦ balkonas (ne visuose numeriuose)
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per savaitę
 ♦ vonia / dušas
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ mini baras*
 ♦ telefonas

Vaikams:
 ♦ lovelė (pagal atskirą užklausą)
 ♦ baseinas
 ♦ vaikų klubas
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GRAND HOTEL POMORIE 
BALNEO-SPA-WELLNESS

Pusryčiai,
pietūs,
vakarienė5

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 3 baseinai (vienas šildomas)
 ♦ parduotuvės
 ♦ kirpykla
 ♦ restoranas 
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ SPA centras
 ♦ belaidis internetas*
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ 3 konferencijų salės (iki 300 asm., su 
įranga)

 ♦ uždaras baseinas (su jūros vandeniu ir 
šildomas)

 ♦ automobilių nuoma
 ♦ 7 barai
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ a la carte restoranas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ skvošas*
 ♦ masažas*
 ♦ soliariumas*
 ♦ sauna 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ pirtis 
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ teniso kortas*
 ♦ motorinės vandens sporto priemonės*
 ♦ mini golfas 
 ♦ mini futbolas*
 ♦ stalo tenisas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ krepšinis*
 ♦ biliardas*
 ♦ tinklinis*

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 12 km iki Burgaso 
oro uosto, 115 km iki Varnos oro 
uosto, Pomorjė kurortinėje zonoje, 
apie 500 m iki kurorto centro, apie 20 
m iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: 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*, paplūdimio 
rankšluosčiai už užstatą. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.grandhotelpomorie.com 

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ kiliminė danga
 ♦ šlepetės
 ♦ seifas 
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ telefonas
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ balkonas
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ Wi-Fi internetas registratūroje*
 ♦ chalatas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ televizorius
 ♦ mini baras*
 ♦ patalynės keitimas 4 kartus per savaitę

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas (šildomas)
 ♦ lovelė
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INTERHOTEL POMORIE

ST. GEORGE HOTEL POMORIE

Viskas
įskaičiuota3

Pusryčiai,
pietūs, vakarienė4

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas 
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ baras
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ SPA centras
 ♦ seifas
 ♦ parduotuvė
 ♦ baseinas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ belaidis internetas registratūroje

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna*
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ treniruoklių salė*
 ♦ masažas*
 ♦ biliardas*

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: Pomorjė kurortiniame miestelyje, 10 km 
iki Burgaso oro uosto, 100 m iki miestelio centro ir 100 m iki 
paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1976 metais, paskutinį kartą atnaujintas 
2004 metais. Viešbutis sudarytas iš dviejų tarpusavyje sujungtų 
korpusų (7-ių ir 10-ies aukštų), kuriuose yra 235 numeriai: 
standartiniai With Air Condition tipo numeriai (pagrindiniame 
pastate, dvi vienvietės lovos ir išskleidžiamas fotelis, maks. 2+1 
arba 3 asm., 18 kv. m), standartiniai Park View tipo numeriai (dvi 
vienvietės lovos ir išskleidžiamas fotelis, maks. 2+1 arba 3 asm., 
18 kv. m), standartiniai Sea View tipo numeriai (dvi vienvietės lovos 
ir išskleidžiamas fotelis, maks. 2+1 arba 3 asm., 18 kv. m), Superior 
tipo numeriai (naujesnis pastatas, dvi vienvietės lovos arba viena 
dvivietė lova, du išskleidžiami foteliai, maks. 3+1 asm., 26 kv. m).
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio. Skėčiai, gultai*. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.interhotelpomorie.com/interhotelpomorie 

Numeriuose:
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras*
 ♦ patalynės keitimas kas antrą dienas
 ♦ dušas
 ♦ rankšluosčių keitimas kas antrą dieną
 ♦ balkonas
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ kiliminė danga

Vaikams:
 ♦ lovelė (pagal atskirą užklausą)
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ skyrius pagrindiniame baseine 

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ kirpykla
 ♦ SPA centras
 ♦ 2 barai
 ♦ restoranas 
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ seifas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ uždaras baseinas

Pramogos ir sportas:
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ pirtis 
 ♦ masažas*
 ♦ sauna*
 ♦ sūkurinė vonia*

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: Pomorjė kurortiniame miestelyje, 
15 km iki Burgaso oro uosto, senoje miestelio dalyje, 
400 m iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2000 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2013 metais. Viešbutį sudaro trys penkių 
aukštų, tarpusavyje sujungti korpusai. Viešbutyje yra 
98 numeriai (48 iš jų yra su vaizdu į jūrą): Standard Sea 
View tipo numeriai (dvi vienvietės arba viena dvivietė 
lova, išskleidžiama sofa, maks. 2+2 arba 3 asm., 25 
kv. m), Standard Park View tipo numeriai (dvi vienvietės 
arba viena dvivietė lova, išskleidžiama sofa, maks. 2+2 
arba 3 asm., 25 kv. m).
PAPLŪDIMYS: smėlio, miesto. Skėčiai, gultai*.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ
www.st-george-bg.info 

Numeriuose:
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ dušas
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ televizorius
 ♦ mini baras*
 ♦ kiliminė danga
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ patalynės keitimas kas 2 dienas
 ♦ telefonas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ aptarnavimas*
 ♦ balkonas

Vaikams:
 ♦ lovelė (pagal atskirą užklausą)
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Tai bene sparčiausiai besivystantis kurortas Bulgarijoje, turintis ir jauniausio kurorto titulą. 
Šv. Vlasas yra jauki ir vaizdinga atostogų vietelė – miškingiems Balkanų kalnų šlaitams 

besileidžiant link jūros, susiformavo ramios maudymuisi patogios įlankėlės. Todėl ne 
veltui šį kurortą savo atostogoms renkasi ramaus poilsio mėgėjai bei šeimos.

Šv. Vlasas
MODERNIAUSIAS KURORTAS BULGARIJOJE

Šv. Vlasas

PARADISE BEACH ST. VLAS 4 *
ZORNITZA SANDS 4 *

Kurortas
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Šv. Vlasas Norintiems daugiau 
pramogų...
Išsiilgusiems šurmulio rekomenduojame keliauti į 
aplinkinius miestelius. Išvystytos transporto paslaugos 
kurorte leis patogiai ir greitai pasiekti tokias vietas kaip 
Nesebaras, Burgasas ir Saulėtas krantas. Pastarasis 
laikomas tikra pramogų oaze. Teigiama, kad nuo 
Nesebaro iki Saulėto kranto dviračiu numinti trunka 
apie dvidešimt minučių...

Jeigu norėsite paplaukioti po apylinkes, 
išsinuomokite jachtą, juk Šv. Vlase yra 
didžiausia Bulgarijoje jachtų prieplauka 
„Marina“. Jeigu nenorėsite plaukioti, 
tiesiog pasivaikščiokite prieplauka ir 
paganykite akis po laivelius.“

Diana Ardinavičienė
Rezervacijų ir konsultacijų 
teikimo skyriaus 
vadybininkė

Šv. Vlasas

PARADISE BEACH ST. VLAS 4 *
ZORNITZA SANDS 4 *

Šv
. V

la
sa

s

 deali vieta 
jegoms atgauti
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GARDEN OF EDEN Pusryčiai,
vakarienė5

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ SPA centras
 ♦ parduotuvės
 ♦ konferencijų salė
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ 2 baseinai
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 2 restoranai
 ♦ a la carte restoranas
 ♦ 6 barai
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ kirpykla
 ♦ valiutos keitykla

 Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna*
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ soliariumas*
 ♦ pirtis*
 ♦ SPA centras*
 ♦ aerobika 
 ♦ stalo tenisas*
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ biliardas*
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ tinklinis 
 ♦ masažas*
 ♦ treniruoklių salė*
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ smiginis
 ♦ teniso kortas*

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: viešbutis įsikūręs 
Šv. Vlaso kurortinėje zonoje, apie 40 
km iki Burgaso oro uosto, apie 104 
km iki Varnos oro uosto, apie 2 km 
iki mietelio centro, apie 350 m iki 
paplūdimio, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2007 metais. 
Teritorija bendra su „Garden Of 
Eden Aparthotel“. Viešbutį sudaro 
pagrindinis 7-ių aukštų pastatas, 
kuriame yra 55 numeriai: 48 Standard 
ir Standard Sea View tipo numeriai 
(viena dvigulė lova arba dvi viengulės 
lovos, papildomai – sulankstoma 
lova, maks. 2+1 asm., 25 kv. m), 6 
One Bedroom Suite tipo numeriai 
(miegamasis su dvigule lova arba 
dviem viengulėmis, svetainėje 
sulankstoma lova, maks. 3+1 asm. 
arba 4 asm, 60 kv. m).
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio. Skėčiai, 
gultai*.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ
www.gardenofeden.bg 

Numeriuose:
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ LAN internetas*
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras*
 ♦ bidė
 ♦ seifas 
 ♦ aptarnavimas*
 ♦ kabelinė televizija
 ♦ dušas
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ patalynės keitimas kas 2 dienas
 ♦ centrinis oro kondicionierius

Vaikams:
 ♦ lovelė (pagal atskirą užklausą)
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas
 ♦ vaikų klubas
 ♦ pramoginiai renginiai
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PARADISE BEACH ST. VLAS Viskas
įskaičiuota4

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ 2 konferencijų salės (su įranga, nuo 20 iki 
30 ir nuo 100 iki 150 asm.)

 ♦ seifas (registratūroje*)
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ restoranas (pagrindinis iki 500 asm.)
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ drabužių valymo paslaugos*
 ♦ baseinas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ interneto kavinė
 ♦ 3 barai
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ parduotuvės
 ♦ belaidis internetas registratūroje

 Pramogos ir sportas:
 ♦ šaudymas iš lanko 
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ petankė
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ smiginis 
 ♦ masažas*
 ♦ motorinės vandens sporto priemonės*
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ tinklinis 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ sauna*
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ treniruoklių salė*
 ♦ elektroniniai žaidimai*
 ♦ skvošas
 ♦ aerobika 
 ♦ biliardas*
 ♦ teniso kortas*

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 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.
VIEŠBUTIS: 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: smėlio, nuosavas. 
Skėčiai, gultai nemokamai (kiekis 
ribotas), paplūdimio rankšluosčiai už 
užstatą. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai 
nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.paradisebeach.bg 

Numeriuose:
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ dušas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ rankšluosčių keitimas kas antrą dieną
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per savaitę
 ♦ seifas*
 ♦ vonia (apartamentuose)
 ♦ balkonas
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas

Vaikams:
 ♦ lovelė
 ♦ vaikų klubas
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ švediškas stalas
 ♦ skyrius pagrindiniame baseine

113Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt



Šv
. V

la
sa

s

SAINT GEORGE PALACE Viskas
įskaičiuota4

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas
 ♦ baseinas
 ♦ baras
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė*
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ belaidis internetas registratūroje

 Pramogos ir sportas:
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ masažas*
 ♦ stalo tenisas

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 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: 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, skėčiai, gultai*.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai 
nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.stgeorgepalace.com 

Numeriuose:
 ♦ LCD televizorius
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ seifas registratūroje*
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per savaitę
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ dušas
 ♦ rankšluosčių keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ grindys – laminatas
 ♦ balkonas (ne visuose numeriuose)

Vaikams:
 ♦ skyrius pagrindiniame baseine
 ♦ lovelė (pagal atskirą užklausą)
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ZORNITZA SANDS
Pusryčiai,
pietūs,
vakarienė4

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinas (atviras)
 ♦ prekybos centras
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ restoranas (pagrindinis, 350 asm.)
 ♦ SPA centras
 ♦ konferencijų salė (iki 65 asm.)
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 3 barai
 ♦ a la carte restoranas 
 ♦ belaidis internetas registratūroje

 Pramogos ir sportas:
 ♦ stalo tenisas*
 ♦ sauna*
 ♦ pirtis*
 ♦ treniruoklių salė*
 ♦ elektroniniai žaidimai*
 ♦ biliardas*
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ SPA centras* („Thalasso“ / „Wellness“, 
terapija veidui ir kūnui)

 ♦ aerobika 
 ♦ masažas*
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ smiginis

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 30 km iki Burgaso 
oro uosto, apie 95 km iki Varnos oro 
uosto, Šv. Vlaso kurortinėje zonoje, 4 
km iki kurorto centro.
VIEŠBUTIS: 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 Liuks 
tipo apartamentų (maks. 2+2 asm., 
60–80 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio. 
Skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai 
(kiekis ribotas), paplūdimio 
rankšluosčiai už užstatą. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.zornitzasands.com 

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ mini baras*
 ♦ šlepetės (DBL Deluxe)
 ♦ balkonas
 ♦ telefonas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ kiliminė danga
 ♦ seifas registratūroje* (nemokamai DBL 
Deluxe)

 ♦ chalatas (DBL Deluxe)
 ♦ televizorius
 ♦ patalynės keitimas kas antrą dieną
 ♦ rankšluosčių keitimas (pagal atskirą 
užklausą)

 ♦ aptarnavimas*

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų kampelis restorane
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ vandens kalnelis
 ♦ baseinas 
 ♦ vaikų klubas
 ♦ lovelė
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Elenitė

ROYAL PARK ELENITE 4 * 

ROYAL CASTLE 5*

ANDALUSIA 4 * 

ROYAL BAY ELENITE 4 * 

Iki 1993 metų Elenitė buvo neprieinama turistams, tačiau šiandien tai jaukus kampelis, siūlantis ramų ir kokybišką poilsį 
vaikams. Kurortą nuo šaltų šiaurės vėjų saugo Stara Planina kalnai, todėl klimatas čia saulėtas, tačiau minkštas ir šiltas. 

Elenitės kompleksą sudaro modernūs viešbučiai, vilos ir puikus nuosavas 1 km paplūdimys.

Elenitė
ELITINIS KURORTAS

Kurortas
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Elenitė

ROYAL PARK ELENITE 4 * 

ROYAL CASTLE 5*

ANDALUSIA 4 * 

ROYAL BAY ELENITE 4 * 

Kurorto 
paslaugos
Elenitė garsėja gerai išvystyta 
infrastruktūra ir modernia architektūra. 
Aplink viešbučius išdėstyti įvairaus gylio 
ir dydžio baseinai, tad čia labai laukiami 
ir Jūsų mažieji. O kur dar restoranai 
siūlantys nacionalinius patiekalus, 
pramoginiai renginiai, diskotekos, barai, 
vandens sporto pramogų įvairovė... Netoli 
kurorto yra senasis Nesebaras, kurį tikrai 
verta aplankyti ir pasivaikščioti po senojo 
miesto dalį, garsėjančią įvairių laikotarpių 
istoriniais griuvėsiais. 

El
en

itė

      Dauguma Elenitės kurorto viešbučių dirba su „viskas įskaičiuota“ maitinimo sistema ir siūlo 
svečiams daug papildomų paslaugų, dėl kurių poilsis tampa tik patogesnis ir malonesnis. Tai 
„jaunas“ kurortas, stebinantis krištolo tyrumo jūros vandeniu bei idealia paplūdimio tvarka.

Diana Ardinavičienė
Rezervacijų ir konsultacijų 
teikimo skyriaus vadybininkė
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ROYAL CASTLE Pusryčiai,
vakarienė5

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinas (atviras)
 ♦ valiutos keitykla (komplekso teritorijoje)
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ gydytojo kabinetas (komplekso 
teritorijoje)

 ♦ kirpykla
 ♦ a la carte restoranas (iki 50 asm.*)
 ♦ restoranas
 ♦ interneto kavinė* (komplekso teritorijoje)
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ SPA centras
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ 5 barai 
 ♦ konferencijų salė (iki 400 asm., su įranga)
 ♦ parduotuvės
 ♦ vidinis kiemelis (angliškas dvaras)
 ♦ drabužių valymo paslaugos*
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė* (vietų 
skaičius ribotas)

 ♦ boulingas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*

 Pramogos ir sportas:
 ♦ smiginis 
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ masažas*
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ vandens polo 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ sauna*
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ SPA centras*
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ aerobika 
 ♦ vandens aerobika

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 40 km iki Burgaso oro 
uosto, apie 100 km iki Varnos oro uosto, 
Elenitės kurortinėje zonoje, 250 m iki 
paplūdimio.
VIEŠBUTIS: 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 numeriai (maks. 2+1 asm., 
55 kv. m), 20 Junior Suite Sea View tipo 
numeriai (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 nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ
www.victoria-group.net 

Numeriuose:
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ internetas
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per savaitę
 ♦ vonia / dušas
 ♦ seifas 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ televizorius (skaitmeninė televizija)
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ telefonas
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ mini baras*

Vaikams:
 ♦ pramoginiai renginiai (komplekso 
teritorijoje)

 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų, 
komplekso teritorijoje)
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ANDALUCIA / ATRIUM Viskas
įskaičiuota4

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ kirpykla
 ♦ vandens pramogų parkas
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ konditerija
 ♦ restoranas
 ♦ 4 barai
 ♦ baseinas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė*
 ♦ konferencijų salė
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ 3 a la carte restoranai
 ♦ parduotuvės
 ♦ baras
 ♦ boulingas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ vandens aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ sauna*
 ♦ aerobika
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ SPA centras*
 ♦ masažas*
 ♦ vandens polo 
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ smiginis
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ teniso kortas*

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: Elenitės kurorte, 
apie 40 km iki Burgaso oro uosto, apie 
12 km iki Saulėto Kranto kurorto, ant 
jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2007 metais. 
Paskutinį kartą atnaujintas 2010 
metais. Bendra teritorija – 4570 
kv. m. Viešbutį „Andalusia“ sudaro 
vienas 8-ių aukštų pastatas, viešbutį 
„Atrium“ – vienas 7-ių aukštų 
pastatas, kuriuose yra 396 numeriai:
Standard Sea View tipo numeriai (2 
vienvietės lovos, sulankstomas fotelis, 
maks. 3 asm., 25 kv. m), Standard Park 
View tipo numeriai (2 vienvietės lovos, 
sulankstomas fotelis, maks. 3 asm., 
25 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio. 
Skėčiai, gultai nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai 
nemokamai, paplūdimio rankšluosčiai 
už užstatą.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ
www.victoria-group.net 

Numeriuose:
 ♦ balkonas
 ♦ rankšluosčių keitimas kas antrą dieną
 ♦ telefonas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ televizorius
 ♦ kiliminė danga
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per savaitę
 ♦ seifas*
 ♦ vonia
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ mini baras

Vaikams:
 ♦ diskoteka 
 ♦ 2 baseinai 
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ vaikų klubas
 ♦ lovelė (pagal atskirą užklausą)
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ROYAL BAY ELENITE Viskas
įskaičiuota4

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ parduotuvės
 ♦ kirpykla
 ♦ SPA centras (komplekso teritorijoje)
 ♦ konferencijų salė (komplekso teritorijoje, 
iki 400 asm.)

 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ konditerija
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ restoranas (restoranas su terasa iki 220 
asm.)

 ♦ 4 barai
 ♦ gydytojo kabinetas (komplekso 
teritorijoje)

 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė* (vietų 
skaičius ribotas)

 ♦ interneto kavinė* (komplekso teritorijoje)
 ♦ baras
 ♦ boulingas
 ♦ baseinas (atviras)

 Pramogos ir sportas:
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ vandens polo
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ masažas*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ sauna*
 ♦ smiginis 
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ aerobika 
 ♦ SPA centras*
 ♦ vandens aerobika

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 40 km iki Burgaso 
oro uosto, apie 100 km iki Varnos oro 
uosto, Elenitės kurortinėje zonoje, ant 
jūros kranto.
VIEŠBUTIS: 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 (vietų 
skaičius ribotas).
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.victoria-group.net 

Numeriuose:
 ♦ telefonas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per savaitę
 ♦ seifas*
 ♦ balkonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ mini baras (su vandeniu)
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ rankšluosčių keitimas kas antrą dieną
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ vonia / dušas 
 ♦ kabelinė TV

Vaikams:
 ♦ diskoteka 
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų, 
nemokamai)

 ♦ baseinas 
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ lovelė (pagal atskirą užklausą)
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ROYAL PARK ELENITE Viskas
įskaičiuota4

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 2 barai („Lobby“ baras, baras prie 
baseino)

 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ baras (airiškas „Pub“ iki 120 asm.)
 ♦ restoranas
 ♦ 3 a la carte restoranai 
 ♦ konditerija
 ♦ interneto kavinė* (komplekso teritorijoje)
 ♦ boulingas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė* (vietų 
skaičius ribotas)

 ♦ automobilių nuoma
 ♦ baseinas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ kirpykla
 ♦ SPA centras (komplekso teritorijoje)
 ♦ parduotuvės
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ konferencijų salės

 Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna*
 ♦ vandens polo 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ SPA centras*
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ smiginis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ aerobika 
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ masažas*
 ♦ vandens aerobika

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 40 km iki Burgaso 
oro uosto, apie 100 km iki Varnos 
oro uosto, 12 km iki Saulėto kranto, 
Elenitės kurortinėje zonoje, ant jūros 
kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2004 
metais. 10-ies aukštų pastate 
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), paplūdimio rankšluosčiai už 
užstatą.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai 
nemokamai, paplūdimio rankšluosčiai 
už užstatą.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.victoria-group.net 

Numeriuose:
 ♦ vonia
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per savaitę
 ♦ palydovinė TV
 ♦ telefonas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ rankšluosčių keitimas kas antrą dieną
 ♦ mini baras*
 ♦ seifas*
 ♦ balkonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ kiliminė danga
 ♦ centrinis oro kondicionierius

Vaikams:
 ♦ diskoteka
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ baseinas 
 ♦ lovelė (pagal atskirą užklausą)
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Obzoras
ĮKURTAS JŪRININKŲ

Įkurtas dar senovės graikų ir vadintas Heliopoliu, šiandien Obzoras yra populiarus Juodosios jūros kurortas, turintis 
plataus smėlio paplūdimį, kuris nebūna perpildytas net sezono piko metu. Kurortas orientuotas į ramų ir atpalaiduojantį 

poilsį – mieste daug nedidelių viešbučių ir svečių namų, kuriuose ir sutelktos visos kurorto pramogos.

Kurortas
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RIU HELIOS BAY 4 *

Obzoras

SOL LUNA BAY RESORT 4*

LUCA HELIOS BEACH 4 *

Mūsų rekomendacijos
Obzoras – ideali vieta ramiam šeimos poilsiui, ypač 
jei keliaujate su vaikais. Pietinė dalis labai tinka 
pasivaikščiojimams – būtinai aplankykite Emonnos 
kaimelį, Trakijos karaliaus gimtinę, kur tebestovi senovinė 
šventykla, o kelių šimtų metų paslaptis saugo viduramžių 
pilis ir vienuolyno griuvėsiai. Obzore iš tiesų gera tingiai 
leisti laiką palūdimyje, o pasiilgus nuotykių – keliauti į 
kalnus, kur laukia miškai bei visuomet gaivus oras.

Ob
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ra
s

         Obzoro kurortas taip 
pat vertas dėmesio. Kurorto 
istorija mena graikų laikus, 
o šiandien jis labiausiai 
vertinamas dėl smėlio 
paplūdimio, iš kurio atsiveria 
nuostabūs vienos gražiausių 
Bulgarijos vietovių Juodosios 
jūros pakrantėje vaizdai.

Diana Ardinavičienė
Rezervacijų ir konsultacijų 

teikimo skyriaus vadybininkė
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SOL LUNA BAY RESORT Viskas
įskaičiuota4

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 5 barai („Lobby“ baras, baras 
prie baseino)

 ♦ uždaras baseinas
 ♦ restoranas (750 asm., 
švediškas stalas)

 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ gydytojo kabinetas*
 ♦ 3 konferencijų salės (iki 80 
asm.)

 ♦ interneto kavinė*
 ♦ parduotuvės
 ♦ vandens pramogų parkas
 ♦ baseinas (atviras)
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ 2 a la carte restoranai
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė*

 ♦ automobilių nuoma
 ♦ kirpykla
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

 Pramogos ir sportas:
 ♦ biliardas*
 ♦ petankė 
 ♦ dviračių nuoma*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ mini futbolas (paplūdimyje)
 ♦ bemotorės vandens sporto 
priemonės*

 ♦ šaudykla (šaudymas iš 
pneumatinio šautuvo / 
pistoleto)

 ♦ pirtis*
 ♦ aerobika 
 ♦ masažas*
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ motorinės vandens sporto 
priemonės*

 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ smiginis 
 ♦ sauna*

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 65 km iki Varnos oro uosto, 80 km iki Burgaso 
oro uosto, Obzoro kurortinėje zonoje, 2,5 km iki kurorto centro, ant 
jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2009 metais. Bendra teritorija 11500 kv. 
m. Viešbutį sudaro du 7-ių aukštų pastatai ir naujas 4-ių aukštų 
pastatas, kuriuos skiria tiltas per nedidelį upelį, atstumas tarp 
pastatų apie 100 m. Naujame pastate yra tik numeriai, registratūra 
ir baras. Svečiai, apgyvendinti naujame pastate, pusryčiauja 
tame pačiame pastate esančiame bare arba pagrindinio pastato 
restorane, pietūs ir vakarienė patiekiami restorane. Viešbutyje 
yra 531 numeris (407 iš jų su vaizdu į jūrą): 395 Standard Sea arba 
Park View tipo numeriai (4 iš jų pritaikyti žmonėms su negalia, 
maks. 2+1 asm., 33 kv. m), 131 Family Suite Sea or Park View tipo 
numeris (4 iš jų pritaikyti žmonėms su negalia, pagrindiniame 
pastate: 2 miegamieji, viename – dvigulė ir sulankstoma lovos, 
kitame – vienvietės lovos, kambariai atskirti durimis, maks. 4 asm., 
54 kv. m; naujame pastate: miegamasis su 2 vienvietėmis lovomis, 
svetainė su sulankstoma lova ir 2 foteliai, kambariai atskirti durimis 
maks. 4 asm.), 5 Big Family Suite tipo numeriai (2 miegamieji, 
viename – 2 suglaustos vienvietės lovos, kitame – 2 vienvietės 
lovos, svetainė su 2 sulankstomomis lovomis, kambariai atskirti 
durimis, maks. 4+2 asm., 65 kv. m).
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio. Skėčiai, gultai nemokamai (kiekis 
ribotas), paplūdimio rankšluosčiai už užstatą.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.melia.com 

Numeriuose:
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ televizorius
 ♦ balkonas
 ♦ mini baras*
 ♦ Wi-Fi internetas
 ♦ vonia / dušas 
 ♦ telefonas
 ♦ seifas*
 ♦ grindys – kiliminė danga arba 
plytelės

 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ centrinis oro kondicionierius

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ baseinas 
 ♦ lovelė (pagal atskirą užklausą)
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RIU HELIOS BAY Viskas
įskaičiuota4

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ belaidis internetas registratūroje*
 ♦ kirpykla
 ♦ konferencijų salė (iki 45 asm.)
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ konferencijų įranga
 ♦ baseinas (atviras, nešildomas)
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ 3 barai 
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ parduotuvės
 ♦ restoranas (su terasa iki 380 asm.)
 ♦ uždaras baseinas (šildomas)
 ♦ gydytojo iškvietimas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ tinklinis 
 ♦ sauna*
 ♦ gyva muzika 
 ♦ teniso kortas*
 ♦ krepšinis
 ♦ SPA centras* („Thalasso“ / „Wellness“, 
terapijai veidui ir kūnui)

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ aerobika 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ vandens aerobika
 ♦ masažas*
 ♦ pirtis*
 ♦ smiginis 
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ biliardas*
 ♦ žaidimų automatai* (elektroniniai 
žaidimai)

 ♦ mini futbolas
 ♦ petankė

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 60 km iki Varnos 
oro uosto, 80 km iki Burgaso oro 
uosto, Obzore, 500 m iki kurorto 
centro, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: 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, paplūdimio rankšluosčiai 
nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.riu.com 

Numeriuose:
 ♦ balkonas
 ♦ dušas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ seifas*
 ♦ patalynės keitimas kas 2 dienas (pagal 
atskirą užklausą)

 ♦ televizorius
 ♦ rankšluosčių keitimas kas 2 dienas 
(pagal atskirą užklausą)

 ♦ mini baras* (pagal atskirą užklausą)
 ♦ kiliminė danga
 ♦ telefonas
 ♦ plaukų džiovintuvas

Vaikams:
 ♦ auklė (pagal atskirą užklausą)*
 ♦ baseinas nešildomas
 ♦ paauglių klubas (nuo 9 iki 12 metų)
 ♦ vaikų klubas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ lovelė (pagal atskirą užklausą)
 ♦ vežimėlis (pagal atskirą užklausą)*
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LUCA HELIOS BEACH Viskas
įskaičiuota4

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ 2 restoranai (pagrindiniame – 170 asm., 
švediškas stalas, teminiai vakarai 2 k. 
per savaitę)

 ♦ automobilių nuoma
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ baras (airiškas „Pub“)
 ♦ baseinas (atviras, nešildomas)
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ 2 barai („Lobby“ baras, baras prie 
baseino)

 ♦ belaidis internetas registratūroje*

 Pramogos ir sportas:
 ♦ biliardas*
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ tinklinis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ žaidimų automatai* (elektroniniai 
žaidimai)

 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ sauna*
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ smiginis 
 ♦ masažas*
 ♦ video žaidimai*
 ♦ pramoginiai renginiai

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 60 km iki Varnos 
oro uosto, 80 km iki Burgaso oro uosto, 
Obzoro kurortiniame mieste, 500 m iki 
kurorto centro, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: 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, paplūdimio rankšluosčiai 
nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai, 
skėčiai, gultai, paplūdimio rankšluosčiai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.lucahotels.com 
Ekonominė klasė

Numeriuose:
 ♦ balkonas
 ♦ dušas
 ♦ rankšluosčių keitimas kas 2 dienas 
(pagal atskirą užklausą)

 ♦ kiliminė danga
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ seifas*
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ kabelinė TV
 ♦ patalynės keitimas kas 2 dienas 
(pagal atskirą užklausą)

 ♦ telefonas

Vaikams:
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ skyrius pagrindiniame baseine 
(nešildomas)

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas
 ♦ vežimėlis*
 ♦ lovelė (pagal atskirą užklausą)
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OBZOR BEACH RESORT Pusryčiai,
vakarienė4

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ a la carte restoranas
 ♦ 3 barai 
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ restoranas
 ♦ kirpykla
 ♦ 5 baseinai
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ SPA centras
 ♦ parduotuvės
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ belaidis internetas 

 Pramogos ir sportas:
 ♦ tinklinis 
 ♦ sauna*
 ♦ petankė 
 ♦ masažas*
 ♦ vandens aerobika
 ♦ mini golfas*
 ♦ biliardas*
 ♦ stalo tenisas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ mini futbolas 
 ♦ smiginis*
 ♦ pirtis*
 ♦ elektroniniai žaidimai*

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 60 km iki Varnos 
oro uosto, 80 km iki Burgaso oro 
uosto, Obzoro kurortinėje zonoje, 2 
km iki kurorto centro, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: 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*.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.obzorbeachresort.com 

Numeriuose:
 ♦ telefonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ grindys – plytelės arba laminatas
 ♦ patalynės keitimas kartą per savaitę
 ♦ balkonas
 ♦ dušas
 ♦ seifas*
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ televizorius
 ♦ plaukų džiovintuvas

Vaikams:
 ♦ vaikų klubas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ 5 baseinai
 ♦ lovelė (pagal atskirą užklausą)*
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Kurortas, turintis du paplūdimius pačiame mieste ir vieną kiek į šiaurę nuo miesto. Čia 
atostogautojams nepritrūks nei restoranų, nei naktinių klubų ir kitokių pramogų, tačiau visgi 

svarbiausias miesto akcentas – senamiestis su tuose kraštuose tradiciniais mediniais pastatais.

Sozopolis
PASTATYTAS APOLONO GARBEI

Kurortas

128



Sozopolio išskirtinumas
Sozopolis Burgaso įlankoje buvo įkurtas dar 610 m. pr. Kr. Buvusi 
graikų kolonija šiandien turistus traukia ypatingu senamiesčiu: 
senovinėmis bažnyčiomis ir koplyčiomis, siauromis gatvelėmis su 
staigiais posūkiais bei mediniais namais su erkeriais ir vyno rūsiais.

Ką veikti Sozopolyje?
Iki soties prisimaudę ir pasikaitinę saulėje, keliaukite pasivaikščioti 
po Sozopolio garsenybes Šv. Georgijaus bažnyčią ir bažnyčių 
tinklą „Pagalbos miestą“, leiskitės į jūrinį pasiplaukiojimą aplink Šv. 
Petro ir Šv. Jono salas arba išvykite į ekskursiją Ropotamo upe.

So
zo

po
lis

129Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt



So
zo

po
lis

GREEN LIFE BEACH 
RESORT

Pusryčiai,
pietūs,
vakarienėAp. Htl

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ belaidis internetas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ suvenyrų parduotuvė
 ♦ seifas
 ♦ restoranas
 ♦ a la carte restoranas
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ 2 barai
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ SPA centras
 ♦ slidžių / batų saugojimo kambarys
 ♦ autobusas iki keltuvo
 ♦ baseinas
 ♦ 2 konferencijų salės

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas*
 ♦ elektroniniai žaidimai*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ sauna 
 ♦ pirtis 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ biliardas*

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: apie 47 km iki Burgaso oro 
uosto, apie 3 km iki Sozopolio kurorto centro, apie 
150 m iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2009 metais. Viešbutį 
sudaro vienas pagrindinis pastatas ir vilų 
kompleksas, kuriuose yra 124 numeriai: 
Studio tipo numeriai (dvigulė lova, papildoma 
sulankstoma lova, įrengtas virtuvės 
kampas (kaitlentė, lėkštės, puodeliai, mini 
šaldytuvas), pietų stalas, maks. 2+1 arba 
3 asm., 35 kv. m), One Bedroom Apartment 
tipo numeriai (miegamasis su dvigule lova, 
prieškambaris su sulankstoma lova, įrengtas 
virtuvės kampas (kaitlentė, lėkštės, puodeliai, 
mini šaldytuvas), pietų stalas, maks. 2+2 arba 3 
asm., 47–70 kv. m), Two Bedroom Apartment  tipo 
numeriai (du atskiri miegamieji, dvi dvigulės lovos, 
svetainė, pietų stalas, sulankstoma lova, maks. 4+ 
2 asm., 80–100 kv. m).
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio. Skėčiai, gultai, 
čiužiniai*.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ
www.greenlifehotel-bansko.bg 

Numeriuose:
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ balkonas
 ♦ aptarnavimas*
 ♦ telefonas
 ♦ Wi-Fi internetas
 ♦ kiliminė danga
 ♦ chalatas
 ♦ palydovinė TV
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ mini baras
 ♦ patalynės keitimas kas 2 dienas
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ šlepetės
 ♦ vonia / dušas

Vaikams:
 ♦ lovelė (pagal atskirą užklausą)
 ♦ auklė (pagal atskirą užklausą)*
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SANTA MARINA 
HOLIDAY VILLAGE PusryčiaiAp. Htl

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ SPA centras
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė 

 ♦ 5 barai
 ♦ konferencijų salė
 ♦ grožio salonas
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ belaidis internetas*
 ♦ 2 a la carte restoranai
 ♦ parduotuvės
 ♦ seifas
 ♦ 4 baseinai
 ♦ konditerija

 Pramogos ir sportas:
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ treniruoklių salė*
 ♦ pirtis*
 ♦ teniso kortas*
 ♦ masažas*
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ stalo tenisas*
 ♦ SPA centras*
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ teniso inventorius*

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: apie 43 km iki Burgaso oro uosto, apie 2 km iki 
Sozopolio kurorto centro, apie150 m iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2006 metais. Bendra teritorija – 
100 000 kv. m. Viešbutį sudaro vienas pagrindinis pastatas 
ir 80 vilų, kuriuose yra Studio tipo numeriai (vieno kambario 
numeris, dvigulė lova, įrengtas virtuvės kampas, pietų stalas, 
maks. maks. 2+1 arba 3 asm., 39–52 kv. m), Studio Sea Vew 
tipo numeriai (vieno kambario numeris, dvigulė lova, įrengtas 
virtuvės kampas, pietų stalas, maks. 2 +1 arba 3 asm., 39–52 
kv. m), One Bedroom Apartment tipo numeriai (miegamasis su 
dvigule lova, prieškambaryje sulankstoma lova, irentas virtuvės 
kampas, pietų stalas, maks. 2+1 arba 3 asm., 49–55 kv. m), 
One Bedroom Apartment Sea View tipo numeriai (miegamasis 
su dvigule lova, prieškambaryje sulankstoma lova, irentas 
virtuvės kampas, pietų stalas, maks. 2+1 arba 3 asm., 49–55 
kv. m), Two Bedroom Apartment tipo numeriai  (2 miegamieji: 
vienas – su dvigulė lova, kitas – su dviem vienvietėmis 
lovomis; prieškambaryje  sulankstoma lova, įrengtas virtuvės 
kampas, pietų stalas, maks. 4+1 arba 5 asm., 80–90 kv. m), 
Two Bedroom Apartment Sea View tipo numeriai (2 miegamieji: 
vienas – su dvigulė lova, kitas – su dviem vienvietėmis lovomis; 
prieškambaryje  sulankstoma lova, įrengtas virtuvės kampas, pietų 
stalas,  maks. 4+1 arba 5 asm., 80–90 kv. m).
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio. Skėčiai, gultai*.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ
www.santamarina.bg 

Numeriuose:
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ telefonas
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus 
per savaitę

 ♦ internetas
 ♦ dušas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ individualus oro 
kondicionierius

 ♦ rankšluosčių keitimas 2 kartus 
per savaitę

 ♦ palydovinė TV
 ♦ balkonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ auklė (pagal atskirą užklausą)*
 ♦ lovelė (pagal atskirą 
užklausą)*
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VILLA LIST Viskas
įskaičiuota4

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė*
 ♦ seifas
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ 2 baseinai
 ♦ a la carte restoranas
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ 2 barai
 ♦ SPA centras
 ♦ grožio salonas
 ♦ restoranas
 ♦ konferencijų salė

 Pramogos ir sportas:
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ soliariumas*
 ♦ masažas*
 ♦ pirtis*
 ♦ kazino
 ♦ sauna*
 ♦ biliardas*

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: naujoje Sozopolio 
miesto dalyje (50 m iki centro), 45 
km iki Burgaso oro uosto, 300 m 
iki senosios miesto dalies, 50 m iki 
centrinio paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1997 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2010 
metais. Viešbutis sudarytas iš 4-ių 
aukštų pastato, kuriame yra 110 
numerių: Standard Park View (dvi 
vienvietės lovos arba dvigulė lova, 
išskleidžiamas krėslas, maks. 2+1 
asm., 20 kv. m), Standard Sea View (dvi 
vienvietės lovos arba dvigulė lova, 
išskleidžiamas krėslas, maks. 2+1 
asm., 20 kv. m.
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio. Skėčiai, 
gultai, čiužiniai*.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.hotellist-bg.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas 
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per savaitę
 ♦ mini baras*
 ♦ aptarnavimas*
 ♦ balkonas
 ♦ Wi-Fi internetas
 ♦ telefonas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien

Vaikams:
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane
 ♦ lovelė (pagal atskirą užklausą)
 ♦ auklė*
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ skyrius pagrindiniame baseine
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LAGUNA BEACH RESORT & SPA Viskas
įskaičiuota4

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ konferencijų salė
 ♦ belaidis internetas
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ restoranas
 ♦ a la carte restoranas
 ♦ 3 barai
 ♦ baseinas
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ parduotuvės
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

 ♦ SPA centras
 ♦ grožio salonas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ smiginis 
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ teniso kortas*
 ♦ biliardas*
 ♦ šaudymas iš lanko*
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika 
 ♦ vandens aerobika
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ masažas*
 ♦ pirtis*
 ♦ sauna*
 ♦ SPA centras*
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ elektroniniai žaidimai*

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: apie 3 km iki Burgaso miesto oro 
uosto,  apie 3 km iki Sozopolio kurortinio miestelio 
centro, apie 30 m iki „Auksinės žuvelės“ paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2007 metais. Bendra 
teritorija 13 000 kv. m. Viešbutį sudaro du 
5-ių aukštų pastatai ir šešios trijų aukštų vilos. 
Viešbutyje yra 124 numeriai: standartiniai 
numeriai (pagrindiniame korpuse, dvivietė lova 
arba dvi vienvietės lovos ir išskleidžiamas fotelis, 
maks. 2+1 arba 3 asm., 30 kv. m), Studio tipo 
numeriai (vieno kambario, dvivietė lova ir mini 
virtuvėlė, valgomojo stalas, maks. 2 asm., 35 kv. m); 
One Bedroom Apartment tipo numeriai (miegamasis 
su dviviete lova ir svetainė su išskleidžiama sofa, 
mini virtuvėlė, valgomojo stalas, maks. 2+2 arba 
4 asm., 47-70 kv. m), Two Bedroom Apartment 
tipo numeriai (2 miegamieji: viename dvivietė 
lova, kitame – dvi vienvietės lovos, svetainė su 
išskleidžiama sofa ir mini virtuvė su valgomojo 
stalu, maks. 4+2 arba 6 asm., 81–99 kv. m). 
Pirmame aukšte yra du standartiniai numeriai 
pritaikyti asmenims su negalia.
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio. Skėčiai, gultai, 
čiužiniai*.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.lagunabeachresort.net

Numeriuose:
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ palydovinė TV
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ dušas
 ♦ kiliminė danga
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per savaitę
 ♦ Wi-Fi internetas
 ♦ aptarnavimas*
 ♦ balkonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ telefonas

Vaikams:
 ♦ lovelė (pagal atskirą užklausą)*
 ♦ vandens kalnelis
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas 
 ♦ vaikų klubas
 ♦ auklė (pagal atskirą užklausą)*
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SIENA HOUSE 

TABANOV BEACH

Be
maitinimo3  Special Cat.

Pusryčiai3

So
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: įsikūręs Misario vietovėje, 
naujoje Sozopolio miesto dalyje, 40 km iki 
Burgaso miesto oro uosto, 600 m iki senamiesčio 
ir 600 m iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2012 m. Viešbutį 
sudaro vienas 5-ių aukštų pastatas, kuriame 
yra 23 numeriai: Standart Without Balcony tipo 
numeriai (viena dvivietė lova ir išskleidžiamas 
krėslas, maks. 2+1 arba 3 asm., 16 kv. m).
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio. Skėčiai, gultai, 
čiužiniai*.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ
www.sienahouse.bg 

Numeriuose:
 ♦ dušas
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ balkonas
 ♦ televizorius
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per savaitę
 ♦ rankšluosčių keitimas 2 kartus per 
savaitę

Vaikams:
 ♦ lovelė (pagal atskirą užklausą)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinas
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ restoranas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ seifas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas*
 ♦ treniruoklių salė

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: Sozopolio kurortinio 
miestelio naujoje dalyje, apie 50 km iki 
Burgaso miesto oro uosto, apie 500 m iki 
senamiesčio, apie 100 m iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2007 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2010 metais. 
Teritorija – 2270 kv. m. Viešbutį sudaro 
vienas penkių aukštų pastatas, kuriame 
yra 46 standartiniai numeriai (dvi viengulės 
lovos, ištiesiamas fotelis, maks. 2+1 asm. 
arba 3 asm., 20 kv. m).
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio. Skėčiai, 
gultai, čiužiniai*.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ
www.tabanovhotel.com 

Numeriuose:
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ grindys – laminatas
 ♦ Wi-Fi internetas
 ♦ dušas
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ balkonas
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per savaitę
 ♦ rankšluosčių keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ mini šaldytuvas

Vaikams:
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
 ♦ lovelė (pagal atskirą užklausą)
 ♦ skyrius pagrindiniame baseine
 ♦ žaidimų aikštelė
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Kelionės dokumentai 
Prieš išvykstant poilsiauti būtina įsitikinti, kad turite visus kelionėms 
į užsienį reikalingus dokumentus: kelionės metu galiojantį asmens 
tapatybę patvirtinantį dokumentą, kelionės bilietus, draudimo polisus 
ir pan. Vykstantiems į Bulgariją su savimi privaloma turėti galiojantį 
pasą arba asmens tapatybės kortelę. Tarnybinis ir diplomatinis pasai 
nėra tinkami dokumentai vykti į poilsinę kelionę. Įsitikinkite, kad Jūsų 
asmens tapatybę patvirtinančio dokumento, su kuriuo vykstate į 
Bulgariją, galiojimo laikas nepasibaigęs. Atminkite, kad įvažiuojančiojo 
į šalį asmens pasas arba asmens tapatybės kortelė privalo galioti 
ne trumpiau kaip 6 mėnesius, skaičiuojant nuo kelionės pabaigos. 
Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į šalies migracijos 
tarnybas. Asmenims be pilietybės, turintiems leidimą gyventi Lietuvos 
Respublikoje ir išduotą galiojantį kelionės dokumentą, atvykti į Bulgariją 
neleidžiama. Dokumentus kelionei (elektroninio formato lėktuvo bilietą 
ir apgyvendinimo viešbutyje dokumentą – kelionės čekį) 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 išskiriamas 
į dvi dalis: „kopija keliautojams“ ir „kopija viešbučiui“. Dokumentus 
prašome saugoti iki grįžimo iš kelionės dienos. Praradus pasą ar kitus 
asmens dokumentus, taip pat juos sugadinus, būtina apie tai nedelsiant 
informuoti UAB „Tez Tour“ atstovą. Praradus pasą ar jį sugadinus, turi 
būti išduotas asmens grįžimo dokumentas. Jis išduodamas Užsienio 
reikalų ministro 2008 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. V-141 „Dėl Asmens 
grįžimo pažymėjimo išdavimo ir įforminimo tvarkos aprašo patvirtinimo” 
nustatyta tvarka, todėl jo išdavimas gali užtrukti, ypač jei užsienio 
šalyje nėra Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulato. 
Asmens grįžimo pažymėjimas yra skirtas tik grįžimui į kilmės šalį, todėl 
su juo vykti į kitas valstybes negalima. Išlaidas, susijusias su asmens 
grįžimo pažymėjimo išdavimu bei grįžimu į kilmės šalį, taip pat išlaidas už 
papildomai praleistą laiką užsienio šalyje apmoka pats turistas.

Vizos 
Lietuvos piliečiams, vykstantiems į Bulgariją, vizos nereikalingos. 
Vykstant į Bulgariją galioja bevizio įvažiavimo režimas, tačiau yra pasienio 
kontrolė. Todėl atkreipiame dėmesį į tai, kad kiekvienas keliaujantysis 
privalo su savimi turėti galiojantį pasą ar asmens tapatybės kortelę, nes 
šalies teisėsaugos institucijų pareigūnai, vadovaudamiesi nacionaliniais 
teisės aktais, turi teisę patikrinti asmens tapatybę. Daugiau informacijos 
galima rasti Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerijos interneto 
svetainėje www.urm.lt. Ne Lietuvos Respublikos piliečiams migracijos 
tarnybų reikalavimai ir vizų išdavimo tvarka gali skirtis. Dėl visos 
reikiamos informacijos būtina kreiptis į atitinkamos šalies diplomatines 
atstovybes ar konsulines įstaigas. Jeigu Lietuvoje gyvenantys asmenys 
kitos šalies vizos Lietuvoje įsigyti negali, jie turi kreiptis į artimiausią 
atitinkamos šalies ambasadą. 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. Asmenims be pilietybės, turintiems leidimą gyventi 
Lietuvos Respublikoje ir išduotą galiojantį kelionės dokumentą, atvykti į 
Bulgariją neleidžiama. Atkreipiame dėmesį į tai, kad aukščiau nurodyta 
vizų išdavimo tvarka ir kiti imigracijos reikalavimai turistinio sezono 
metu gali keistis. Naujausios informacijos apie vizų išdavimo tvarką 
teiraukitės kelionių agentūroje ar priimančios šalies diplomatinėje 
atstovybėje. Išsamesnė informacija apie valstybės sienos kirtimo tvarką 
yra pateikiama  www.pasienis.lt ir www.migracija.lt. 
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.migracija.lt. 
ATTENTION! Tourists, who are the citizens of Foreign countries, which do 
not have contracts with the Republic of Lithuania according to elimination 
of visas for travel to the Republic of Lithuania, when purchasing a trip 
with departure from Lithuania / return to Lithuania, must have a multiple 
entry visa (Schengen or National visa), valid not less than the duration of 
the trip (detailed information you can find www.migracija.lt). 
ВНИМАНИЕ! Гражданам зарубежных стран не имеющим 
безвизового соглашения с Литовской Республикой, которые 
приобрели туристическую поездку, вылета / возврата из / в 
Литовскую Республику должны иметь многократную (национальную 
или шенгенскую) визу, сроком действия визы не менее 
продолжительности поездки/путёвки (подробную информацию 
можно получить www.migracija.lt).

Vaiko išvykimas į užsienį 
Vykstant į kelionę su nepilnamečiais vaikais reikia laikytis Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės patvirtintos vaiko laikino išvykimo į užsienio 
valstybes, nepriklausančias Šengeno erdvei, tvarkos. Vaikas, vykstantis 
į kelionę privalo turėti galiojantį pasą ir kitus dokumentus, reikalingus 
kelionei (bilietus, draudimo polisą). Jeigu vaikas vyksta vienas ar su jį 
lydinčiu asmeniu į Šengeno erdvei nepriklausančias valstybes, Lietuvos 
pasienio kontrolės punkto pareigūnams turi būti pateikiamas bent 
vieno iš tėvų arba globėjo (rūpintojo) sutikimas ir šio sutikimo kopija. 
Sutikime parašo tikrumas turi būti paliudytas notaro arba Lietuvos 
diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos pareigūno, arba seniūno. 

Vaikui išvykstant su jį lydinčiu asmeniu, sutikime 
turi būti nurodyti vaiką lydinčio asmens ir vaiko 
duomenys: vardas, pavardė, gimimo data arba 
asmens kodas, Lietuvos piliečio paso dokumento 
duomenys (numeris, kas ir kada išdavė), galiojimo laikas. Tuo atveju, kai 
vaiko pavardė nesutampa su vieno iš tėvų, su kuriuo jis išvyksta į užsienio 
valstybę, nepriklausančią Šengeno erdvei, pavarde, Valstybės sienos 
apsaugos tarnybos pareigūnams pareikalavus, turi būti pateikiamas 
vaiko gimimo liudijimas (originalas arba notaro patvirtinta kopija). Vaikų 
grupėms vykstant į ekskursijas, turistines ar kitas keliones būtinas 
kelionės organizatoriaus parašu ir antspaudu patvirtintas raštas su 
išvykstančių vaikų ir jų lydinčių asmenų sąrašu bei šio rašto kopija. 
Sąraše privalo būti nurodyti išvykstančių vaikų ir juos lydinčių asmenų 
duomenys: vardas, pavardė, gimimo data arba asmens kodas, Lietuvos 
piliečio paso duomenys (numeris, kas ir kada išdavė), galiojimo laikas, taip 
pat kelionės organizatoriaus duomenys (pavadinimas, adresas, juridinio 
asmens kodas, telefonas, fakso numeris, el. paštas).
Išvykstant vaikui, kuriam nustatyta globa (rūpyba), globėjas (rūpintojas), 
vaikų globos (rūpybos) institucijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo, 
likus ne mažiau kaip 3 dienoms iki išvykimo, privalo raštu informuoti 
savivaldybės vaikų teisių apsaugos tarnybą (skyrių) apie laikiną vaiko 
išvykimą, nurodant kelionės tikslą, trukmę ir šalį, į kurią vaikas vyksta. 
Nuo 2007 m. birželio 1 d. sutikimų vaikui laikinai išvykti į užsienio 
valstybes nebeišduoda Savivaldybės vaikų teisių apsaugos tarnybos 
skyriai. Atitinkamą dokumentą gali parašyti globėjas (rūpintojas), kurio 
parašo tikrumas turės būti patvirtintas notaro arba Lietuvos diplomatinės 
atstovybės ar konsulinės įstaigos pareigūno, arba seniūno. Daugiau 
informacijos apie vaikų išvykimo į užsienį sąlygas ieškokite interneto 
svetainėje www.pasienis.lt arba sužinokite paskambinę Valstybės sienos 
apsaugos tarnybai.

Vaiko palydos paslaugos sąlygos ir tvarka bendrovės „Small Planet 
Airlines“ skrydžiuose.
Vaikai nuo 5 iki 13 metų (imtinai) gali skristi lėktuvu tik lydimi kito 
vyresnio nei 16 metų asmens. Jei toks asmuo kartu nekeliauja, vaikams 
nuo 5 iki 13 metų (imtinai) turi būti užsakyta speciali paslauga – nelydimų 
vaikų palyda. Vaikai iki 5 metų gali keliauti tik kartu su tėvais ar kitais 
kartu skrendančiais ir juos globojančiais asmenimis. 14 metų ir vyresni 
vaikai, turintys tinkamus asmens dokumentus ir tėvų / globėjų sutikimus 
gali keliauti vieni.
Nelydimų vaikų palydos paslauga atskirais atvejais gali būti užsakyta ir 
vyresniems – 14–15 metų vaikams. Nelydimų vaikų palydos paslauga 
yra mokama – 225 LTL (65,16 EUR) už palydą skrydyje į vieną pusę arba 
450 LTL (130,33 EUR), jei palydos reikia skrydžiuose abiem kryptimis.
Dėl nelydimų vaikų palydos būtina susitarti su kelionių organizatoriumi 
arba kelionių agentūra iš anksto, prieš perkant bilietą ar iš anksto 
organizuotą turistinę kelionę. Užsakius paslaugą turi būti gautas UAB 
„Tez Tour“ patvirtinimas. UAB „Tez Tour“ derina užsakomą palydą su 
vežėju. Nelydimų vaikų gali būti ne daugiau kaip 6 viename skrydyje. Dėl 
likusių laisvų vietų skaičiaus prašome kreiptis į kelionių agentūrą arba 
UAB „Tez Tour“.
Užsakant nelydimų vaikų palydą, reikalinga pateikti šią informaciją bei 
užpildyti prie šios tvarkos pridėtą nelydimo vaiko palydos užsakymo 
formą, kurią rasite interneto svetainėje www.teztour.lt:
1. Nelydimo vaiko pavardę, privalu nurodyti pilną vardą (mažesni vaikai 
gali neprisiminti pavardės);
2. Vaiko amžių;
3. Vaiko gyvenamosios vietos adresą, telefoną;
4. Vaiką palydinčio išvykimo oro uoste asmens vardą, pavardę, 
gyvenamosios vietos adresą bei telefoną (su tarptautiniu šalies telefono 
kodu); 
5. Vaiką pasitinkančio atvykimo oro uoste asmens vardą, pavardę, 
gyvenamosios vietos adresą bei telefoną (su tarptautiniu šalies telefono 
kodu). Gyvenamosios vietos adresas turi būti nurodytas atvykimo oro 
uosto vietovėje. 
6. Vaiko išlydėjimą ir pasitikimą organizuojančio asmens vardą, pavardę, 
gyvenamosios vietos adresą bei telefoną (su tarptautiniu šalies telefono 
kodu). 
Atspausdinami ir užpildomi 4 (keturi) nelydimo vaiko palydos užsakymo 
formos egzemplioriai. Vaiko išlydėjimą ir pasitikimą organizuojantis 
asmuo pasirašo visuose 4-iuose nelydimo vaiko palydos užsakymo 
formos egzemplioriuose, grafoje „DECLARATION OF PARENT 
GUARDIAN“. Skenuota užpildyta ir pasirašyta nelydimo vaiko palydos 
užsakymo formos kopija turi būti persiųsta UAB „Tez Tour“ elektroniniu 
paštu avia@teztour.lt ne vėliau nei 72 valandos iki skrydžio. Vaiką 
išlydintis asmuo turės perduoti visus 4-is užpildytus su parašų originalais 
nelydimo vaiko palydos užsakymo formos egzempliorius išvykimo oro 
uosto skrydžio registracijos darbuotojams.
Išvykimo oro uoste palydintis asmuo kartu su vaiku, kuriam užsakyta 
nelydimo vaiko palydos paslauga, turi atvykti anksčiau bei pristatyti 
vaiką registraciją į skrydį vykdantiems oro uosto darbuotojams. Išlydintis 
asmuo privalo lydėti vaiką iki užregistravimo į skrydį momento ir turi 
pasilikti išvykimo oro uoste iki skrydžio (orlaivio pakilimo) – jei kiltų kokių 
nors nesklandumų vykdant išvykimo formalumus ar skrydžių vėlavimo 
/ atšaukimo atvejais. Vaiką registracijos personalas palydės į orlaivį, kur 
jis bus perduotas skrydžių palydovių priežiūrai. Atvykus į paskirties oro 

Svarbi informacija keliaujantiems

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas*
 ♦ treniruoklių salė

*Už papildomą mokestį
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uostą, vaiką pasitiks oro uosto keleivių aptarnavimo 
tarnybos darbuotojai ir palydės pro visas patikras iki 
atvykimo zonos, kur vaiką turės pasitikti sutinkantis 
asmuo. Susisiekus su sutinkančiu asmeniu ir įsitikinus 
pagal pateiktus dokumentus, kad tai tas pats asmuo, 

vaikas bus perduotas sutinkančiojo asmens rūpybai. Sutinkantis asmuo 
turės pasirašyti palydos dokumentus.
Dėmesio! Paslaugos įkainiai ir (ar) paslaugos suteikimo tvarka gali 
keistis. Jeigu Jūsų skrydį vykdantis vežėjas yra kita aviakompanija, dėl 
informacijos suteikimo prašome kreiptis į Jus aptarnaujančią kelionių 
agentūrą.

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“ ar kitas skrydį 
vykdantis vežėjas, nei UAB „Tez Tour“ neprisiima jokios atsakomybės dėl 
motinos ar vaiko sveikatos sutrikimų. Daugiau informacijos 
www.smallplanet.aero/lt. Jeigu Jūsų skrydį vykdantis vežėjas yra kita 
aviakompanija, dėl informacijos prašome kreiptis į Jus aptarnaujančią 
kelionių agentūrą.

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.  
Informaciją apie skiepus keliautojams ir profilaktinį skiepijimą, keliaujant į 
konkrečią valstybę, galite rasti Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės 
centro pateiktose rekomendacijose interneto svetainėje 
www.ulac.lt/keliautojams.

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 Bulgariją rekomenduojame turėti Europos sveikatos 
draudimo kortelę. Apie kortelę plačiau skaitykite www.vlk.lt.

Skrydžio laikai 
Prieš kiekvieną kelionę būtinai pasitikslinkite skrydžio laikus. Vykdami iš 
Lietuvos, šią informaciją galite gauti Jums kelionę pardavusioje kelionių 
agentūroje arba interneto svetainėse www.vilnius-airport.lt/lt, 
www.teztour.lt. Informaciją apie orlaivius galite rasti interneto 
svetainėje www.teztour.lt. Pasitikslinti skrydžio laikus reikia ir grįžtant iš 
atostogų. Šią informaciją Jums suteiks UAB „Tes Tour“ atstovas arba ją 
galite rasti prie viešbučio registratūros esančiame informaciniame stende 
ar informaciniame segtuve, taip pat www.teztour.lt. 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 vieną vaikišką vežimėlį. 
Jeigu keli asmenys daiktus vežasi viename bagaže, vienas bagažas 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 . 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.
Rekomenduojama keleiviams 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 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 sugadinamas, atskridus 
nedelsiant reikia apie tai pranešti oro uosto bagažo tvarkymo tarnybai ir 
informuoti UAB „Tez Tour“ atstovą.

Sporto inventoriaus gabenimas    
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 ar 
veiksmų, susijusių su atitinkamos įrangos leidimu / neleidimu įvežti į šalį ir 
dėl to patirtų nuostolių.

Naminių gyvūnų gabenimas 
•	 Norint pervežti naminius gyvūnus turi būti užtikrintos tam tikros 

sąlygos: gabenimui lėktuvu priimami tik naminiai gyvūnai, kurių 
bendra masė su specialia dėže yra ne didesnė kaip 8 kg, dėžės 
matmenys turi būti ne didesni kaip 48 cm x 32 cm 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 šlapimui surinkti. 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 kelionių agentūroje, kurioje įsigijama kelionė arba lėktuvo 
bilietas;

•	 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, 
pateikdami gyvūno aprašymą bei nurodydami 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. Keleiviai, gabenantys gyvūną, privalo pasirašyti „Gyvūnų 
gabenimo UAB „Tez Tour“ užsakomaisiais reisais taisykles“ ir sumokėti 
nustatytą mokestį.

Draudimai įvežti gyvūną ar augalą (jo dalį arba gaminį iš jo) 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 
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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, 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 pateikiant 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. Atkreipiame dėmesį į tai, kad oro vežėjas 
turi teisę atsisakyti priimti skristi keleivį, jei keleivio protinė ar fizinė 
būsena, įskaitant apsvaigimą nuo alkoholio ar narkotikų, gali kelti pavojų 
jam pačiam, kitiems keleiviams, įgulai ar turtui, taip pat kitais oro vežėjo 
Bendrosiose keleivių ir vežimo sąlygose nurodytais pagrindais. Orlaivyje 
prašoma elgtis atsakingai ir laikytis aviacijos saugos reikalavimų. 
Pažymėtina tai, jog už elgesio orlaivyje taisyklių pažeidimus numatyta 
administracinė atsakomybė, o oro vežėjo ar kelionių organizatoriaus 
patirtus nuostolius privalo atlyginti žalą padaręs keleivis.

TEZ TOUR atstovai 
Įsigijus kelionės paketą (skrydis, pervežimas ir apgyvendinimas) 
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. Įsigijus kelionės paketą ar atskiras turizmo paslaugas visada 
galite susisiekti su TEZ TOUR atstovu jo suteiktu telefono numeriu 
arba bendruoju telefono numeriu, nurodytu kelionės dokumente ar 
internetinėje 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).
Informuojame, kad tos pačios kategorijos viešbučiai ne tik skirtingose 
šalyse, bet ir toje pačioje šalyje gali skirtis priklausomai nuo viešbučio 
būklės, viešbučio teritorijos dydžio, personalo paslaugumo, maitinimo 
pasirinkimo, teikiamų paslaugų spektro.  UAB „Tez Tour“ kataloguose 
ir interneto svetainėje (prie kiekvieno viešbučio pavadinimo) viešbučių 
kategorijos papildomai žymimos simboliu * (snaigė), tačiau šis žymėjimas 
(snaigėmis) neturėtų būti prilyginamas oficialiam viešbučio įvertinimui 
toje šalyje. Tai tik subjektyvus organizatoriaus viešbučio vertinimas, 
nustatomas atsižvelgiant į šalies specifiką, viešbučio būklę, teritorijos 
dydį, teikiamų paslaugų kiekį ir kita. Oficiali viešbučio kategorija šalyje 
UAB „Tez Tour“ kataloguose ir interneto svetainėje esančiuose viešbučio 
aprašymuose, Turizmo paslaugų teikimo sutartyse nurodoma prierašu 
„Viešbučio oficiali kategorija šalyje: 1/2/3/4/5 žvaigždutės“. Jeigu 
viešbutis neturi oficialios kategorijos šalyje, UAB „Tez Tour“ kataloguose 
ir interneto svetainėje esančiuose viešbučio aprašymuose, Turizmo 
paslaugų teikimo sutartyse nurodomas prierašas: „Viešbučio oficiali 

kategorija šalyje: viešbutis nekategorizuotas“. 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 tiek tiesiogiai iš kelionių agentūros, 
kurioje įsigyjate kelionę, tiek iš kitų šaltinių – poilsiautojų atsiliepimų, 
vertinimų internete, nuotraukų, viešbučio internetinio puslapio ir t. t. 
Atkreipiame dėmesį į tai, jog UAB „Tez Tour“ kataloguose ir interneto 
svetainėje www.teztour.lt esančiuose viešbučių aprašymuose gali būti 
kitos, nei pagal turizmo paslaugų teikimo sutartį užsakyto tipo, viešbučių 
numerių nuotraukos (gali skirtis kambario apstatymas baldais, spalvinė 
gama ir (ar) reali kambario būklė).
„Ekonominė klasė“ – tai kataloge arba interneto svetainėje „Ekonominės 
klasės viešbutis“ prierašu 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, vangesnis 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 žvaigždutės iki 5 
žvaigždučių, 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). 
Villa – atskiras 1–6 kambarių namelis, vieno arba dviejų aukštų, su 
svetaine, miegamuoju (-aisiais) ir vonios kambariu. Gali būti individualus 
baseinas, kartais vienu dalijasi kelios vilos. Platesnį Villa apgyvendinimo 
aprašymą ir jai priklausančią infrastruktūrą bei papildomas paslaugas 
rasite www.teztour.lt viešbučio aprašyme.
Pensionai skiriasi nuo ekonominės kategorijos viešbučių dažniausiai 
tik kambarių skaičiumi ir daug paprastesniu apstatymu. Paprastai 
pensionuose nėra tradicinės registracijos ir aptarnaujantis personalas gali 
būti pasiekiamas tik darbo metu. 
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 
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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. UAB „Tez Tour“ kataloguose 
ir internetinėje svetainėje www.teztour.lt pateikiamos nuorodos į 
kai kurių viešbučių interneto svetaines internete, tačiau informaciją 
šiose viešbučių interneto svetainėse skelbia ir atnaujina viešbučio 
administracija. UAB „Tez Tour“ neatsako už viešbučio ar kitose interneto 
svetainėse skelbiamą informaciją. Kai kurių viešbučių, apartamentų ar 
studijų administracija prašo palikti nustatyto dydžio užstatą (kreditine 
kortele arba grynaisiais pinigais, priklausomai nuo viešbučio nustatytų 
taisyklių), kuris grąžinamas išvykimo dieną, jei nėra padaryta žalos 
viešbučio, apartamentų ar studijos inventoriui. Atkreiptinas dėmesys į 
tai, kad vietinės kurortų savivaldos institucijos bet kuriuo metu gali įvesti 
vadinamąją pagalvės, turisto ar kitą rinkliavą, kurią gali reikėti susimokėti 
vietoje, t. y. registracijos viešbutyje ar kitu metu. UAB „Tez Tour“ neatsako 
už vietinių savivaldos institucijų ar valstybinės valdžios priimtus 
sprendimus.

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.

Pervežimo paslauga
Turistams, užsisakiusiems pervežimo paslaugą oro uostas–viešbutis ir 
(arba) viešbutis–oro uostas, UAB „Tez Tour“ organizuoja turistų nuvežimą 
iš oro uosto į viešbutį atvykimo dieną ir (arba) iš viešbučio į oro uostą 
išvykimo dieną. Turistai vežami autobusu arba mikroautobusu, kartais 
pervežimas gali būti vykdomas lengvuoju automobiliu kartu su kitais 
turistais. Įprastai turistus lydi UAB „Tez Tour“ atstovas. Vėliausiai dieną 
prieš skrydį privalu pasitikslinti išvykimo iš viešbučio laiką, kurį rasite 
viešbučio informaciniame segtuve arba informacinėje lentoje. Neradę 
pranešimo apie išvykimo laiką, nedelsiant susisiekite su UAB „Tez 
Tour“ atstovu. Atkreipiame dėmesį, kad dėl kai kurių viešbučių lokacijos 
autobusai ne visada gali privažiuoti prie visų UAB „Tez Tour“ siūlomų 
viešbučių ar apartamentų. Tokiu atveju turistai atvežami / paimami iki 
tam tikros vietos ir kelis šimtus metrų iki / nuo apgyvendinimo vietos 
gali tekti eiti pėsčiomis. Taip pat atkreipiame dėmesį į tai, kad galima 
pasirinkti pervežimo tipą. Tuo atveju kelionės dokumentuose nurodomas 
pasirinkto pervežimo oro uostas–viešbutis, viešbutis–oro uostas 
sutrumpinimas: G – grupinis pervežimas autobusu pagal nustatytą 
maršrutą; I – individualus pervežimas mini autobusu arba autobusu 
tiesiai į viešbutį; VIP – pervežimas pasirinkta transporto priemone tiesiai 
į viešbutį.

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 
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.

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 išimtinai 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 
individualus. 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. Individualų oro kondicionierių kiekvienas poilsiautojas 
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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). Geriamojo vandens 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, siekdami tinkamai užtikrinti Jūsų poreikius, 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 municipaliteto, verslo subjektų ir kt. Dėl tokių 
statybų, jų keliamo triukšmo ir nepatogumų nei kelionės organizatorius, 
nei viešbučio administracija neatsako.

Baseinas
Viešbučiuose būna įrengti atvirieji ir (arba) uždarieji baseinai. 
Baseinuose leidžiama maudytis tik šviesiu paros metu arba viešbučio 
nustatytomis valandomis. Uždarųjų / atvirųjų baseinų šildymo tvarka 
ir laikas, atsižvelgiant į sezono pradžią ir pabaigą, priklauso viešbučio 
administracijos nuožiūrai.

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 
būtis 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 ir kitus turimus dokumentus 
ir (ar) įrodinėjimo priemones, pagrindžiančias pretenzijos pagrįstumą. 
Pretenzijas kartu su priedais reikia siųsti registruotu laišku į UAB 
„Tez Tour“ biurą Vilniuje arba el. paštu info@teztour.lt. Jei pretenzija 
pateikiama el. paštu, pretenzijoje turi būti nurodyta pretenziją teikiančio 
asmens (-ų) kontaktinė informacija, be to, pretenzija turi būti pasirašyta 
ir nuskenuota bei el. laiške turi būti prisegti turimi priedai. Atkreipiame 
dėmesį į tai, kad bus registruojamos ir nagrinėjamos tik pretenzijos, 
pateiktos aukščiau nustatyta tvarka. 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 būdu, o nepavykus susitarti – Lietuvos Respublikos įstatymų 
numatyta tvarka. 

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 numatytas 
sezono pradžios / pabaigos datas bei mokamų / nemokamų paslaugų 
apimtį. 

Daugiau informacijos 
Prieš išvykstant į užsienio valstybes, daugiau informacijos, 
rekomendacinio pobūdžio patarimų apie pasirinktą šalį galite rasti 
Užsienio reikalų ministerijos interneto svetainėj www.urm.lt. Taip pat 
patariame atidžiai išsistudijuoti Valstybinio turizmo departamento 
interneto svetainėje www.tourism.lt (skyrelis – „Kelionių formalumai“) 
turistams skirtą informaciją. 
Vykstantiems poilsiauti į užsienio valstybes siūlome apsilankyti ir 
interneto svetainėje www.finance.yahoo.com/currency, kurioje galima 

sužinoti pasaulio valstybių valiutų kursus bei 
paskaičiuoti jų santykį. 

Ekskursijos  
TEZ TOUR atstovai informacinio susitikimo metu 
pasiūlys TEZ TOUR siūlomas ekskursijas toje šalyje. Taip pat suteiks 
visą aktualią informaciją apie ekskursijų trukmę, programą, kainas. 
Visas ekskursijas organizuoja ir vykdo „Tez Tour Bulgaria“. UAB „Tez 
Tour“ turistinių ekskursijų užsienyje neorganizuoja, nevykdo ir už jų eigą 
neatsako.
Siūlome turistams aktyviai domėtis ir būti atidiems pasirenkant 
ekskursijas bei jas teikiančius 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 ir paplūdimį šalia viešbučio, kadangi 
gali būti, kad kad viešbutis įkurtas ant jūros kranto, tačiau ant uolos, prie 
kurios nėra paplūdimio. 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 pranašumais viešbučiai 
nebūtinai nusileidžia pirmoje linijoje esantiems viešbučiams. Daugelis 
aukštesnės kategorijos viešbučių, esančių pirmoje linijoje, turi savo 
„filialą“ antroje linijoje. Tokiu atveju poilsiautojai, atostogaujantys antroje 
linijoje nuo jūros esančiame viešbutyje, kartais gali naudotis visa pirmoje 
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 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. Bulgarijoje 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 municipaliteto darbuotojai.
Nei kelionės organizatorius, nei viešbučio administracija neatsako už šių 
viešųjų paplūdimių tvarką.
Privatus paplūdimys – tai viešbučio savininko išpirkta (ar nuomojama) ir 
savo nuožiūra įrengta turistams paplūdimio juostos dalis. Čia už gultus ir 
skėčius įprastai mokėti nereikia.  

Vaikų klubas  
Viešbutyje dirbanti komanda nuo ryto iki vakaro organizuoja vaikams 
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 žvaigždučių 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 
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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 metų, nuo 7 iki 10 metų 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-iajam 
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.
SGL+CHD (Singe 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 
suaugusiaisiais. 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 suaugusiaisiais.   

Vaizdas pro langą
Sea View – numeris su vaizdu į jūrą. Vaizdas gali būti tiesioginis arba 
šoninis (dalinis), kai viešbutis stovi šonu į jūrą ir jūra 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 kaip  atskira 
rūšis.
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
R.O.H. (Run Of The House) – tai gali būti bet kurio tipo numeris 
užsakytame viešbutyje. Tikslus numerio tipas sužinomas tik atvykus į 
viešbutį. Numerio tipas priskiriamas viešbučio administracijos nuožiūra.
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, ar 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 – 
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 žvaigždučių, rečiau 4 žvaigždučių 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 žvaigždučių 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 indų ir stalo įrankių. 

 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
El. p. incoming@teztour.bg

Užsienio reikalų ministerija rekomenduoja konsulinės pagalbos 
klausimais kreiptis į Lietuvos Respublikos ambasadą Rumunijoje, adresu 
Bd. Primaverii, no. 51, et.1, ap.2, Sector 1 Bucharest 011973 Romania. 
Tel. +40 213115997, faks. +40 213115919, el. p. amb.ro@urm.lt, 
interneto svetainė – http://ro.mfa.lt.
Praradus dokumentus, dėl Laikinojo kelionės dokumento (ETD) išdavimo 
rekomenduojame kreiptis į bet kurios ES valstybės atstovybę, kaip tai 
numato Lisabonos sutartis ir 1996 m. „Taryboje posėdžiavusių valstybių 
narių vyriausybių atstovų sprendimas dėl laikinojo kelionės dokumento 
nustatymo“.

Vietinių tarnybų telefonai:

Policija – 166
Kelių policija – 146
Greitoji pagalba – 150
Bendras pagalbos telefonas – 112

Visa kataloge pateikta informacija apie viešbučius, jų kategorijas, 
siūlomas paslaugas ir pramogas gali kisti, todėl atnaujinamą informaciją 
apie pasikeitimus galite rasti UAB „Tez Tour“ interneto puslapyje
 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, 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 juose 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 sumokėtus 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) ar 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, 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 įforminimo tvarką bei sąlygas. Sutarties įforminimo tvarką bei sąlygas, visą kelionės kainą, kainos dalį, kuri turi būti sumokėta iš anksto, 
likusios sumos mokėjimo grafiką, kelionės kainą, kuri turėtų būti mokama analogiškos organizuotos turistinės kelionės atveju apgyvendinimo paslaugas teikiant kito 
vietų skaičiaus ir tipo kambariuose (dviviečiame, triviečiame, liukso ir pan.). 
Pastaroji informacija arba nuorodos į oficialias interneto svetaines, kur yra tokia informacija, skelbiama kelionių organizatoriaus interneto svetainėje www.teztour.lt, 
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 reikalavimus, 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, 

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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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. 
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 
grąžinti 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 (28,96 EUR) 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 (57,92 EUR) 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 trečiasis 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. 
pakeitimą, 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 
daugeliu atvejų 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 būdu, o nepavykus susitarti –  Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
6.3. Ginčus dėl sutarties netinkamo vykdymo ar nevykdymo ikiteismine tvarka 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.
6.4. 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. 
6.5. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais,   po vieną kelionių organizatoriui ir turistui (-ams). Visi egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

Sutarties pasirašymas dar negarantuoja, jog turisto pasirinktam viešbučiui bus patvirtinta rezervacija. Apie rezervacijos patvirtinimą turistui bus pranešta atskirai. 
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 kitą šiose sutarties sąlygose nurodytą informaciją.
Taip pat informuotas apie kelionių organizatoriaus interneto puslapį www.teztour.lt, 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 sutarties sąlygas.
 
Sutarties priedai: katalogas,  programa, kita kelionę aprašanti medžiaga. 
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Šis katalogas paruoštas pagal informaciją, kurią pateikė viešbučiai iki 2014 
metų lapkričio 1 dienos. Išsamesnė bei naujesnė informacija apie viešbučiuose 
įvykusius pasikeitimus skelbiama TEZ TOUR tinklapyje www.teztour.lt


