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Apie TEZ TOUR

Atostogų įspūdžiai išlieka ilgam!

„TEZ TOUR LIETUVA“ – 
Ką KALBA SKAIčIAI 

Kurti atostogų prisiminimus „Tez Tour Lietuva“ pradėjo 
2004 metais. Tada su mumis keliavo 16 tūkst. turistų. 
Po dešimties metų jų buvo jau daugiau nei 70 tūkst., o 

2015-aisiais mūsų pastangas vertinančių keliautojų skaičius 
perkopė 85 tūkst. Tikime ir planuojame, kad 2016 metais 

aptarnausime daugiau nei 100 tūkst. turistų.

KOmfORTAS, KUR BEKELIAUTUm 
Mėgaukitės komfortiškomis atostogomis ir pasinerkite 

į įspūdžių paieškas, o Jūsų svajonių kelionės organizavimu 
pasirūpins „Tez Tour“ – profesionalų komanda, nuolat 
investuojanti į paslaugų kokybę ir ieškanti būtent Jūsų 

kelionei pritaikytų sprendimų.

ATOSTOgų įSPūdžIAI 
IŠLIEKA ILgAm 

Mėgaukitės atostogomis, fiksuokite akimirkas ir dalinkitės 
įspūdžiais, kurie išlieka ilgam: skrosdami bangas su delfinais 

Bulgarijoje ar tingiai vartydamiesi saulės bučiuojamuose 
Sardinijos ir Kipro paplūdimiuose, panirę į flamenko sūkurį 

Ispanijoje ar įveikę ekstremaliausias trasas 
Austrijos ir Italijos Alpėse. 

Drauge su „Tez Tour“ išvyskite aukso spindesį Jungtiniuose 
Arabų Emyratuose, gėrėkitės spalvinga egzotika Tailande ir 
aplankykite neįtikėtinų kontrastų šalį Turkiją. Prisiliesti prie 

istorijos kviečiame į tūkstantmečių paslaptis saugantį Egiptą 
ar kultūros sostinę Graikiją. O šiemet įkvepiančių kelionių 

sąraše laukia nauja kryptis – picos gimtinė ir atradimų 
miestas Neapolis. Keliaukime kartu!
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NUO dURų IKI dURų 
„Tez Tour“ atstovai visada šalia – palinkėsime geros kelionės 

Vilniaus oro uoste, o nusileidus lėktuvui pasitiksime ir 
nuvešime į viešbutį. Keliautojų patogumui „Tez Tour“ turi 

atstovybę kiekvienoje šalyje, o klientų aptarnavimo skyrius 
veikia visą parą. 

į PASImATYmą SU BULgARIJA
Pasivaikščioti po aromatingą Rožių slėnį, aplankyti 

nesuskaičiuojamą gausybę cerkvių, vaišintis nacionaliniu 
sūriu brinza, iš širdies pasilinksminti klausantis liaudies 

dainų, išvysti žaismingą delfinų šokį ir lepintis saule 
auksiniuose Juodosios jūros paplūdimiuose – susitikti kviečia 

senojo žemyno pietryčiuose įsikūrusi Bulgarija.

2 3Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt



7 BULGARIJOS stebuklai
Pakelti akis į kalnų viršūnes, basomis bėgti per auksinį pajūrį ir traukti į plaučius rožėmis 
kvepiantį orą – Bulgarija kviečia patirti, ieškoti ir atrasti! Galbūt visai netrukus pasiduosite šiai 
pagundai, o kol kas – prieš Jūsų akis septynios stebuklingos istorijos apie šalį, į kurią norisi grįžti. 

Bulgarijos 
TOP 7

ROPOTAMO UPė

Tarp spalvingų Bulgarijos kurortų vingiuojanti Ropotamo 
upė labiausiai žavi savo ramybe. Nedrumsčiama tyla ir 
žaliuojančių krantų grožis slepia įspūdingą faunos ir floros 
pasaulį: čia auga daugiau nei 100 augalų rūšių, gyvena 
upiniai vėžliai ir skraido per 250 skirtingų rūšių paukščių, 
kurių dauguma įtraukta į Bulgarijos Raudonąją knygą.

Keliaujant pro Rilos kalnus verta pasidairyti kiek 
aukščiau – 1 147 m aukštyje, įspūdingų kalnų 
fone, stūkso didžiulis architektūrinis ansamblis. 
Tai Rilos vienuolynas, kurį X a. įkūrė vienuolis 
Ivanas Rilskis – atsiskyrėlis, net 12 metų gyvenęs 
oloje netoli būsimojo vienuolyno. Šios šventovės 
vidus išpuoštas medžio raižiniais ir auksu, o 
sienos saugo vertingą aukso ir sidabro dirbinių, 
monetų, ginklų ir papuošalų kolekciją.

RILOS STEBUKLAI 

Seniausias pietryčių Europos miestas kviečia pakeliauti 
laiku. Vos įžengę pro miesto vartus pasijusite tarsi grįžę 
į praeitį: Jus pasitiks antiką menančios gynybinės sienos, 
viduramžiais statytos cerkvės ir Bulgarijos renesansą 
liudijantys namų kvartalai. O spalvingose senamiesčio 
gatvelėse įsikūrę nedideli jaukūs restoranai vilioja 
pasimėgauti puikia bulgarų virtuve.

NESEBARAS
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7 BULGARIJOS stebuklai

6 ŽyDINTIS SLėNIS

Rozova dolina – taip vadinamas, ko gero, labiausiai 
kvepiantis Bulgarijos regionas. Ši vieta dviejų upių slėnyje 
garsėja idealiomis sąlygomis rožių auginimui. O bulgarai 
jas puikiai išnaudoja – net 85 % viso pasaulio rožių aliejaus 
pagaminama būtent čia. Įspūdingiausias metas Rožių 
slėnyje – gegužė, kuomet čia pražysta tikra aromatingų 
žiedų jūra.

Atvykusius į Juodosios jūros skalaujamą Bulgariją, Jus pasitiks 
Auksinės kopos ir Saulėta diena, o paskui galėsite tingiai leisti 
laiką gėrėdamiesi peizažais Saulėtame krante. Ir visa tai – ne 
gražūs pažadai, o šalies kurotų pavadinimai! Žinoma, parinkti 
ne atsitiktinai: Juodosios jūros pakrantėse Jūsų iš tiesų laukia 
saulėta nuotaika ir auksinis paplūdimio smėlis.

JUODOJI JūRA4

5
BELOGRADčIKO 
UOLOS

Suformuotos gamtos, o mitais ir legendomis apipintos 
žmonių – Belogradčiko uolos yra, ko gero, mistiškiausia 
Bugarijos vieta, kurios istorija verta pasidomėti. 
Įspūdingų formų uolos žavi išvaizda ir intriguojančiais 
pavadinimais (Madona, Adomas ir Ieva, Dinozauras), o 
tarp jų patogiai įsitaisiusi didžiulė tvirtovė, manoma, iškilo 
dar romėnų laikais.  

Ant baltų kalkakmenio uolų įsikūręs Balčikas iš pirmo 
žvilgsnio gali pasirodyti tiesiog gražus pajūrio miestukas. 
O iš tiesų jis pasakoja kur kas ypatingesnę istoriją. 
Paganyti akis čia kviečia įspūdingo dydžio Botanikos sodas 
ir Rumunijos karalienės Marijos Edinburgietės vasaros 
rezidencija su – ar galite tuo patikėti – karališkuoju sostu 
jūros pakrantėje! čia karalienė Marija mėgdavo sėdėti ir 
gėrėtis saulėlydžiu.

7 BALčIKAS
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Apie šalį

SuSipažinkite – 

Bulgarija

Įsikūrusi senojo žemyno pietryčiuose, 
surinkusi daugybės tautų istorinį 
palikimą ir sauganti jį tarp Juodosios 
jūros skalaujamų krantų. Tokia yra 
Bulgarija – šalis, kurioje praeitis 
darniai įsilieja į dabartį, o malonaus 
poilsio ir kultūros turtų paieškas 
visuomet lydi spalvingi įspūdžiai.
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Kūno kalba
Priešingai nei mums, galvos purtymas 
bulgarams reiškia sutikimą, o linksėjimas – 
neigimą. Ši klaidinanti maniera – turkų 
priespaudos palikimas. Pasakojama, kad 
bulgarai nenorėjo priimti užkariautojų tikėjimo, 
tačiau bijojo bausmių, tad klausiami, ar sutinka 
tapti musulmonais, įsigudrino atsakyti „taip“, 
purtydami galvą ir drauge atsakydami „ne“. 
Dar ir šiandien bendraujant su bulgarais verta 
prisiminti, kad kūno kalba čia kiek kitokia.

Produktai su rožių aliejumi. Bulgarijoje jų 
rasite visur: muilai, kremai, aliejai, balzamai 
ir, žinoma, tyras rožių aliejus – 1 gramo 
kaina prasideda nuo 10 levų ir gali siekti net 
25 levus.

Dantų pasta „Pomorin“. Ši pasta labiausiai 
vertinama dėl sudėties – vertingų Pomorjės 
ežero mineralų. O patys bulgarai giriasi, kad 
ši dantų pasta viena geriausių pasaulyje, 
mat dar Šaltojo karo metu ja buvo 
prekiaujama JAV.

Kuo kvepia Bulgarija?
Žinoma, rožėmis! Tačiau ne vien jomis. 
Neatsiejama Bulgarijos peizažo dalis – rožių 
laukai ir vynuogynai. Tad ore sklando ne tik 
garsiojo rožių žiedų aliejaus aromatas – 
čia taip pat kvepia senomis vyndarystės 
tradicijomis. Vyno gamyba – vienas 
seniausių vietos verslų, o šiandien čia auga 
per 60 vynuogių rūšių, iš kurių gaminamas 
rūšinis bulgariškas vynas: „Sophia Cabernet 
Sauvignon“, „Sophia Merlot“, „Sophia Muscat 
Melnik“, „Manastirsko Szuszukane“ ir 
„Rosenthaler Kadarka“.

Bulgariškos lauktuvės
Keramika ir rankdarbiai. Lėkštelė, 
išmarginta tradiciniais motyvais, ar čia pat 
močiučių nunertos servetėlės, staltiesėlės, 
nertiniai bei ryškiaspalviai žaislai – 
nuostabios rankų darbo lauktuvės!

Prieskoniai. Bulgariškų prieskonių gausa 
iš tiesų stebina – tikrai rasite, kuo papildyti 
savo prieskonių kolekciją. čia ypač 
mėgstama druska su įvairiomis žolelėmis.

Apie 
Bulgariją
faktais 

Oficialiai: Bulgarijos Respublika.
Gyventojų skaičius: apie 7,6 mln.
Sostinė: Sofija.
Svarbiausi miestai: Sofija, Plovdivas, 
Varna, Burgasas.
Oficiali kalba: bulgarų.
Pinigai: Bulgarijos levai (BGN); 
(1 Eur  1,96 levai).
Laiko zona: 2 laiko juosta (kaip ir 
Lietuvos).
Geografija: kalnai užima apie 
60 % Bulgarijos teritorijos, rytuose 
šalį skalauja Juodoji jūra. Čia teka 
ir Dunojus, skiriantis šalį nuo 
Rumunijos.
Kada geriausia keliauti? Pats 
geriausias oras atostogoms 
Bulgarijoje yra nuo gegužės iki 
rugsėjo vidurio.  

įdomu
Bulgarija yra viena seniausių šalių 
Europoje, kuri nuo pat valstybės 
įkūrimo 681 metais nė karto 
nepakeitė pavadinimo.
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Bulgarijos 
virtuvė

Sakoma, kad iš tiesų pažinti šalį gali tik pajutęs jos skonį. Kaip tik todėl kviečiame 
į vaišingąją Bulgariją – paragauti ir pamilti!

Gardūs linkėjimai  
iš rožių šalies
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Kai norisi ko nors saldaus
Garash – labai sotus pyragas iš šokoladiniu kremu perteptų ir 
šokoladu aplieptų riešutų miltų lakštų.

Kadaif – siūlų kamuolį primenantys trapios tešlos makaronai, 
paprastai valgomi su labai saldžiu sirupu.

Baklava – sluoksniuotos tešlos desertas su smulkintų riešutų 
ir medaus ar tiršto sirupo įdaru.

Kulinarinis portretas
Jei kas nors tapytų Bulgarijos skonių paveikslą, jo centre, be 
abejonės, atsidurtų brinza – baltas, minkštas sūris, gaminamas 
iš avių ar karvių pieno ir naudojamas beveik visuose bulgarų 
patiekaluose. Tačiau svečiuojantis šioje šalyje verta paragauti kur 
kas daugiau.

Shopska – populiariausios salotos Bulgarijoje: pomidorai, agurkai, 
svogūnai, paprikos ir brinza. Pavadinimas kilęs iš žodžio shopi, 
apibūdinančio kukliai gyvenančius žmones.

Palneni Chushki – žaliosios ir raudonosios paprikos, įdarytos 
ryžiais su jautiena ar kiauliena arba sūriu ir plaktais kiaušiniais.

Kavarma – daržovių ir marinuotos kiaulienos arba veršienos 
troškinys. Kiekvienas regionas turi savąjį receptą, todėl keliaujant 
per Bulgariją, kavarma skoniai skiriasi.

Bob Chorba – vegetariška pupelių sriuba su svogūnais, 
pomidorais ir morkomis. Priklausomai nuo vietos, kurioje 
užsisakysite, pastarąsias gali pakeisti bulvės, paprikos ir net mėsa.

Ir dar gurkšnelis
Rakija – stiprus alkoholinis gėrimas iš vaisių, dažniausiai slyvų, 
kriaušių ar persikų.

Mastika – stipri ir aromatinga anyžinė degtinė, paprastai geriama 
gerai atšaldyta. Įpylus į taurelę skystis turi būti maloniai tirštas ir 
žėrėti ledo kristalais.

Ayran – natūralaus jogurto gėrimas.

Boza – saldus fermentuotas javų miltų gėrimas, savo konsistencija 
kiek primenantis kisielių. Panorę paragauti, jo rasite kiekviename 
prekybos centre.

Ir, žinoma, kava – be puodelio šio aromatingo gėrimo bulgarai 
nepradeda darbo dienos, o kartais net ir pokalbio.

 Palneni Chushki  

 Baklava 

įdomu
Iš rožių Bulgarijoje gaminama ne tik kosmetika, bet ir 
įvairūs skanumynai. Galima įsigyti labai gaivių rožių sulčių 
ir svaiginamai kvepiančio sirupo. O štai rožių žiedlapių 
džemas – gardžios lauktuvės ir net puiki pagalba, kai 
skrandis ima skelbti streiką.
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Ekskursijos

Įsilieti į bulgariškų linksmybių sūkurį, susipažinti su 
tradiciniais senaisiais šokiais ir paragauti nacionalinių 
patiekalų – tokia proga pasitaiko ne kasdien. 
Kviečiame į nacionalinį vakarą, kurio metu prieš Jūsų 
akis atsivers tikroji Bulgarija.

Šokiai ir tradicinės vaišės
Jūsų lauks gardi bulgariška vakarienė nacionaliniame restorane 
„Košarite“, o jos metu – turininga folklorinė programa: uždegantys 
energingi šokiai, melodingos dainos, trumpa pažintis su vestuvių 
tradicijomis, konkursai ir prizai. 

Vakaro kulminacija
Laukia unikalus reginys – basų nestinarų šokis nestinarstvo ant 
karštų žarijų. Nepraleiskite progos, juk Bulgarija yra vienintelė 
vieta pasaulyje, kur galite tai pamatyti.

Ekskursijos

Nacionalinis 
Bulgarijos 
vakaras

Diana Ardinavičienė
Rezervacijų ir 
konsultacijų teikimo 
skyriaus vadybininkė

      Nenustebkite, jei pačiame bulgariškų 
linksmybių įkarštyje būsite pakviesti 
bendram šokiui „horo“. 
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akį traukiantis miestas-muziejus

Nesebaras

Tarsi nutapytas
Nesebaras – vienas patraukliausių Bulgarijos miestelių, uolėtoje 
Juodosios jūros pakrantėje įkurtas jau prieš 3 000 metų. Iki šiol jis 
žavi šalies atgimimą menančia architektūra, siauromis akmenimis 
grįstomis gatvelėmis, autentiškai viduramžių šaligatviais ir 
ankstesnių epochų tautų (trakų, graikų, romėnų, bizantiečių ir 
bulgarų) radiniais. 

Miesto veidas
Ekskursijos metu grožėsitės senaisiais miesto statiniais ir 
suprasite, kodėl Nesebaras vadinamas cerkvių miestu. čia galima 
pamatyti ne vieną bizantiškąją šventyklą, Šv. Jono Krikštytojo, 
Šv. Stepono, Šv. Mykolo ir Gabrieliaus, Šv. Teodoro ir Šv. Sofijos 
cerkves bei Šv. Stepono ir Šv. Paso bažnyčias. 

įdomu
Dar 1956 metais Nesebaras buvo paskelbtas 
miestu-muziejumi, o nuo 1983-ųjų įtrauktas 
į UNESCO saugomų paminklų sąrašą.
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Ekskursijos

Plovdivas–Sofija–
Rilos vienuolynas

Dvi dienos, trys stotelės ir viena nuostabių gamtovaizdžių lydima pažintis 
su didinga Bulgarijos istorija – ar reikia daugiau argumentų leistis į šią išvyką?

Atradimai sostinėje
Vienos įspūdingiausių vietų Bulgarijos sostinėje Sofijoje – 
Aleksandro Nevskio soboras ir miesto simboliu laikoma Šv. Sofijos 
cerkvė. Būtent ji davė vardą Sofijos miestui. Taip pat aplankysime 
Bojano cerkvę, kurios interjere saugomos freskos įvardijamos kaip 
geriausias Rytų Europos viduramžių tapybos pavyzdys.

Rilos vienuolyno link
Rilos kalnuose, 1 147 m aukštyje, nuostabios gamtos ir 
įspūdingų kalnų fone ryškiai švyti išskirtinio grožio didžiulis 
architektūrinis ansamblis. Tai didžiausias ir svarbiausias 
vienuolynas, pati švenčiausia ir lankomiausia vieta šalyje. Rilos 
vienuolyne saugoma daug nacionalinių Bulgarijos kultūros 
vertybių, o įspūdingos freskos pasakoja tautos istoriją.

Miestas ant septynių kalvų
Grįždami užsuksime į Plovdivą – antrą pagal dydį Bulgarijos 
miestą, išsidėsčiusį vaizdingoje vietovėje ant septynių kalvų. 
Jo senamiestis paskelbtas architektūriniu muziejumi ir saugo 
per 150 kultūros paminklų. čia išvysite romėnų forumą 
Trimoncijų, II a. Chisar Kapijaus vartus, Imareto ir Džumos 
mečetes, Konstantino ir Elenos soborą, Pilypo Makedoniečio II 
amfiteatrą bei renesanso namų ansamblius. 

įdomu
Bulgarijos sostinėje veikia daugiau 
kaip 20 muziejų, labiausiai lankomi – 
Archeologijos muziejus ir 
Nacionalinė meno galerija. 
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Rožių slėnis–Šipka–
Veliko Tyrnovas 

Ką dar pamatysite?
Po pietų lankysime Šipkos šventyklą ir 
Veliko Tyrnovo miestą. čia apžiūrėsime 
viduramžių pilį, įsikūrusią ant Caravec kalvos, 
ir amatininkų gatvelę Samovodskaja. 

Muziejus, kvepiantis 
rožėmis
Kazanlyko Rožių muziejus – vienintelis toks 
pasaulyje. Jame saugomos rožių aliejaus 
gamybos paslaptys ir apie 15 tūkstančių 
eksponatų. Vienas jų – rožių aliejui laikyti 
skirtas indas. Paskutinį kartą indas 
naudotas 1947 metais, tačiau ir šiandien jis 
tebeskleidžia stiprų ir saldų rožių aromatą.

Istorinis vakaras
Įspūdinga muzika, įvairiaspalvės liepsnos, 
lazerių spinduliai ir bažnyčios varpų 
gausmas – vakare kviečiame į didingą 
spektaklį, kuris ves Jus dramatiškos 
Bulgarijos istorijos pėdsakais.
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Ekskursijos Botanikos sodas ir naktinis kruizas jachta

Karališkasis Balčikas
Balčikas – nedidelis miestas, bet garsėja dideliame botanikos sode 
įkomponuotu unikaliu renesanso, gotikos ir rytietiško stiliaus architektūriniu 
ansambliu – buvusios Rumunijos karalienės Marijos rezidencija. Tad nuo jos ir 
įspūdingo Botanikos sodo pradėsime pažintį su Balčiku. 

Diena tarp žiedų
Daugiau nei 3 000 – būtent tiek augalų rūšių galėsite išvysti Botanikos 
sode, nuo kurio pradėsime pažintį su Balčiku. Visą dieną praleisite 
grožėdamiesi išradingomis augalų kompozicijomis ir žydinčiomis gėlėmis, 
o pažvelgę žemyn – nuo kalno atsiveriančiais jūros bei miestelio peizažais.

Naktis jūroje
Iš Balčiko miesto išplauksime jachta „Ali Baba“. Naktinio kruizo 
metu laukia linksmybės diskotekoje, gardi vakarienė ir gėrimai 
pagal „viskas įskaičiuota“ sistemą.

Diana Ardinavičienė
Rezervacijų ir konsultacijų teikimo 

skyriaus vadybininkė

      Lankantis Balčiko Botanikos sode 
tiesiog būtina pasivaikščioti po kaktusų 
alėją, kuri pripažinta viena didžiausių ir 

gražiausių Europoje.
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Varna 
Juodosios jūros karalienė

Tūkstančio metų istorija gali pasigirti ne kiekvienas pasaulio miestas. 
Tačiau tuo pelnytai didžiuojasi Bulgarijos miestas Varna, iš nedidelės žvejų 
gyvenvietės išaugęs į stambios pramonės, įdomių muziejų ir uostų sostinę.

Pažintis su delfinais
Kelionę po miestą pradėsime nuo talentingų delfinų ir 
jų trenerių pasirodymo. Varnos delfinariume Jūsų lauks 
draugiškiausi jūros žinduoliai, o viena pažadėti tikrai 
galime: pirmasis įspūdis apie Varną bus labai teigiamas! 

Uostamiesčio 
panorama
Po delfinų pasirodymo leisimės į panoraminę miesto 
ekskursiją. čia išvysite antrąją pagal dydį cerkvę Bulgarijoje – 
Šv. Uspenije Bogorodično katedrą. Vėliau turėsite laiko leistis į 
suvenyrų paieškas, paklaidžioti po senamiestį ar pasivaikščioti 
miesto krantine ir pėsčiųjų alėja, kurioje užsukti kviečia 
daugybė parduotuvių, barų, restoranų ir diskotekų.

įdomu
Vienas iš gausybės Varnos muziejų 
susijęs ir su Lietuva – šiame mieste 
kadaise gyveno Jonas Basanavičius, 
o jo įkurtas Medicinos istorijos 
muziejus veikia iki šiol.
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Sozopolis ir
Ropotamo upė

Uolėtame pusiasalyje, Burgaso įlankos pietuose, įsikūręs nedidelis Sozopolio 
miestelis. Būtinai pasivaikščiosime po jį bei aplankysime vieną garsiausių 
Sozopolio miesto vietų, vadinamą „Pagalbos miestu“. Tai bažnyčių tinklas, 
ypatinga architektūra papildantis miesto portretą. Tarp daugybės bažnyčių 
išsiskiria Šv. Georgijaus bažnyčia, kurioje saugomas gabalėlis Šventojo kryžiaus.

Žemyn upe
Po pasivaikščiojimo laukia valandos trukmės jūrinis pasiplaukiojimas 
laivu aplink Šv. Petro ir Šv. Jono salas, iš kur atsiveria kvapą 
gniaužiančios panoramos. Pietausime laive ir tęsime ekskursiją laivu 
Ropotamo upe, tekančia per gamtos rezervatą, esantį 20 km į pietus 
nuo Sozopolio. Įspūdingiausias reginys – Ropotamo upės žiotys, kur 
siaura upė staiga pereina į bekraštę jūrą. 

Ekskursijos

įdomu
Dėl įspūdingo cerkvių tinklo ir 
krikščioniškųjų relikvijų miestas 
dažnai vadinamas „Bulgarijos Jeruzale“. 
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Stambulas – 
kontrastų miestas

Būtinai aplankysime
Didingą Šv. Sofijos bažnyčią su retomis freskomis, senovinį 
hipodromą, baltai mėlynomis plytelėmis išpuoštą Žydrąją 
mečetę ir Topkapi rūmus, daugiau nei keturis šimtus metų 
gyvavusią sultonų rezidenciją, o dabar – vieną didžiausių 
pasaulio muziejų. 

Azijos pakrantė
Taip pavadinta papildoma išvyka, kurios metu plaukiosime 
Bosforo sąsiauriu. O pasigrožėję apylinkėmis vyksime į 
didžiulį „Kapaly čaršy“ turgų. Puiki proga prisiminti derybų 
įgūdžius ir parsivežti lauktuvių!

Spinduliuojantis rytietišką dvasią ir pilnas atributų, 
pasiskolintų iš Vakarų pasaulio – tai miestas, kurį pusiau 
dalijasi Azija ir Europa. čia rasite visko: nuo stulbinančio 
grožio senosios architektūros iki dulkėtų gatvelių 
labirintų, nuo šurmuliuojančio turgaus iki 
senamiestyje tvyrančios tylos. Auksinio Rago 
įlankoje įsikūręs Stambulas iš tiesų
 žavi kontrastais. 
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Leidžiant atostogas prie jūros, atrodytų, nėra nieko 
geriau, kaip stovėti ant kranto ir stebėti paplūdimį 
skalaujančias bangas. Tačiau šįkart Juodoji jūra kviečia 
pažvelgti į Bulgarijos krantus iš kitos pusės.

Diena ant vandens
Jachtoje, pavadintoje „Ali Baba“ vardu, Jūsų lauks lengvas ir 
neskubus pasiplaukiojimas palei vaizdingas rytinės Bulgarijos 
pakrantes. Tai puiki galimybė praleisti dieną tarp bangų: žvalgantis 
nuo laivo denio į gamtos nutapytus paveikslus, mėgaujantis poilsiu 
ir nuotaikinga specialiai Jums paruošta programa. 

Kruizas jachta

Ekskursijos

Diana Ardinavičienė
Rezervacijų ir 

konsultacijų teikimo 
skyriaus vadybininkė

Jachta sustos skaidriuose Dylboko įlankos 
vandenyse, tad neužmirškite maudymosi 

kostiumų – juk nenorėtumėte praleisti 
gaivinančių maudynių?

Po maudynių laive bus patiekti skanūs ir 
sotūs pietūs. 
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Safaris džipais

Ežerų link
Trauksime į Nikolajevkos apylinkes, 
garsėjančias nuostabaus grožio ežerais, 
čia galėsite pasigrožėti retomis vandens 
paukščių rūšimis, o stabtelėję Suvorovo 
mieste aplankysite vienintelę miesto 
mečetę, kurios kupole matomas kryžiaus 
simbolis. 

O po pietų…
Laukia iššūkių kupinas kelias Prosečen 
ir Banovo kaimų pakraščiais, kurį 
įveikusiems bus dosniai atlyginta: 
pateksite į vaizdingą vietovę, iš kurios 
atsiveria Varnos miesto panorama 
bei matosi Varnensko ežeras. Pakeliui 
užsuksime į naminių gyvulių fermą, 
kurioje auginamos bulgariškos veislės 
avys ir gaminama avių pieno brinza.

Pro visureigio langus
Kelionė džipu prasidės nuo Jūsų viešbučio. Išklausę 
saugos instruktažą prie „Aladža“ vienuolyno vyksime 
į Kičevo ir Dolišče kaimus, kur pamatysime… tikrą 
„naminukės“ aparatą! Prieš akis atsivers nedidukai 
spalvingi kaimai, ežerai ir jų pakrantės, o Šv. Marinos 
vyrų vienuolyne galėsite gurkštelėti gydančio 
vandens iš čia pat esančio šaltinio.
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Regionas /
kurortas

VARNOS regiono kurortai:

2 ŠV. KONSTANTINAS 
IR ELENA
Sanatorija po atviru dangumi

Bulgarijos rytuose karaliaujanti 
Varna – ne tik modernus 

miestas, bet ir vienas 
patraukliausių Juodosios jūros 
kurortų. Praeitimi besižavinčių 
keliautojų čia laukia pažintis 
su istoriniu paveldu ir senovę 
tebemenančiais miestais, o 
romantikų – auksu tviskantys 
paplūdimiai, rožėmis nusėtas slėnis 
bei dangų remiančios aukščiausios 
Balkanų pusiasalio viršūnės.

1 AUKSINėS KOPOS
Atostogos, tviskančios auksu

ALBENA
Saulėta ramybės pakrantė3

4 RIVJERA
Poilsiui be 
priekaištų

5 SAULėTA 
DIENA
Kūnui ir sielai

TArp AUkSINIų pAkrANčIų 

Varnos 
regionas
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atostogos, tviskančios auksu

Auksinės kopos

Klausytis jūros ošimo
Nacionalinio parko teritorijoje plytinčios Auksinės kopos tam – 
tiesiog ideali vieta. Smulkaus geltono smėlio paplūdimys čia tęsiasi 
kelis kilometrus, o jo plotis vietomis siekia 100 metrų. Vasaros 
sezonas kurorte prasideda gegužę ir tęsiasi iki paskutinių rugsėjo 
dienų. Temperatūra vasaros mėnesiais pakyla iki 30 laipsnių 
karščio, o mėgautis šiluma leidžia nuo jūros pučiantis gaivus vėjelis.

Iš piratų legendos
Auksinės kopos – populiariausia poilsio vieta Bulgarijoje, kurios 
pavadinimo kilmė apipinta legendomis. Viena iš jų pasakoja, 
kad šio kurorto teritorijoje piratai kadaise paslėpė pavogtą lobį. 
Ilgainiui piratų auksas virto pačiu švariausiu bei smulkiausiu 
smėliu visoje Juodosios jūros pakrantėje.

Diana Ardinavičienė
Rezervacijų ir konsultacijų 
teikimo skyriaus vadybininkė

         Nuvykę vos 18 km 
nuo Varnos galėsite 
paganyti akis po tikrą 
gamtos stebuklą – 
smėlio dykumoje esantį 

paslaptingąjį Akmenų mišką. Čia „auga“ 
300 įvairiaus aukščio, skersmens ir formos 
akmenų, iš kurių kai kurie – tuščiaviduriai. Tai 
vienintelės Europoje tokiu būdu susidariusios 
uolienos, pradėjusios formuotis dar 
prieš 50 mln. metų.

Nestovintis vietoje
Šiandien Auksinės kopos – vienas judriausių Juodosios 
jūros kurortų. čia veikia daug restoranų, parduotuvių ir barų, 
gausu naktinių klubų, diskotekų bei pramogų jaunimui. 
Ieškantys būdo atsipalaiduoti džiaugsis daugybe mineralinio 
vandens šaltinių sveikatingumo bei 
SPA centruose. O aktyviam 
laisvalaikiui kurorte įrengtos 
kelios dešimtys lauko ir 
uždarųjų baseinų, 
tinklinio bei 
krepšinio 
aikštelės, teniso 
kortai, boulingo 
takai bei žirgynas.
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MELIA GrAND HErMITAGE Viskas 
įskaičiuota

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ kirpykla
 ♦ SPA centras
 ♦ baseinas
 ♦ a la carte restoranas
 ♦ dietinis meniu
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė*

 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ meniu vegetarams
 ♦ restoranas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 8 konferencijų salės (su įranga, 
iki 410, 140, 80, 50 ir 16 asm.)

 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ prekybos centras
 ♦ vandens kalneliai
 ♦ 6 barai

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

* 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 2013–2014 metais. Viešbutį sudaro vienas 9-ių 
aukštų pastatas, kuriame yra 727 numeriai (iš jų 235 numeriai 
su vaizdu į jūrą): Double Room Park View tipo numeriai 
(2 vienvietės lovos arba dvigulė, papildoma sulankstoma lova, 
su daliniu vaizdu į parką, maks. 3 arba 2+2 asm., 43 kv. m), 
Double Room Sea View tipo numeriai (2 vienvietės lovos arba 
dvigulė lova, papildoma sulankstoma lova, maks. 3 arba 
2+2 asm., 43 kv. m), The Level Double Room tipo numeriai 
(2 vienvietės lovos arba dvigulė lova, papildoma sulankstoma 
lova, maks. 2+2 arba 3 asm., 43 kv. m), The Level Junior Suite 
tipo numeriai (vieno kambario numeris, 2 vienvietės lovos, 
maks. 4 asm., 60 kv. m), The Level Deluxe Suite tipo numeriai 
(vieno kambario, dvigulė lova, valgomas sujungtas su mini 
virtuve, sūkurinė vonia, maks. 4 asm., 80 kv. m). The Level tipo  
numeriuose yra atskira registratūra, restoranas ir zona prie 
baseino, nemokama sauna ir turkiška pirtis, nemokamai galima 
naudotis mini baru (alkoholis neįeina).
PAPLŪDIMYS: miesto (už 100 m), smėlio, skėčiai, gultai, 
čiužiniai už papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.melia.com

Numeriuose:
 ♦ seifas numeryje
 ♦ balkonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ mini baras*
 ♦ vonia / dušas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ kosmetinis veidrodis
 ♦ telefonas
 ♦ patalynės keitimas kas 2 dienas
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ aptarnavimas numeriuose*
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien

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

MELIA GrAND HErMITAGE

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.22 23



MArINA GrAND BEACH Viskas 
įskaičiuota
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 4 barai („Lobby“ baras, baras 
pusaukštyje, „Sky“ baras, baras prie 
baseino, diskoteka)

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ SPA centras
 ♦ kirpykla
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ restoranas
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ baseinas
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 2 konferencijų salės (su įranga, iki 180 
ir 20 asm.)

 ♦ konditerija

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

* 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 už papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, paplūdimio 
rankšluosčiai už užstatą.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.marinagrandbeach.bg

Numeriuose:
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ televizorius
 ♦ vonia
 ♦ balkonas
 ♦ patalynės keitimas kas 2 dienas
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ šlepetės (apartamentuose)
 ♦ kosmetinis veidrodis
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras 
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ seifas numeryje
 ♦ chalatas
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien

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

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.22 23Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt
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DOUBLETrEE BY HILTON Viskas 
įskaičiuota

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ 5 konferencijų salės (su įranga, iki 160 
asm.)

 ♦ 2 barai („Lobby“ baras, „Pool“ baras)
 ♦ 2 baseinai
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ kirpykla
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ naktinis klubas
 ♦ verslo centras
 ♦ restoranas
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ a la carte restoranas
 ♦ SPA centras

Pramogos ir sportas:
 ♦ bemotorės vandens sporto 
priemonės*

 ♦ teniso inventorius*
 ♦ soliariumas*
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ gimnastika*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ masažas*
 ♦ SPA centras*
 ♦ sauna*
 ♦ kosmetinės procedūros (pirties 
procedūros)*

 ♦ teniso kortas 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ motorinės vandens sporto 
priemonės*

 ♦ biliardas*
 ♦ „Thallasso“ centras* (terapija 
veidui / kūnui, fototerapija, 
aromaterapija, inhaliacijos, 
limfodrenažas)

 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ pirtis*

* 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: miesto (už 250 m), smėlio, 
skėčiai, gultai, čiužiniai už papildomą 
mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai, 
paplūdimio rankšluosčiai už užstatą. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.doubletreevarna.com

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

Vaikams:
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ 2 vandens kalneliai
 ♦ atviras baseinas 
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą*

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.24 25
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 2 barai („Juice Bar“, baras prie 
baseino)

 ♦ 2 baseinai
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ kirpykla
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ a la carte restoranas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ SPA centras
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ restoranas
 ♦ naktinis klubas
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ 4 konferencijų salės (su įranga, 
iki 160 asm.)

 ♦ belaidis internetas 
 ♦ seifas
 ♦ verslo centras

Pramogos ir sportas:
 ♦ soliariumas*
 ♦ teniso kortas 
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ gimnastika*
 ♦ biliardas*
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ SPA centras* 
 ♦ sauna*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ „Thallasso“ centras* 
(aromaterapija, fototerapija, 
inhaliacijos, limfodrenažas, 
gydomoji gimnastika)

 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ kosmetinės procedūros (pirties 
procedūros)*

 ♦ masažas*

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 30 km iki Varnos oro uosto, apie 
132 km iki Burgaso oro uosto, Auksinių kopų kurortinėje 
zonoje, apie 200 m iki paplūdimio. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2004 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2008 metais. Viešbutį sudaro vienas 7-ių 
aukštų pastatas, kuriame yra 204 numeriai (iš jų 94 
numeriai su vaizdu į jūrą): Standard Sea View tipo numeriai 
(dvigulė lova arba 2 vienvietės lovos, maks. 2+1 asm., 
18–20 kv. m), Standard Park View tipo numeriai (dvigulė 
lova arba 2 vienvietės lovos, maks. 2+1 asm., 18–20 kv. m), 
Standard Park View SPA tipo numeriai (dvigulė lova arba 
2 vienvietės lovos, maks. 2+1 asm., 18–20 kv. m, į kainą 
įskaičiuotas „Aphrodite Beauty SPA & Health Clinic“ 
paslaugų paketas, kurį sudaro 10 pasirinktų procedūrų), 
Family Room Park View tipo numeriai (vieno kambario 
numeris, dvigulė lova, papildoma sulankstoma lova, 
maks. 3+1 asm., 28 kv. m), Family Room Sea View tipo 
numeriai (sujungti 2 Standard tipo numeriai, 2 vonios 
kambariai, maks. 3+1 asm., 38–42 kv. m), Apartment 
tipo numeriai (miegamasis su dvigule lova, svetainėje 
sulankstoma lova, 2 vonios kambariai, maks. 3+1 asm., 
38–42 kv. m).
PAPLŪDIMYS: miesto (už 250 m), smėlio, skėčiai, gultai, 
čiužiniai už papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai, paplūdimio 
rankšluosčiai už užstatą. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.helios-spa.com

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

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

HELIOS SpA
Viskas 
įskaičiuota4

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.24 25Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 2 baseinai
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė*
 ♦ prekybos centras
 ♦ restoranas (iki 290 asm.)
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ 3 a la carte restoranai (Azijos, italų, 
bulgarų)

 ♦ SPA centras
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ 3 barai („Saloon“ baras, „Lobby“ baras, 
„Pool“ baras)

 ♦ automobilių nuoma
 ♦ konditerija (bufetas)
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ užkandžių baras
 ♦ konferencijų salė (su įranga, iki 40 asm.)
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ kirpykla
 ♦ dviračių nuoma

Pramogos ir sportas:
 ♦ pilatesas 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ petankė 
 ♦ gyva muzika 
 ♦ masažas*
 ♦ maisto gaminimo kursai 
 ♦ SPA centras*
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ krepšinis 
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ biliardas 
 ♦ tinklinis 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ smiginis 
 ♦ elektroniniai žaidimai*
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ sauna*
 ♦ vandens aerobika
 ♦ teniso kortas (su tartano 
danga)

 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ pirtis*
 ♦ futbolas 
 ♦ „Wellness“ centras 

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: Auksinių kopų 
kurortinėje zonoje, apie 30 km iki 
Varnos oro uosto, apie 132 km iki 
Burgaso oro uosto, apie 50 m iki 
paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2001 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2014 metais. 
Viešbutį sudaro vienas 8-ių aukštų 
pastatas, kuriame yra 292 numeriai: 
Deluxe Sea View tipo numeriai (2 
vienvietės lovos ir sulankstomas fotelis 
arba 4 vienvietės lovos, maks. 3+1 asm., 
25 kv. m), Deluxe Sea Side View 
tipo numeriai (2 vienvietės lovos ir 
sulankstomas fotelis arba 4 vienvietės 
lovos, maks. 3+1 asm., 25 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio, skėčiai, 
gultai už papildomą mokestį (gyvenant 
Deluxe Sea View ir Deluxe Sea Side View 
tipo numeriuose – skėtis ir 2 gultai 
nemokamai). 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, 
čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai 
nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.grifidhotels.com

Numeriuose:
 ♦ pagalvių pasirinkimas
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien (pagal atskirą 
užklausą)

 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per savaitę (pagal 
atskirą užklausą)

 ♦ vonia / dušas
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ televizorius
 ♦ balkonas
 ♦ seifas*

Vaikams:
 ♦ skyrius vaikams pagrindiniame baseine
 ♦ vandens kalneliai
 ♦ auklė / elektroninė auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ švediškas stalas
 ♦ diskoteka
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ vaikų klubas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
 ♦ vežimėlis pagal atskirą užklausą*

GrIFID ArABELLA
Ultra
viskas 
įskaičiuota4

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.26 27
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ prekybos centras
 ♦ dviračių nuoma
 ♦ diskoteka
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė* 
(požeminė)

 ♦ konditerija
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ 3 konferencijų salės (su įranga, iki 80, 
40 ir 16 asm.)

 ♦ vandens pramogų parkas
 ♦ restoranas (300 asm.)
 ♦ kirpykla
 ♦ SPA centras
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ 2 baseinai
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 3 a la carte restoranai (Azijos, bulgarų, 
grilio)

 ♦ 4 barai („Saloon“ baras, baras prie 
baseino, baras paplūdimyje, diskoteka)

 ♦ uždaras baseinas
 ♦ automobilių nuoma

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

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

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

Vaikams:
 ♦ 2 baseinai
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ diskoteka
 ♦ vaikų klubas
 ♦ meniu
 ♦ 3 vandens kalneliai
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
 ♦ vežimėlis pagal atskirą užklausą*
 ♦ elektroninė auklė pagal atskirą užklausą*

GrIFID BOLErO
Ultra
Viskas 
įskaičiuota4

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.26 27Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt
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Viskas 
įskaičiuota

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

Pramogos ir sportas:
 ♦ futbolas 
 ♦ masažas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ tinklinis 
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ teniso kortas 
 ♦ krepšinis 
 ♦ petankė 
 ♦ sauna*
 ♦ sporto aikštelė
 ♦ gyva muzika 
 ♦ maisto gaminimo kursai 

* 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: visiškai atnaujintas 2012–
2013 metais. Viešbučio 11-os 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, skėčiai, 
gultai nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, 
čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai 
nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.grifidhotels.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ televizorius
 ♦ kosmetinis veidrodis
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ seifas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ mini baras
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ telefonas
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ balkonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien

GrIFID METrOpOL 4

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.28 29
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ SPA centras
 ♦ suvenyrų parduotuvė
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė*
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ grožio salonas
 ♦ restoranas (iki 170 asm.)
 ♦ a la carte restoranas
 ♦ 3 barai („Saloon“, „Pool“, „Beach“)
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ baseinas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ užkandžių baras
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ vandens pramogų parkas

Pramogos ir sportas:
 ♦ biliardas*
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ pirtis*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ aerobika 
 ♦ masažas*
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ kosmetinės procedūros (pirties 
procedūros)*

 ♦ maisto gaminimo kursai 
 ♦ tinklinis 
 ♦ smiginis 
 ♦ gyva muzika 
 ♦ teniso kortas
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ krepšinis 
 ♦ futbolas 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ sauna*
 ♦ pilatesas 
 ♦ vandens aerobika  

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

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

 ♦ pagalvių pasirinkimas
 ♦ seifas*

Vaikams:
 ♦ meniu
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ skyrius vaikams pagrindiniame baseine
 ♦ diskoteka
 ♦ vaikų klubas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ pramoginiai renginiai vaikams
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
 ♦ vežimėlis pagal atskirą užklausą*
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

GrIFID VISTAMAr
Ultra
Viskas 
įskaičiuota4

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.28 29Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt
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LTI DOLCE VITA
Viskas 
įskaičiuota4

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ restoranas (su terasa, 250 asm.)
 ♦ uždaras baseinas (nešildomas)
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė*
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ konferencijų salė (naudojamas baras-
salonas, iki 150 asm., su įranga)

 ♦ biblioteka
 ♦ parduotuvės
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ 2 baseinai
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ 3 barai
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ kirpykla
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ 2 a la carte restoranai (švediškas 
stalas, teminiai: azijiečių ir bulgarų, 
apsilankymas po 1 kartą – nemokamai, 
pagal registraciją)

 ♦ belaidis internetas registratūroje

Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas*
 ♦ tinklinis 
 ♦ sauna*
 ♦ gyva muzika 
 ♦ elektroniniai žaidimai*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ sporto aikštelė 
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ pirtis*
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ smiginis 
 ♦ kosmetinės procedūros (pirties 
procedūros)*

 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ petankė 
 ♦ mini futbolas 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ aerobika  

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 30 km iki Varnos oro 
uosto, apie 132 km iki Burgaso oro uosto, 
Auksinių kopų kurortinėje zonoje, apie 500 m iki 
kurorto centro, apie 200 m iki paplūdimio. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2011 metais. Viešbutį 
sudaro vienas 8-ių aukštų pastatas, kuriame 
yra 291 numeris: standartiniai Park View tipo 
numeriai (dvivietė lova arba dvi vienvietės lovos, 
išlankstomas fotelis, maks. 2+1 asm., 32 kv. m), 
standartiniai Sea View tipo numeriai (dvivietė 
lova arba dvi vienvietės lovos, išlankstomas 
fotelis, maks. 2+1 asm., 32 kv. m), Superior tipo 
numeriai (dvivietė lova arba dvi vienvietės lovos, 
išlankstomas fotelis, maks. 3+1 asm., 36 kv. m).
PAPLŪDIMYS: miesto (už 200 m), smėlio, 
skėčiai, gultai, čiužiniai už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.dolcevita-hotel.net 

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

Vaikams:
 ♦ klubas (4–12 metų)
 ♦ skyrius vaikams pagrindiniame 
baseine (nešildomas)

 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
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Viskas 
įskaičiuota

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ 2 restoranai (iki 160 vietų)
 ♦ 2 barai
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė*
 ♦ konferencijų salė (iki 80 asm.)
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ seifas
 ♦ baseinas
 ♦ grožio salonas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ SPA centras

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

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 30 km iki Varnos oro 
uosto, apie 132 km iki Burgaso oro uosto, 
Auksinių kopų kurortinėje zonoje, apie 500 m 
iki kurorto centro, ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2007 metais. 
Viešbutį sudaro du pastatai, kuriuose yra 
109 numeriai: 91 standartinis numeris 
(maks. 2+1 asm., 25 kv. m), 18 apartamentų 
(maks. 2+2 asm., 55 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, skėčiai, 
gultai nemokamai, skėtis ir 2 gultai 
Standard / Suite numeriui (kiekis ribotas).
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.glarus-bg.com

Numeriuose:
 ♦ patalynės keitimas kas antrą dieną
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ kabelinė televizija
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ aptarnavimas numeriuose*
 ♦ vonia
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras*

Vaikams:
 ♦ skyrius vaikams pagrindiniame baseine
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

4

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.30 31Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt
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MADArA HOTEL SMArT LINE 
Viskas 
įskaičiuota

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ SPA centras
 ♦ restoranas (su terasa, iki 350 asm.)
 ♦ atviras baseinas
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ seifas
 ♦ 2 barai 
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė*
 ♦ kirpykla

Pramogos ir sportas:
 ♦ žaidimų automatai*
 ♦ sauna*
 ♦ petankė 
 ♦ krepšinis 
 ♦ šaudymas iš lanko 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ masažas*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ biliardas 
 ♦ kosmetinės procedūros (pirties 
procedūros)*

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: 30 km iki Varnos oro uosto, 
apie 132 km iki Burgaso oro uosto, Auksinių kopų 
kurortinėje zonoje, apie 400 m iki kurorto centro, 
apie 350 m iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: atidarytas 1965 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2015 metais. Viešbutį sudaro vienas 6-ių 
aukštų pastatas, kuriame yra 242 numeriai, iš jų 110 
su vaizdu į jūrą: Single Room tipo numeriai (vienvietė 
lova, maks. 1 asm., 21 kv. m), Small Room tipo 
numeriai (dvi vienvietės lovos, maks. 2 asm., 
23 kv. m), Superior Room tipo numeriai (dvi vienvietės 
lovos ir išlankstoma sofa, maks. 2+2 asm. arba 
3 asm., 27 kv. m), Family Room tipo numeriai (du 
kambariai, atskirti durimis, kuriuose yra po dvi 
vienvietes lovas, maks. 4 asm., 38 kv. m), Junior Suite 
tipo numeriai (viena erdvė su dviem vienvietėmis 
lovomis ir išlankstoma sofa, maks. 4 asm., 35 kv.m), 
Apartment tipo numeriai (miegamasis su dviem 
vienvietėmis lovomis arba viena dviviete lova ir 
svetainė su išlankstoma sofa, kambariai atskirti 
durimis, maks. 4 asm., 56 kv. m).
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio, paplūdimio 
rankšluosčiai už užstatą, skėčiai, gultai, čiužiniai už 
papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.hotelmadara.com

Numeriuose:
 ♦ mini baras*
 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ seifas*
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ centrinis oro kondicionierius 
 ♦ telefonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ kabelinė televizija
 ♦ vonios kambarys (su dušu)

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

4

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.32 33
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 2 restoranai
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ baseinas
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ diskoteka
 ♦ SPA centras
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė*
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 3 barai
 ♦ seifas
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ interneto kavinė
 ♦ uždaras baseinas (šildomas)
 ♦ gydytojo iškvietimas

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna 
 ♦ petankė 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ pirtis 
 ♦ kosmetinės procedūros 
(pirties procedūros)*

 ♦ masažas*
 ♦ tinklinis 
 ♦ biliardas 
 ♦ gimnastika 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ soliariumas*
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ smiginis 
 ♦ aerobika 

* 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 Deluxe tipo numeriai (maks. 3 arba 
2+2 asm., 29 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, skėčiai, gultai, 
čiužiniai nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.asterahotel.com

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

 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ vonia / dušas

Vaikams:
 ♦ vaikų klubas
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ baseinas
 ♦ meniu
 ♦ diskoteka
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 

ASTErA GOLDEN SANDS
Ultra
viskas 
įskaičiuota4

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.32 33Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt
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BErLIN GOLDEN BEACH
Luxe
viskas 
įskaičiuota

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ parduotuvė
 ♦ restoranas (400 asm.)
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ kirpykla
 ♦ 3 barai („Lobby“ baras, baras prie 
baseino, baras paplūdimyje)

 ♦ baseinas (su mineraliniu vandeniu)
 ♦ uždaras baseinas (su mineraliniu 
vandeniu)

 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė*
 ♦ seifas
 ♦ a la carte restoranai (savaitinės 
viešnagės metu – 1 kartas nemokamai)

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

* 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-os 
aukštų pastatas, kuriuose yra 240 numerių: 230 
standartinių numerių (maks. 2+1 asm., 35 kv. m), 
10 apartamentų (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:
 ♦ televizorius
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ mini baras*
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ dušas
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per savaitę
 ♦ centrinis oro kondicionierius 
 ♦ telefonas
 ♦ seifas (6-ių aukštų korpuse – numeryje, 
11-os aukštų korpuse – registratūroje)

 ♦ balkonas

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

4

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.34 35
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Viskas 
įskaičiuota

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 2 barai („Lobby“ baras, naktinis baras, 
„Pool“ baras)

 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ prekybos centras
 ♦ kosmetikos kabinetas
 ♦ restoranas (iki 250 asm.)
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ konferencijų salė (su įranga, iki 80 asm.)
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ belaidis internetas*
 ♦ baseinas
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ kirpykla
 ♦ uždaras baseinas

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

*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 
2015 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 už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai 
nemokamai, paplūdimio rankšluosčiai 
už užstatą. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.edelweiss-bg.com

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

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

4

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.34 35Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt
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MOrSkO OkO GArDEN
Viskas 
įskaičiuota

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

 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ 2 barai („Lobby“ baras ir baras prie 
baseino)

 ♦ baseinas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ belaidis internetas registratūroje

Pramogos ir sportas:
 ♦ smiginis 
 ♦ stalo tenisas 

* 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 šeimyninių 
numerių (maks. 4+1 asm., 50 kv. m), 3 vieno 
miegamojo Sea View tipo apartamentai 
(maks. 2+2 asm., 56 kv. m), vieno miegamojo 
apartamentai (maks. 2+1 asm., 56 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: miesto (už 80 m), smėlio, skėčiai, 
gultai nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai, paplūdimio rankšluosčiai už užstatą. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.goldensands-bg.com

Numeriuose:
 ♦ dušas
 ♦ seifas*
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ aptarnavimas numeriuose*
 ♦ telefonas
 ♦ rankšluosčių keitimas 3 kartus 
per savaitę

 ♦ šaldytuvas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ centrinis oro kondicionierius 
 ♦ balkonas
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ plaukų džiovintuvas

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

4

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.36 37
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Viskas 
įskaičiuota

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

Pramogos ir sportas:
 ♦ kosmetinės procedūros 
(pirties procedūros)*

 ♦ biliardas*
 ♦ elektroniniai žaidimai*
 ♦ masažas*
 ♦ boulingas*
 ♦ soliariumas*
 ♦ sauna*
 ♦ treniruoklių salė*

* 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, papildoma išskleidžiama sofa, 
vonios kambarys su dušo kabina, maks. 2+1 arba 
3 asm., 25 kv. m), standartiniai Sea View tipo 
numeriai (dvi vienvietės lovos, papildoma 
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, papildoma 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, skėčiai, gultai, 
čiužiniai už papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai.  
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.palma-hotels.bg

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

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ skyrius vaikams pagrindiniame baseine
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą*
 ♦ vežimėlis*

4

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.36 37Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 2 barai
 ♦ restoranas
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ seifas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė*
 ♦ 2 baseinai
 ♦ belaidis internetas registratūroje

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

* 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 pastatas, 
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 už papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.palma-hotels.bg 
Ekonominė klasė

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

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ skyrius vaikams pagrindiniame baseine
 ♦ vežimėlis*
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą*

pALMA HOTEL
pusryčiai,
pietūs,
vakarienė4

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.38 39
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Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna*
 ♦ elektroniniai žaidimai*
 ♦ treniruoklių salė*
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ masažas*
 ♦ soliariumas*
 ♦ stalo tenisas* 

* Už papildomą mokestį.

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ a la carte restoranas (restoranas 
„Holiday Park“ *)

 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė*
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ restoranas
 ♦ baseinas
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ parduotuvė
 ♦ 2 barai („Lobby“ baras, baras prie 
baseino)

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

* 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, 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: miesto (už 550 m), smėlio, 
skėčiai, gultai, čiužiniai už papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai, paplūdimio rankšluosčiai 
už užstatą.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.holidayparkhotel.eu
Ekonominė klasė

Numeriuose:
 ♦ balkonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ dušas
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ televizorius
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ patalynės keitimas kas 2 dienas
 ♦ rankšluosčių keitimas kas 2 dienas
 ♦ aptarnavimas numeriuose*
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ seifas registratūroje*
 ♦ telefonas

Vaikams:
 ♦ baseinas vaikams (nešildomas)
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

HOLIDAY pArk 
pusryčiai,
pietūs,
vakarienė4

38 39Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt
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JOYA pArk COMpLEX 
Viskas 
įskaičiuota

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ kirpykla
 ♦ 2 barai („Lobby“ baras, baras 
prie baseino*)

 ♦ restoranas
 ♦ konferencijų salė (su įranga, iki 
45 asm.)

 ♦ belaidis internetas (vestibiulyje 
ir restorane)

 ♦ seifas*
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ baseinas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė*
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos

Pramogos ir sportas:
 ♦ biliardas*
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ mini futbolas*
 ♦ masažas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ pirtis*
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ krepšinis 
 ♦ sauna*
 ♦ teniso kortas (10:00–17:00, 
po 17:00 reikia mokėti)

* 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 už papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai, 
paplūdimio rankšluosčiai už užstatą.  
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.joya-parkhotel.com

Numeriuose:
 ♦ rankšluosčių keitimas (pagal 
pageidavimą)

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ mini baras 
 ♦ šlepetės pagal atskirą užklausą*
 ♦ kabelinė televizija
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ aptarnavimas numeriuose*
 ♦ LAN internetas*
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ telefonas
 ♦ patalynės keitimas kas 2 dienas
 ♦ chalatas pagal atskirą užklausą*
 ♦ vonia / dušas
 ♦ balkonas

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ skyrius vaikams pagrindiniame 
baseine

 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

4

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

prIMASOL SUNrISE
Viskas 
įskaičiuota4

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

 ♦ uždaras baseinas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 4 baseinai
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ seifas
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ a la carte restoranas
 ♦ konferencijų salė (su įranga, nuo 
100 iki 120 asm.)

 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė*
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ parduotuvės
 ♦ valiutos keitykla

 Pramogos ir sportas:
 ♦ petankė 
 ♦ kosmetinės procedūros (pirties 
procedūros)*

 ♦ šaudymas iš lanko 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ smiginis 
 ♦ krepšinis 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ gyva muzika 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ masažas*
 ♦ biliardas*
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ aerobika 
 ♦ teniso korto apšvietimas 
 ♦ teniso kortas 
 ♦ mini futbolas 
 ♦ 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 2013 metais. 
Viešbutį sudaro vienas 6-ių aukštų pastatas, kuriame 
yra 300 numerių: Standard Park View, Standard Sea View, 
Single Room Park View, Single Room Sea View, Comfort Park 
View, Comfort Sea View, Large Double Room Park View, 
Large Double Room Sea View, Exclusive Double Room Park 
View, Exclusive Double Room Sea View, Apartment, Comfort 
Apartment tipų numeriai.
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio, nemokamas autobusas 
iki paplūdimio, skėčiai, gultai, čiužiniai už papildomą 
mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai, 
paplūdimio rankšluosčiai už užstatą. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.hotelsunrise-bg.com

Numeriuose:
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ palydovinė televizija
 ♦ balkonas
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ rankšluosčių keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ dušas
 ♦ mini baras pagal atskirą užklausą*
 ♦ individualus oro kondicionierius

Vaikams:
 ♦ vaikų klubas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ 2 baseinai (atviras ir uždaras)
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

GOLDEN YAVOr

GOLDEN LINE ApArTHOTEL

Viskas 
įskaičiuota4

Viskas 
įskaičiuota4

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

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

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

* 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, kuriame yra 
standartinių numerių (maks. 2+1 asm., 
12–18 kv. m), vieno miegamojo apartamentų 
(maks. 2+2 asm., 30 kv. m).
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio, skėčiai, gultai, 
čiužiniai už papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.hotelgoldenyavor.com

Numeriuose:
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ vonia
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ telefonas
 ♦ seifas*
 ♦ rankšluosčių keitimas 3 kartus 
per savaitę

 ♦ balkonas
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ televizorius

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

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

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: 25 km iki Varnos oro uosto, apie 
132 km iki Burgaso oro uosto, Auksinių kopų kurortinėje 
zonoje, 200 m iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: atidarytas 2011 metais. Viešbutį sudaro 
vienas 5-ių aukštų ir du 6-ių aukštų pastatai, kuriuose 
yra 79 numeriai, iš jų 10 numerių su vaizdu į jūrą: Studio 
tipo numeriai (vieno kambario numeris, virtuvė be įrangos, 
maks. 3 asm., 37 kv. m), One Bedroom Apartment tipo 
numeriai (miegamasis su dvigule lova, svetainė su 
sulankstoma lova, virtuvės erdvė be įrangos, maks. 
4 asm., 60 kv. m), Two Bedroom Apartment tipo numeriai 
(2 miegamieji su dvigulėmis lovomis ir 2 vienvietės lovos 
kiekviename kambaryje, svetainė su sulankstoma lova, 
virtuvės erdvė be įrangos, maks. 6 asm., 85 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio, skėčiai, gultai, 
čiužiniai už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.goldenline.bg

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

 ♦ televizorius
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ seifas registratūroje*
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ grindys – laminatas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ balkonas
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien

Vaikams:
 ♦ vaikų klubas
 ♦ atviras baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

40 41Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt



Au
ks

in
ės

 k
op

os

LILIA

MAk

Viskas 
įskaičiuota4

Viskas 
įskaičiuota4

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas (230 asm.)
 ♦ kirpykla
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ 3 barai („Lobby“ baras, „Sky“ baras 
ir naktinis baras)

 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 2 konferencijų salės (su įranga, iki 
120, 35 ir 20 asm.)

 ♦ seifas
 ♦ 2 baseinai (ant viešbučio stogo – 
birželį, liepą ir rugpjūtį*; gegužę, 
rusėjį ir spalį nemokamai; atviras 
baseinas sode)

 ♦ valiutos keitykla
 ♦ a la carte restoranas (barbekiu)
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ prekybos centras

Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas*
 ♦ soliariumas*
 ♦ stalo tenisas*
 ♦ biliardas*
 ♦ motorinės vandens sporto 
priemonės*

 ♦ sauna*
 ♦ treniruoklių salė*

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

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

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
 ♦ vežimėlis pagal atskirą užklausą*

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

 ♦ belaidis internetas (vestibiulyje, šalia 
baseino, „Sky“ bare)

 ♦ valiutos keitykla
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ parduotuvė
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ restoranas
 ♦ baseinas
 ♦ gydytojo iškvietimas

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

* 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 1957 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2014 metais. 
Viešbutį sudaro vienas 7-ių aukštų pastatas, 
kuriame yra 146 numeriai Standard tipo 
numeriai (maks. 2+2 arba 3 asm., 26 kv. m).
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio, skėčiai, gultai, 
čiužiniai už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai, 
čiužiniai už papildomą mokestį. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.hotelmak.com 
Ekonominė klasė

Numeriuose:
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ vonia
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ mini baras*
 ♦ telefonas
 ♦ rankšluosčių keitimas kas 2 dienas
 ♦ balkonas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ patalynės keitimas 1 kartą per 
savaitę

 ♦ aptarnavimas numeriuose*

Vaikams:
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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Viskas 
įskaičiuota

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

SHIpkA

EXELSIOr

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

Pramogos ir sportas:
 ♦ biliardas*
 ♦ SPA centras* (kosmetinės 
procedūros veidui ir kūnui)

 ♦ sauna 
 ♦ masažas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ 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 2015 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 už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai, 
paplūdimio rankšluosčiai už užstatą.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.shipkahotel.com
Ekonominė klasė

Numeriuose:
 ♦ aptarnavimas numeriuose*
 ♦ seifas registratūroje*
 ♦ balkonas
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ vonia / dušas
 ♦ telefonas
 ♦ rankšluosčių keitimas kas 2 
dienas

 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ šaldytuvas
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ televizorius

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 

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

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 2 barai („Lobby“ baras ir baras prie 
baseino)

 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ restoranas
 ♦ seifas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė*
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ baseinas
 ♦ valiutos keitykla

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

* 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, atnaujintas 2013 
metais. Viešbutį sudaro vienas 6-ių aukštų pastatas, kuriame 
yra 200 numerių: Standard tipo numeriai (2 vienvietės lovos, 
sulankstomas fotelis, maks. 2+1 arba 3 asm., 20 kv. m), Single 
Room tipo numeriai (dvivietė lova, maks. 1+1 asm., 
18 kv. m), Large Double Room tipo numeriai (2 vienvietės lovos, 
sulankstomas fotelis ir sulankstoma lova, maks. 2+1 asm., 
22 kv. m), Apartament tipo numeriai (miegamasis su dvigule 
lova, atskira svetainė su vienviete lova ir sulankstomu foteliu, 
vonios kambarys, maks. 4 asm., 35 kv. m).
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio, skėčiai, gultai, čiužiniai už 
papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai, 
paplūdimio rankšluosčiai už užstatą. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.hotel-excelsior.net

Numeriuose:
 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ telefonas
 ♦ balkonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ televizorius
 ♦ rankšluosčių keitimas kas antrą 
dieną

 ♦ dušas (viešbutyje)
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ patalynės keitimas kas 2 dienas
 ♦ šaldytuvas
 ♦ vonia (apartamentuose)

Vaikams:
 ♦ vaikų klubas (4–12 metų)
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ skyrius vaikams pagrindiniame 
baseine

 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

Viskas 
įskaičiuota4

Viskas 
įskaičiuota4

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

42 43Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt



Au
ks

in
ės

 k
op

os

ELENA HOTEL

pArk HOTEL GOLDEN BEACH

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas (280 asm., su terasa)
 ♦ parduotuvės
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ televizijos salė
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ kirpykla
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė*
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ 4 konferencijų salės (iki 25, 100, 
160 ir 220 asm., su įranga)

 ♦ automobilių nuoma
 ♦ 3 barai

Pramogos ir sportas:
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ smiginis 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ masažas*
 ♦ SPA centras („Thallasso“ / 
„Wellness“, terapijai veidui 
ir kūnui)*

 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ sauna*
 ♦ aerobika 

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: 25 km iki Varnos oro uosto, Auksinių 
kopų kurortinėje zonoje, apie 200 m iki kurorto centro. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2004 metais. Iš dalies atnaujintas 
2015 metais. Viešbutį sudaro vienas 8-ių aukštų pastatas, 
kuriame yra 186 numeriai, iš jų 119 numerių su vaizdu į 
jūrą: Standard Park View, Standard Sea View, Single Room 
Park View, Studio Sea View tipų numeriai. 
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio (už 200 m nuo viešbučio), 
skėčiai, gultai, čiužiniai už papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai, paplūdimio 
rankšluosčiai už užstatą. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.elenahotel.eu
Ekonominė klasė

Numeriuose:
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ balkonas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ seifas numeryje*
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ patalynės keitimas kas 2 dienas
 ♦ šaldytuvas
 ♦ dušas
 ♦ aptarnavimas numeriuose*
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien

Vaikams:
 ♦ vaikų klubas
 ♦ skyrius vaikams pagrindiniame 
baseine

 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ auklė*
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ kirpykla
 ♦ 3 barai („Lobby“ baras, „Pool“ baras, 
„Beach“ baras)

 ♦ baseinas
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė*
 ♦ belaidis internetas*
 ♦ a la carte restoranas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ konferencijų salė (su įranga, iki 70 asm.)
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ restoranas (su terasa, iki 450 asm.)

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

* 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 247 numeriai, iš jų 87 su 
vaizdu į jūrą: Standard tipo numeriai (2 atskiros lovos ir 
sulankstomas fotelis, maks. 3 asm., 24 kv. m), Superior 
tipo numeriai (2 atskiros lovos ir sulankstoma lova 
maks. 2+2 asm., 28 kv. m), Triple Room tipo numeriai 
(su vaizdu į parką, dvigulė lova, vienvietė lova ir 
sulankstomas fotelis, maks. 3+1 asm., 38 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio, skėčiai, gultai, čiužiniai 
už papildomą mokestį (su AI Beach sistema – vienam 
numeriui 2 gultai ir skėtis nemokamai; kiekis ribotas).
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai, paplūdimio 
rankšluosčiai už užstatą.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.parkhotelgoldenbeach.com

Numeriuose:
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ telefonas
 ♦ patalynės keitimas kas 2 dienas
 ♦ balkonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ vonia
 ♦ seifas*
 ♦ aptarnavimas numeriuose*
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ kabelinė televizija
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ mini baras*
 ♦ Wi-Fi registratūroje*

Vaikams:
 ♦ skyrius vaikams pagrindiniame baseine
 ♦ auklė*
 ♦ 2 vaikų klubai (mini klubas 3–6 metų, Junior Club 7–12 metų)
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
 ♦ vežimėlis pagal atskirą užklausą*

Viskas 
įskaičiuota4

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Viskas 
įskaičiuota4

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.44 45
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pArADISE GrEEN pArk Viskas 
įskaičiuota3

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė*
 ♦ baseinas
 ♦ belaidis internetas (restorane, 
vestibiulyje, prie baseino)

 ♦ 2 barai (fojė, prie baseino)

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

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: 25 km iki Varnos oro uosto, 
Auksinių kopų kurortinėje zonoje, apie 300 m iki 
kurorto centro, 600 m iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: atidarytas 2005 metais. Viešbutį sudaro 
vienas 8-ių aukštų pastatas, kuriame yra 110 
numerių: Studio tipo numeriai (vienas kambarys, 
virtuvės kampas (be įrangos), vonios kambarys su 
dušu, maks. 2+1 arba 3 asm., 52 kv. m), One Bedroom 
Apartment tipo numeriai (miegamasis, svetainė su 
virtuvės kampu (be įrangos), maks. 3+1 asm., 
65 kv. m), Two Bedroom Apartment tipo numeriai 
(2 miegamieji ir svetainė su virtuvės kampu (be 
įrangos), oro kondicionierius svetainėje, vonios 
kambarys su dušu, maks. 4+2 asm.). 
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio, skėčiai, gultai, 
čiužiniai už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai, 
paplūdimio rankšluosčiai už užstatą.  
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.paradise-greenpark.com

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

 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ balkonas
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ seifas*
 ♦ telefonas
 ♦ patalynės keitimas kas dvi dienas 
 ♦ kabelinė televizija
 ♦ numerių tvarkymas kasdien

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ skyrius vaikams pagrindiniame 
baseine 

 ♦ kėdutės restorane
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą*

3 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.44 45Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt



GrADINA 

LUNA HOTEL
Viskas 
įskaičiuota4

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ belaidis internetas (ir 
restorane)

 ♦ valiutos keitykla
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ dviračių nuoma
 ♦ restoranas (su terasa, 200 
asm.)

 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė 

 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ parduotuvė
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ 2 barai („Lobby“ baras ir baras 
prie baseino)

 ♦ baseinas

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

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė (su kalneliais)
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: Auksinių kopų kurortinėje zonoje, apie 
30 km iki Varnos oro uosto, apie 132 km iki Burgaso oro 
uosto, apie 200 m iki kurorto centro bei paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1970 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2012 metais. Bendra teritorija – 8 000 kv. m. 
9-ių aukštų viešbutyje yra 140 numerių: Standard tipo 
numeriai (maks. 2+1 asm., 17 kv. m), Family Room tipo 
numeriai (vieno kambario numeris, maks. 4 asm., 33 kv. m), 
Apartment tipo numeriai (tik 6-ame aukšte, su vaizdu į 
baseiną, miegamasis, atskira svetainė su virtuvės kampu 
(šaldytuvas, mikrobangų krosnelė, indai), maks. 4 asm., 
50 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio, skėčiai, gultai, čiužiniai už 
papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.hotelgradina.com
Ekonominė klasė 

Numeriuose:
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ individualus oro kondicionieriu 
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ aptarnavimas numeriuose*
 ♦ telefonas
 ♦ balkonas
 ♦ seifas registratūroje*
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ rankšluosčių keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ plaukų džiovintuvas pagal atskirą 
užklausą

 ♦ mini baras*
 ♦ kabelinė televizija
 ♦ dušas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 3 barai
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ kirpykla
 ♦ restoranas (iki 250 asm.)
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ SPA centras
 ♦ 2 a la carte restoranai
 ♦ baseinas
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ parduotuvės
 ♦ seifas registratūroje*
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė*

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas*
 ♦ sauna*
 ♦ stalo tenisas*
 ♦ biliardas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ kosmetinės procedūros (pirties 
procedūros)*

* 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, 2003 metais 
atnaujintas. Viešbutį sudaro vienas 7-ių aukštų 
pastatas, kuriame yra 269 numeriai, iš jų 133 yra su 
vaizdu į jūrą: Standard Park View, Standard Sea View, 
Family Room Park View (viena patalpa, įrengti kaip 
ir Standard tipo numeriai, tik didesni), Family Room 
Sea View (viena patalpa, įrengti kaip ir Standard tipo 
numeriai, tik didesni), Apartment tipo numeriai. 
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio, skėčiai, gultai, 
čiužiniai už papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai, 
čiužiniai už papildomą mokestį. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.hotelluna.bg

Numeriuose:
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ patalynės keitimas kas 2 dienas
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ mini baras*
 ♦ vonia / dušas
 ♦ balkonas
 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ televizorius
 ♦ rankšluosčių keitimas kas 2 dienas
 ♦ individualus oro kondicionierius 
 ♦ kosmetinis veidrodis

Vaikams:
 ♦ skyrius vaikams pagrindiniame 
baseine

 ♦ vežimėlis pagal atskirą užklausą*
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą*

pusryčiai, 
pietūs, 
vakarienė3

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

3 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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LJULJAk

pErUNIkA

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

 ♦ internetas*
 ♦ seifas

Pramogos ir sportas:
 ♦ biliardas*
 ♦ stalo tenisas*
 ♦ 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 
2015 metais. Viešbutį sudaro vienas 5-ių aukštų pastatas, kuriame 
yra 98 numeriai: Standard tipo numeriai (dvivietė lova arba dvi 
vienvietės lovos, išlankstomas fotelis, maks. 2+1 asm. 3 asm., 
30 kv. m), Double Large Room tipo numeriai (dvivietė lova arba dvi 
vienvietės lovos, du išlankstomi foteliai, maks. 2+2 asm., arba 3 
asm., 30 kv. m), Superior Room tipo numeriai (atnaujinti numeriai, 
dvivietė lova arba dvi vienvietės lovos, išlankstomas fotelis, 
maks. 2+1 asm. arba 3 asm., 30 kv. m), Apartment tipo numeriai 
(miegamasis su dviviete lova, svetainė su išlankstoma sofa ir 
vienviete lova, maks. 3+2 asm. arba 4 asm., 45 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio, skėčiai, gultai už papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.ljuljak.com

Numeriuose:
 ♦ vonia
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ aptarnavimas numeriuose*
 ♦ telefonas
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ balkonas
 ♦ patalynės keitimas kas 2 dienas
 ♦ rankšluosčių keitimas kas antrą 
dieną

 ♦ numerių tvarkymas kasdien

Vaikams:
 ♦ skyrius vaikams pagrindiniame 
baseine

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ kėdutės restorane
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ kirpykla
 ♦ baseinas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė*
 ♦ belaidis internetas registratūroje* 
(vestibiulyje, nemokamai su AI)

 ♦ dviračių nuoma*
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ 2 barai („Lobby“ baras, naktinis baras)
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ restoranas
 ♦ a la carte restoranas

Pramogos ir sportas:
 ♦ smiginis* (nemokamai svečiams 
su AI)

 ♦ stalo tenisas* (nemokamai 
svečiams su AI)

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

 ♦ sauna*
 ♦ dviračių nuoma
 ♦ masažas*

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 25 km iki Varnos oro uosto, 
apie 132 km iki Burgaso oro uosto, Auksinių kopų 
kurortinėje zonoje, apie 250 m iki kurorto centro, 
apie 150 m iki paplūdimio. 
VIEŠBUTIS: atidarytas 1996 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2004 metais. 6-ių aukštų 
viešbutyje yra 176 numeriai: Standard tipo numeriai 
(maks. 3 asm., 17 kv. m), Standard With Bunkbeds 
tipo numeriai (2 vienvietės lovos, dviaukštė lova, 
maks. 2+2 asm., 20 kv. m), apartamentai (vonios 
kambaryje dušo kabina, maks. 2+2 asm., 28 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio, skėčiai, gultai, 
čiužiniai už papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.perunika.com
Ekonominė klasė  

Numeriuose:
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ dušas
 ♦ balkonas
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ patalynės keitimas kas 2 dienas
 ♦ šaldytuvas
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ televizorius

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas
 ♦ kėdutės restorane
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą*

Viskas 
įskaičiuota3

Viskas 
įskaičiuota3

3 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

3 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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Šv. konstantinas
ir elena
SANATOrIJA pO ATVIrU DANGUMI

Nuo seno viliojęs keliautojus gydomosiomis mineralinių vandenų procedūromis, 
ilgainiui Šv. Konstantinas ir Elena tapo vieta, į kurią traukia ramybės ir atokvėpio 

ieškančios sielos – pakvėpuoti gaiviu kalnų oru, paklausyti kiparisų ošimo ar tiesiog 
atsipalaiduoti pajūryje.

Kurortas
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Atpalaiduojanti terapija
Labiausiai džiugina tai, kad šiame kurorte gamtos nesunaikino ir 
neužgožė urbanizacija. Šv. Konstantinas labai žalias, įspūdis toks, lyg 
gyventum 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. 

O vakare…
… šis mažas ir uždaras kurortas kviečia pasivaikščioti 
parko alėjomis arba praleisti laiką įvairiuose 
restoranuose, kurie siūlo folklorinius pasirodymus bei 
vaišina tradiciniais valgiais. 

Diana Ardinavičienė
Rezervacijų ir konsultacijų 
teikimo skyriaus 
vadybininkė

        Nepraleiskite progos apžiūrėti senojo Šv. Konstantino ir Elenos moterų 
vienuolyno likučius: koplyčią, šventojo vandens šaltinį dengiančią akmens 
plokštę ir varpinę, kurioje iki šiol vyksta pamaldos. Būtent šis vienuolynas 
suteikė vardą daugelio pamėgtam kurortui. 

Šv. konstantinas
ir elena
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas (pagrindinis, 270 asm.)
 ♦ atviras baseinas 
 ♦ 4 a la carte restoranai („Dolce Vita“, 
„Grand Hot Barbeque“, „Susam“, „Grand 
Albatros“, „South Beach“)

 ♦ uždaras baseinas
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ 9 barai („Lobby“ baras, 3 barai 
paplūdimyje, baras prie baseino)

 ♦ seifas*
 ♦ 3 konferencijų salės (iki 250 ir 100 asm.)
 ♦ drabužių valymo paslaugos*
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ SPA centras
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė

Pramogos ir sportas:
 ♦ petankė 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ teniso kortas*
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ masažas*
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ sauna*
 ♦ smiginis 
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ SPA centras* („Thallasso“ / 
„Wellness“, terapija kūnui)

 ♦ teniso pamokos 

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 10 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-os aukštų 
pastatas, kuriame yra 331 numeris: Standard 
Room tipo numeriai (2 dvigulės lovos, 
maks. 2+2 asm., 28 kv. m), Apartament tipo 
numeriai (miegamasis su dvigule lova, atskira 
svetainė su sulenkiama sofa, kambarius jungia 
durys, 2 vonios kambariai, maks. 3+1 asm., 
80 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: nuosavas (už 200 m), smėlio, yra 
3 barai, skėčiai, gultai nemokamai (kiekis ribotas), 
čiužiniai už papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.grandhotelvarna.com

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

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

GrAND HOTEL VArNA
Luxe
viskas 
įskaičiuota5

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.50 51
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AQUA AZUr

AZALIA

Viskas 
įskaičiuota4

Ultra viskas 
įskaičiuota4

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ seifas
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ 2 konferencijų salės
 ♦ garažas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ baseinas
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ 2 barai („Lobby“ baras, baras prie 
baseino)

 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ parduotuvė
 ♦ restoranas
 ♦ uždaras baseinas (šildomas žiemos 
sezono metu)

 ♦ valiutos keitykla
 ♦ interneto kavinė*

VIEŠBUČIO VIETA: apie 20 km iki Varnos oro 
uosto, apie 124 km iki Burgaso oro uosto, 
Šv. Konstantino ir Elenos kurortinėje zonoje, 
apie 450 m iki kurorto centro, apie 150 m iki 
paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2005 metais. Viešbutį 
sudaro vienas 8-ių aukštų pastatas, kuriame 
yra 163 Standard Room tipo numeriai (dvi 
vienvietės lovos ir viena arba du sulankstomi 
foteliai, maks. 2+2 asm., 22 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio, skėčiai, gultai, 
čiužiniai už papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai, paplūdimio rankšluosčiai 
už užstatą. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.aquaazur.com

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

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ seifas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ parduotuvė
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ 4 šildomi baseinai (1 uždaras)
 ♦ 2 vandens kalneliai
 ♦ restoranas
 ♦ 3 barai (baras paplūdimyje, „Lobby“ 
baras, baras prie baseino)

 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė*
 ♦ SPA centras
 ♦ a la carte restoranas
 ♦ konferencijų salė (su įranga, iki 100 asm.)
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ dviračių nuoma
 ♦ interneto kavinė*

VIEŠBUČIO VIETA: apie 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 9-ių aukštų 
pastatas, kuriame yra 235 numeriai: Standard 
tipo numeriai (dvigulė lova arba dvi viengulės, 
sulankstomas fotelis, maks. 2+1 asm., 25 kv. m), 
Family Room tipo numeriai (vieno kambario: 
2 atskiros lovos ir dviaukštė lova, maks. 2+2 asm., 
25 kv. m), Deluxe Room tipo numeriai (viena dvigulė 
lova, sulankstoma sofa, maks. 2+2 asm., 35 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, miesto, smėlio, skėčiai, 
gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.azaliahotel.com

Numeriuose:
 ♦ chalatas
 ♦ balkonas
 ♦ televizorius
 ♦ Wi-Fi ir laidinis internetas 
registratūroje*

 ♦ aptarnavimas numeriuose*
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ šlepetės
 ♦ vonia / dušas
 ♦ telefonas
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ patalynės keitimas kas 2 dienas
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ grindys – kiliminė danga

Vaikams:
 ♦ meniu
 ♦ vaikų klubas
 ♦ diskoteka
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ baseinas
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

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

* Už papildomą mokestį.

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

* Už papildomą mokestį.

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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DOLpHIN MArINA

DOLpHIN Luxe viskas 
įskaičiuota4

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

 ♦ drabužių valymo paslaugos*
 ♦ valiutos keitykla (GRAND 
HOTEL VARNA)

 ♦ belaidis internetas 
 ♦ 9 barai („Lobby“ baras, 3 
barai paplūdimyje, baras prie 
baseino, dieninis baras)

 ♦ SPA centras (GRAND HOTEL 
VARNA)

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ atviras baseinas
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė 

 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ 4 a la carte restoranai („Dolce 
Vita“, „Grand Hot Barbeque“, 
„Susam“, Grand Albatros“, 
„South Beach“)

Pramogos ir sportas:
 ♦ teniso kortas*
 ♦ masažas* (GRAND HOTEL VARNA)
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ sauna* (GRAND HOTEL VARNA)
 ♦ smiginis 
 ♦ futbolo aikštė*
 ♦ petankė 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ biliardas 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ treniruoklių salė* (GRAND HOTEL 
VARNA)

 ♦ teniso pamokos*
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ stalo tenisas  

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 20 km iki Varnos oro uosto, 
apie 124 km iki Burgaso oro uosto, Šv. Konstantino ir 
Elenos kurortinėje zonoje, apie 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: Standard Room tipo numeriai (2 
vienvietės lovos, išlankstomas fotelis ir išlankstoma 
lova, maks. 4 arba 3 asm., 30 kv. m), Family Room tipo 
numeriai (du standartiniai numeriai, sujungti durimis, 
maks. 4 asm., 60 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: nuosavas (už 100 m), smėlio, yra 
3 barai, skėčiai, gultai nemokamai (kiekis ribotas), 
čiužiniai už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai, čiužiniai 
už papildomą mokestį.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.grandhotelvarna.com

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

 ♦ centrinis oro kondicionierius

Vaikams:
 ♦ vaikų klubas
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ skyrius vaikams 
pagrindiniame baseine

 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą 
 ♦ kėdutės restorane

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ SPA centras (GRAND HOTEL 
VARNA)

 ♦ restoranas (iki 300 asm.)
 ♦ drabužių valymo paslaugos*
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ 9 barai („Lobby“ baras, 3 
paplūdimio barai, baras prie 
baseino)

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ 4 a la carte restoranai („Dolce 
Vita“, „Grand Hot Barbeque“, 
„Susam“, „Grand Albatros“,

 ♦ „South Beach“)
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ atviras baseinas

Pramogos ir sportas:
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ treniruoklių salė* (GRAND HOTEL 
VARNA)

 ♦ sauna* (GRAND HOTEL VARNA)
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ masažas* (GRAND HOTEL VARNA)
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ smiginis 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ SPA centras* („Thallasso“ / „Wellness“, 
terapija kūnui, GRAND HOTEL VARNA)

 ♦ biliardas 
 ♦ petankė 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ teniso kortas*
 ♦ futbolo aikštė*

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 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: Standard Room tipo numeriai 
(2 atskiros lovos, sulankstoma lova su čiužiniu, 
maks. 3 asm., 28 kv. m), Family Room tipo numeriai 
(2 standartiniai tipo numeriai, durys skiria šiuos 
kambarius, maks. 4 asm., 56 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: nuosavas (už 200 m), smėlio, skėčiai, 
gultai nemokamai, čiužiniai už papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai, 
čiužiniai už papildomą mokestį.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.grandhotelvarna.com

Numeriuose:
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ grindys – plytelės
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ dušas
 ♦ balkonas
 ♦ televizorius
 ♦ seifas
 ♦ telefonas
 ♦ centrinis oro kondicionierius

Vaikams:
 ♦ vandens kalneliai
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ vaikų klubas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ skyrius vaikams pagrindiniame 
baseine

 ♦ kėdutės restorane
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

Luxe
viskas 
įskaičiuota4

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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LEBED HOTEL 

SIrIUS BEACH Viskas 
įskaičiuota4

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ atviras baseinas
 ♦ SPA centras (GRAND HOTEL VARNA)
 ♦ 7 barai („Lobby“ baras, 3 paplūdimio 
barai, „Pool“ baras)

 ♦ seifas
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ restoranas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ 4 a la carte restoranai („Dolce Vita“, 
„Grand Hot Barbeque“, „Susam“,  
„South Beach“)

 ♦ drabužių valymo paslaugos*
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ valiutos keitykla (GRAND HOTEL 
VARNA)

Pramogos ir sportas:
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ sauna* (GRAND HOTEL VARNA)
 ♦ masažas* (GRAND HOTEL VARNA)
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ SPA centras* („Thallasso“ / „Welness“, 
terapija kūnui, GRAND HOTEL VARNA)

 ♦ treniruoklių salė* (GRAND HOTEL 
VARNA)

 ♦ teniso pamokos*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ biliardas 
 ♦ petankė 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ teniso kortas*
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ smiginis 
 ♦ teniso inventorius*

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 20 km iki Varnos oro 
uosto, apie 124 km iki Burgaso oro uosto, 
Šv. Konstantino ir Elenos kurortinėje zonoje, 
apie 10 km iki kurorto centro, apie 200 m iki 
paplūdimio.
VIEŠBUTIS: priklauso GRAND HOTEL VARNA 
viešbučių grupei. Viešbutį sudaro vienas 4-ių 
aukštų pastatas, kuriame yra Standard Room tipo 
numerių (maks. 2+1 asm., 25,5 kv. m), Family 
Room tipo numerių (2 standartiniai numeriai, 
sujungti durimis, maks. 4 asm., 50 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: nuosavas (už 200 m), smėlio, 
skėčiai, gultai, paplūdimio rankšluosčiai 
nemokamai, čiužiniai už papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai, 
čiužiniai už papildomą mokestį. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.grandhotelvarna.com

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

 ♦ balkonas

Vaikams:
 ♦ vaikų klubas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vandens kalneliai (vaikiškame 
baseine GRAND HOTEL VARNA)

 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą 
 ♦ kėdutės restorane

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

 ♦ konferencijų salė (su įranga, iki 
100 asm.)

 ♦ belaidis internetas 
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ baseinas
 ♦ restoranas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ a la carte restoranas

Pramogos ir sportas:
 ♦ tinklinis 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ kosmetinės procedūros (pirties 
procedūros)*

 ♦ sauna*
 ♦ soliariumas*
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ stalo tenisas*
 ♦ masažas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ SPA centras*

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 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: 
Standard Economy tipo numeriai (pirmame aukšte, su 
vaizdu į parką, maks. 2+1 asm., 25 kv. m), Single Room 
tipo numeriai (maks. 1 asm., 25 kv. m), Standard Park 
View tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 25 kv. m), Standard 
Sea View tipo numeriai (vaizdas į jūrą, maks. 2+1 asm., 
25 kv. m), Standard Side Sea View tipo numeriai (šoninis 
vaizdas į jūrą, maks. 2+1 asm., 25 kv. m), Triple Room tipo 
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:
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ telefonas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ balkonas
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ seifas*
 ♦ televizorius
 ♦ dušas
 ♦ patalynės keitimas kas 2 dienas

Vaikams:
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

Luxe
viskas 
įskaičiuota4

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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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 *

albena
SAULėTA rAMYBėS pAkrANTė

Vešlaus nacionalinio parko teritorijoje įsikūręs bene jausniausias Bulgarijos kurortas – ypač 
tylus, demonstruojantis pavydėtiną ramybę ir leidžiantis užsimiršti Albenos miestelis. Tačiau 

neapsigaukite – nuobodžiauti čia tikrai neteks.

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 *

Tik saulė, jūra ir 
smėlis
Kurorto paplūdimys – pats plačiausias 
Bulgarijoje. Jo plotis siekia net 
200–300 m ir vilioja švariu baltojo 
aukso spalvos smėliu. O palyginus 
sekli ir visai nepavojinga pakrantė 
idealiai tinka poilsiaujantiems su 
vaikais. Ramaus poilsio čia nedrums 
nei miesto triukšmas, nei mašinų 
gaudesys – visi viešbučių kompleksai 
įsikūrę ramybe alsuojančioje aplinkoje. 

Veiklos netrūksta
Nors šis kurortas labiausiai 
tinka ramaus poilsio mėgėjams 
bei keliaujantiems su vaikais, 
įvairios vandens pramogos neleis 
nuobodžiauti. Atostogas Albenoje 
galima paįvairinti buriavimu, 
vandens slidėmis, banglentėmis, 
povandenine žvejyba ar nardymu. 

įdomu Albena – vienas iš devynių šalies kurortų, gavusių 
„Mėlynosios vėliavos“ apdovanojimą.

Diana Ardinavičienė
Rezervacijų ir konsultacijų 

teikimo skyriaus 
vadybininkė

        Albenoje veikia nemažai balneologinių centrų. Čia galite 
pasilepinti tiek klasikinėmis, tiek egzotiškomis gydomosiomis 

bei kosmetinėmis procedūromis.

Al
be

na
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FLAMINGO GrAND
pusryčiai,
pietūs,
vakarienė5

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ 4 konferencijų salės
 ♦ dviračių nuoma*
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ parduotuvės
 ♦ 3 barai
 ♦ baseinas
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ 2 restoranai
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ SPA centras
 ♦ naktinis klubas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ kirpykla
 ♦ a la carte restoranas
 ♦ garažas

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

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: Albenos kurortinio komplekso 
centre, apie 45 km iki Varnos miesto oro uosto, 
kurorto centrinėje dalyje, apie 150 m iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2008 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2013 metais. Viešbutį sudaro 
vienas 10-ies aukštų pastatas, kuriame yra 182 
numeriai: Studio tipo numeriai (dvigulė lova arba 
viena lova, išskleidžiama sofa, virtuvės zona – 
el. viryklė, mikrobangų krosnelė, šaldytuvas, 
gartraukis, arbatinukas, indai; maks. 2 + 2 asm., 
50 kv. m), Studio Deluxe tipo numeriai (dvi vienvietės 
lovos, sulankstoma sofa, valgomasis stalas, 
virtuvės zona (el. viryklė, 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 – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.albena.bg, www.flamingogrand.com

Numeriuose:
 ♦ vonia
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ LAN internetas
 ♦ chalatas
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ telefonas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ mini baras
 ♦ grindys – laminatas
 ♦ šlepetės
 ♦ balkonas
 ♦ patalynės keitimas kas 2 dienas

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.56 57



LAGUNA GArDEN

Al
be

na

Viskas 
įskaičiuota

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

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

* 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 Standard tipo numeriai 
(dvi vienvietės lovos ir neišlankstoma 
sofa arba viena dvigulė lova, viena 
vienvietė lova ir neišlankstoma sofa, 
maks. 2+2 arba 3 asm., 18 kv. m).
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.albena.bg, 
www.complexlaguna.com

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

Vaikams:
 ♦ vaikų klubas
 ♦ atrakcionų parkas
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
 ♦ lovelė 

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.56 57Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt



Saulėta diena
kūNUI Ir SIELAI

Maloniam poilsiui, sveikatos stiprinimui ir reabilitacijai – absoliučia ramybe viliojantis Saulėtos dienos 
kurortas sutvertas atostogoms, kurios pažadins kūną ir nuramins sielą.

Kurortas
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Saulėta diena

HOTEL MARINA 4 * 

HOTEL MIRAGE 4 * 
VERONIKA 3 *

HOTEL PALACE 5 *

Varna

Auksinės kopos

Šimtai SPA 
procedūrų
Vaizdingos įlankos pakraštyje įsikūręs 
kurortas – ypač patrauklus poilsiui 
su šeima, sanatoriniam gydymui ir 
reabilitacijai. Aktyvių pramogų čia 
nedaug, tačiau sveikatos stiprinimo 
programą turi kiekvienas viešbutis. 
Nedidelis, tačiau prabangus keturių 
viešbučių kompleksas siūlo išbandyti 
gydymą purvu, refleksologiją, aromatinę 
ir lazerių terapiją, pirtis, soliariumus – 
sąrašas galėtų tęstis be galo…

Žaliuojantis parkas
Vešlūs parko medžiai ne tik saugo kurorto 
zoną nuo pašalinių akių – čia taip pat 
apstu vietos pramogoms gryname ore. 
Erdvi parko teritorija kviečia pasivaikščioti, 
pabėgioti ar pavažinėti dviračiais, 
privatus paplūdimys – išsimaudyti saulės 
spinduliuose, o netoliese veikiantis 
žirgynas – pajodinėti. Sa

ul
ėt

a 
di

en
a

Diana Ardinavičienė
Rezervacijų ir konsultacijų 
teikimo skyriaus vadybininkė

          Nors kurortas užima nemažą teritoriją, vienu metu viešbučiai gali 
priimti ne daugiau kaip 2 000 poilsiautojų – tad čia visada rasite ne tik 
laisvą vietą paplūdimyje, bet ir išsvajotą ramybę.
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pALACE HOTEL SUNNY DAY pusryčiai,
vakarienė5

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 3 barai („Lobby“ baras, 
paplūdimio baras, kokteilių 
baras)

 ♦ 3 konferencijų salės (su įranga, 
iki 203, 50 ir 22 asm.)

 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ prekybos centras
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ kirpykla
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ 2 restoranai (pagrindinis – 390 
asm., žuvies – paplūdimyje)

 ♦ seifas registratūroje*
 ♦ SPA centras
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ atviras baseinas
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ a la carte restoranas pagal 
atskirą užklausą

Pramogos ir sportas:
 ♦ treniruoklių salė*
 ♦ masažas*
 ♦ motorinės vandens sporto 
priemonės*

 ♦ pirtis*
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ biliardas*
 ♦ stalo tenisas*
 ♦ soliariumas*
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ SPA centras* („Thallasso“ / „Welness“, 
terapija veidui ir kūnui)

 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ pramoginiai renginiai (komplekso 
teritorijoje)

 ♦ vandens aerobika*
 ♦ bemotorės vandens sporto 
priemonės*

 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ sauna*
 ♦ teniso kortas* (kieta danga)

* Už papildomą mokestį.

Numeriuose:
 ♦ patalynės keitimas kas antrą 
dieną

 ♦ balkonas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ telefonas
 ♦ aptarnavimas numeriuose*
 ♦ chalatas
 ♦ vonia
 ♦ televizorius
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ mini baras*
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ centrinis oro kondicionierius

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

 ♦ pramoginiai renginiai (komplekso 
teritorijoje)

 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 

VIEŠBUČIO VIETA: apie 16 km iki Varnos oro uosto, 
apie 95 km iki Burgaso oro uosto, apie 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: Standard 
Park View tipo numeriai (su vaizdu į parką, dvi vienvietės 
lovos, sulankstomas fotelis, maks. 2+1 asm., 29 kv. m), 
Standard Sea View tipo numeriai (vaizdas į jūrą, dvi 
vienvietės lovos, sulankstomas fotelis, maks. 2+1 asm., 
29 kv. m), Apartment Park View tipo numeriai (vaizdas 
į parką, du vaizdo tipai: Apartament Park View – 
miegamasis su dvigule lova ir svetainė su durimis, 
neišlankstoma sofa ir išlankstoma lova, 
maks. 3+1 asm., 56 kv. m; Apartament Corner Park – 
miegamojo zona su dvigule lova ir svetainės zona, 
neišlankstoma sofa ir išlankstomas lova, maks. 3+1 
asm., 67 kv. m), Apartment Sea View tipo numeriai 
(vaizdas į jūrą, miegamojo zona su dvigule lova ir 
svetainės zona, papildoma neišlankstoma sofa ir 
išlankstoma lova, maks. 3+1 asm., 67 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio, gultai, 
čiužiniai už papildomą mokestį, skėčiai nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.sunnydaybg.com

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.60 61



MArINA HOTEL SUNNY DAY
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Viskas
įskaičiuota

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ atviras baseinas
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ seifas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ prekybos centras
 ♦ restoranas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ kirpykla
 ♦ 2 barai („Lobby“ baras, baras 
paplūdimyje)

 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ SPA centras
 ♦ 4 konferencijų salės (su įranga, iki 
200, 50, 15 ir 140 asm.)

Pramogos ir sportas:
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ teniso kortas* (su kieta danga)
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ bemotorės vandens sporto priemonės*
 ♦ motorinės vandens sporto priemonės*
 ♦ biliardas*
 ♦ treniruoklių salė*
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ vandens aerobika*
 ♦ masažas*
 ♦ sauna*

* Už papildomą mokestį.

Numeriuose:
 ♦ dušas
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ telefonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ balkonas
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ televizorius
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ centrinis oro kondicionierius

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

 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

VIEŠBUČIO VIETA: apie 16 km iki Varnos 
oro uosto, apie 95 km iki Burgaso oro uosto, 
apie 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 187 
numeriai: Standard Sea View tipo numeriai 
(maks. 2+1 asm., 21,90 kv. m), Standard Park 
View tipo numeriai (maks. 2+1 asm.,
21,90 kv. m), Apartment Sea View tipo numeriai 
(visi su vaizdu į jūrą, vieno kambario, vizualiai 
atskirta miegamojo ir svetainės zona, maks. 
3+1 asm., 38,80 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio, gultai, 
čiužiniai už papildomą mokestį, skėčiai 
nemokamai, paplūdimio rankšluosčiai 
už užstatą. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, 
čiužiniai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.sunnydaybg.com

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.60 61Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt



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:Tai antrasis pagal dydį Juodosios 
jūros pakrantės regionas, kurio 

centre įsikūręs vienas didžiausių 
Bulgarijos miestų. Savo istorijos 
pradžioje jis buvo vadinamas 
Pirgosu, o dabar tai visiems 
žinomas Burgasas – sparčiai 
besivystantis, supamas sodrios 
augmenijos ir mėgstamas keliautojų 
dėl daugybės priežasčių: atvykti čia 
traukia saulėti kurortų paplūdimiai, 
autentiški senamiesčiai, gydomųjų 
procedūrų gausa ir visas spektras 
laisvalaikio pramogų.

1 SAULėTAS 
KRANTAS
Dar daugiau saulės 
ir pramogų

2 NESEBARAS
Miestas su istorija

Sparčiai besivystantis

POMORjė, 
AhELOjUS, RAVDA
Aristokratiška trijulė

3

4 ŠV. VLASAS

5
6
7

ELENITė
Pasimėgauti tyla

OBzORAS
Senasis saulės miestas

SOzOPOLIS
Ypatinga senamiesčio aura

GAUBIAMAS NUOSTABIOS GAMTOS

Regionas /
kurortas Burgaso regionas
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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 *

Nebijantiems sušlapti
Saulėto kranto kurortas siūlo idealias sąlygas 
buriuotojams, banglenčių ir paties įvairiausio vandens 
sporto mėgėjams. čia rasite vandens dviračių, motorinių 
valčių, greitaeigių katerių, sklandytuvų ir net vandens 
parašiutų! Be to, mažiesiems Saulėto kranto svečiams 
kurorto teritorijoje įkurtas vandens atrakcionų parkas.

Dar daugiau saulės ir pramogų

Diana Ardinavičienė
Rezervacijų ir konsultacijų 

teikimo skyriaus vadybininkė

Pramogos Saulėtame krante netyla ir naktį. Čia gausu naktinių 
klubų, diskotekų, restoranų, tavernų, kazino. O remiantis turistų 
nuomone ir lankomumu, populiariausi naktiniai klubai šiame 
kurorte yra REVOLuTiON ir iCEBERg.

Saulėtas krantas – geros nuotaikos ir puikaus poilsio 
kurortas. Jis garsėja kasmet atvykstančių turistų 
skaičiumi ir plačiausia paplūdimio juosta visoje 
Bulgarijoje. O siūlomų pramogų spektras leis nuspalvinti 
Jūsų vasaros atostogas pačiais ryškiausiais įspūdžiais.

Sportiškos atostogos
Taip pat yra galimybės lankytis teniso kortuose, 
žaisti paplūdimio tinklinį, mini golfą, boulingą ir 
netgi šokti su parašiutu. Norintiems pasimėgauti 
jūros grožiu siūlomi pasiplaukiojimai jachta.
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Saulėtas krantas

62 63Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt
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BArCELO rOYAL BEACH Viskas
įskaičiuota5

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ SPA centras
 ♦ konferencijų salė (180 asm.)
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ 2 restoranai (vienas a la carte 
restoranas) 

 ♦ automobilių nuoma
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė*
 ♦ 3 barai
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ prekybos centras
 ♦ 2 baseinai

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

* 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 už papildomą 
mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, 
čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.barceloroyalbeach.com

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

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

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.64 65
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pusryčiai,
vakarienė5

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

Pramogos ir sportas:
 ♦ soliariumas*
 ♦ kosmetinės procedūros (pirties 
procedūros)*

 ♦ gyva muzika 
 ♦ teminiai vakarėliai
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ masažas*
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ pirtis*
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ smiginis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ sauna*
 ♦ teniso kortas*
 ♦ krepšinis 

* Už papildomą mokestį.

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

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas
 ♦ vaikų klubas
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
 ♦ vežimėlis pagal atskirą užklausą

VIEŠBUČIO VIETA: apie 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: Double Room Fiesta Hotel 
View tipo numeriai (numeris su vaizdu į šalia 
esantį viešbutį, maks. 2+1 asm., 30 kv. m), 
Double Sea View tipo numeriai (maks. 2+1 
asm., 30 kv. m), Junior Suite tipo numeriai 
(vienas kambarys, miegamojo ir svetainės 
zona, maks. 2+2 asm., 55 kv. m), Suite 
tipo numeriai (miegamasis ir svetainė su 
televizoriumi, maks. 2+2 asm., 65 kv. m), 
Duplex Suite tipo numeriai (dviejų aukštų, 
miegamasis ir svetainė su televizoriumi, 
vonios kambarys, maks. 2+2 asm., 75 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio, skėčiai, gultai 
nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.helenaresort.com

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.64 65Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt
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rOYAL pALACE HELENA pArk
Ultra
viskas
įskaičiuota5

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ kirpykla
 ♦ baseinas
 ♦ meniu vegetarams
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ SPA centras
 ♦ dietinis meniu
 ♦ 2 restoranai (vienas a la carte) 
 ♦ 3 barai
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ biblioteka
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ konferencijų salė
 ♦ parduotuvės
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė*

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

* Už papildomą mokestį.

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

Vaikams:
 ♦ baseinas  
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
 ♦ vežimėlis pagal atskirą užklausą*

VIEŠBUČIO VIETA: apie 28 km iki Burgaso oro 
uosto, apie 105 km iki Varnos oro uosto, 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: Standard tipo numeriai (su 
vaizdu į šalia esantį viešbutį, parką arba teniso 
kortus, 2 vienvietės lovos arba 1 dvigulė 
lova, maks. 2 asm., 30–35 kv. m), Double 
garden View tipo numeriai (su vaizdu į parką, 
2 vienvietės lovos arba 1 dvigulė lova, maks. 
2+1 asm., 30–35 kv. m), Suite tipo numeriai 
(miegamasis su televizoriumi, svetainė su 
minkštų baldų komplektu ir televizoriumi, 
maks. 2+2 asm., 55–80 kv. m).
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio, skėčiai, gultai 
nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.helenaresort.com

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.66 67
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pLANETA HOTEL
Viskas
įskaičiuota5

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ užkandžių baras
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ baras („Lobby“ baras, užkandžių 
baras iki 80 asm.)

 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė*
 ♦ 3 konferencijų salės (iki 350, iki 
90 ir iki 60 asm.)

 ♦ interneto kavinė*
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ prekybos centras
 ♦ restoranas
 ♦ SPA centras
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ atviras baseinas

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

 ♦ „Thallasso“ centras*
 ♦ aerobika 
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ biliardas*
 ♦ pirtis*
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ elektroniniai žaidimai*
 ♦ masažas*
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ sauna 
 ♦ treniruoklių salė  

* Už papildomą mokestį.

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

Vaikams:
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ baseinas
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

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 2015 metais. Viešbutį sudaro 
vienas 10-ties aukštų pastatas, kuriame yra 
538 numeriai: Standard tipo numeriai (maks. 
2+2 asm., 40 kv. m), Standard Sea View tipo 
numeriai (maks. 3+1 asm., 40 kv. m), Superior 
Room tipo numeriai (su vaizdu į baseiną, maks. 
3+2 asm., 45 kv. m), Junior Suite tipo numeriai 
(maks. 3+2 asm., 70 kv. m), Family Suite 
tipo numeriai (kambariai atskirti stiklinėmis 
durimis, maks. 4+2 asm., 80 kv. m).
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio, skėčiai, gultai 
už papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai, paplūdimio rankšluosčiai 
už užstatą. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.planetagroup.net

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.66 67Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt
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CHAIkA rESOrT

VICTOrIA pALACE Viskas
įskaičiuota5

Viskas
įskaičiuota4

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ SPA centras
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė*
 ♦ 3 restoranai („Žuvėdra“ – iki 
350 asm., „Metropolis“ – iki 
280 asm., restoranas-picerija 
„Dvaras“*)

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ 2 baseinai („Arkadia“ – 520 kub. m, 
„Žuvėdra“ – 350 kub. m)

 ♦ kirpykla
 ♦ parduotuvės
 ♦ uždaras baseinas (40 kub. m)
 ♦ baras (airiška aludė „Fregata“)
 ♦ 4 barai (paplūdimio baras*, 
„Viagra“ (įskaičiuota į AI), „Lobby“, 
baras prie baseino)

 ♦ valiutos keitykla

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

* 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 
2008 metais. Viešbutį sudaro trys kompleksai: 9-ių aukštų „Chaika 
Beach“, 6-ių aukštų „Arkadia“ ir 12-kos aukštų „Metropol“, kuriuose 
yra 880 numerių: Standard Metropol tipo numeriai (maks. 2+1 arba 
2+2 asm, 22–28 kv. m), Standard Chaika / Arkadia Park View tipo 
numeriai ( „Chaika Beach“ korpuse – maks. 2+2 asm., „Arkadia“ 
korpuse – maks. 2+1 asm., 22–28 kv. m), Standard Sea View tipo 
numeriai (maks. 2+2 asm., 28 kv. m), Studio Park View tipo 
numeriai (su vaizdu į parką, maks. 2+2 arba 3+2 asm., 38 kv. m).
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio, skėčiai, gultai už papildomą 
mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.victoria-group.net

Numeriuose:
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus 
per savaitę

 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ aptarnavimas numeriuose*
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ mini baras*
 ♦ telefonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ balkonas (ne visuose 
numeriuose)

 ♦ seifas*
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ vonia / dušas

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

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 4 barai 
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ a la carte restoranas (italų          
„La Gondola“ – iki 70 asm.*)

 ♦ atviras baseinas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė*
 ♦ belaidis internetas (viešbučio 
hole, restorane, vestibiulyje)

 ♦ kirpykla*
 ♦ parduotuvės
 ♦ baras
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ drabužių valymo paslaugos*
 ♦ SPA centras
 ♦ 2 restoranai (pagrindinis 
„Hollywood“ – iki 500 asm.,        
iki 200 asm.)

 ♦ uždaras baseinas
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ valiutos keitykla

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. 2013 metais 
atnaujintas. Viešbutį sudaro vienas 9-ių aukštų 
pastatas, kuriame yra 545 numeriai: Standard Park 
View, Standard Sea View, Standard Without Balcony, 
Studio Sea View, Studio Deluxe Sea View tipų numeriai.
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio, skėčiai, gultai už 
papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.victoria-group.net

Numeriuose:
 ♦ telefonas
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ balkonas (ne visuose numeriuose)
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ aptarnavimas numeriuose*
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ mini baras*
 ♦ vonia / dušas
 ♦ seifas*
 ♦ centrinis oro kondicionierius

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ vaikų klubas (4–12 metų)
 ♦ švediškas stalas
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

Pramogos ir sportas:
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ sauna*
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ masažas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ smiginis 
 ♦ karaokė
 ♦ SPA centras* (terapija veidui, 
„Thallasso“ / „Wellness“)

 ♦ pirtis*
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ turkiška pirtis*

* Už papildomą mokestį.

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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Viskas
įskaičiuota

DIT EVrIkA BEACH CLUB HOTEL Viskas
įskaičiuota4

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ 6 barai
 ♦ 2 baseinai
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje*

 ♦ 3 restoranai
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ vandens pramogų parkas
 ♦ a la carte restoranas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ kirpykla
 ♦ gydytojo kabinetas

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

* 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 2014 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): Standard garden View tipo numeriai (dvigulė lova 
arba 2 vienvietės ir sulankstoma lova, maks. 3 asm., 24 kv. m), 
Standard garden View Couples tipo numeriai (dvigulė lova arba 
2 vienvietės, maks. 2 asm., 24 kv. m), Standard Pool View tipo 
numeriai (dvigulė lova arba 2 vienvietės ir sulankstoma lova, 
maks. 3 asm., 24 kv. m), Standard Sea View tipo numeriai 
(dvigulė lova arba 2 vienvietės ir sulankstoma lova 
maks. 3 asm, 24 kv. m), Studio tipo numeriai (vienas kambarys, 
dvigulė lova ir dviaukštė lova vaikams, maks. 2+2 asm., 
28 kv. m), Apartment tipo numeriai (svetainė su sofa, atskiras 
miegamasis, maks. 3+2 asm., 46 kv. m), Family tipo numeriai 
(svetainė su sofa, atskiras miegamasis, dvigulė lova arba 2 
vienvietės lovos, maks. 2+2 asm., 39 kv. m).
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio, skėčiai, gultai, 
čiužiniai nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, 
čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.dithotels.com 

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ balkonas
 ♦ patalynės keitimas kas 2 dienas
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ televizorius
 ♦ centrinis oro kondicionierius (kai 
kuriuose numeriuose individualus)

 ♦ seifas*
 ♦ telefonas
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas

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

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.68 69Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt
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AQUAMArINE Viskas
įskaičiuota4

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ baseinas
 ♦ restoranas
 ♦ 2 barai („Lobby“ baras, baras prie 
baseino)

 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ automobilių nuoma

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

* 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 (52 iš jų su vaizdu į baseiną, 
dvigulė lova arba 2 vienvietės lovos, 
1 arba 2 sulankstomi foteliai, 
maks. 2+2 asm., 28 kv. m).
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio, skėčiai, 
gultai už papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.aquamarine.bg

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

Vaikams:
 ♦ baseinas 
 ♦ žaidimų aikštelė

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.70 71
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kOTVA
pusryčiai,
pietūs,
vakarienė4

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas
 ♦ suvenyrų parduotuvė
 ♦ 4 baseinai (vienas iš jų olimpinis)
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė*
 ♦ vandens pramogų parkas (3 kalneliai 
suaugusiems ir 4 kalneliai vaikams)

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ 3 barai („Lobby“ baras, baras prie 
baseino)

 ♦ interneto kavinė*
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ 2 konferencijų salės (iki 100, 50 ir 40 
asm.)

 ♦ parduotuvė
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ a la carte restoranas*

Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas*
 ♦ stalo tenisas*
 ♦ biliardas*
 ♦ sauna*
 ♦ pirtis*
 ♦ treniruoklių salė*
 ♦ sūkurinė vonia (baseine)
 ♦ 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 2013 metais. 
Viešbutį sudaro vienas 4-ių aukštų 
pastatas, kuriame yra 471 numeris (iš 
jų 225 Pool View, 110 Park View, 106 
View To Dunes tipo numeriai): Standard 
tipo numeriai (2 vienvietės lovos arba 1 
dvigulė lova, sulankstoma sofa, maks. 
2+1 asm., 24 kv. m), Apartament tipo 
numeriai (miegamasis, svetainė su 2 
sofomis, maks. 3+1 asm., 32 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio, skėčiai, 
gultai už papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.kotva-bg.com

Numeriuose:
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per savaitę
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ šaldytuvas
 ♦ dušas
 ♦ balkonas
 ♦ rankšluosčių keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ telefonas
 ♦ seifas registratūroje*
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ grindys – laminatas
 ♦ individualus oro kondicionierius

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

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.70 71Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt
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ALBA

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ belaidis internetas*
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ 2 baseinai
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė* (vietų 
skaičius ribotas)

 ♦ a la carte restoranas
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ restoranas
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ kirpykla
 ♦ 2 barai („Lobby“ baras, baras prie 
baseino)

Pramogos ir sportas:
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ treniruoklių salė (1 kartas nemokamai)
 ♦ masažas*

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: 30 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 2014 
metais. Viešbutį sudaro aštuonių 
aukštų pastatas ir keturių aukštų 
korpusas, kuriuose yra 354 numeriai: 
Standard Park View / Standard Sea View 
tipo numeriai (maks. 4 asm., 28 kv. m),
Comfort Park View / Comfort Sea View 
tipo numeriai (maks. 4 asm., 28 kv. m),
Apartment Park View / Apartment 
Sea View tipo numeriai (miegamasis 
su diviete lova ir svetainė su 
išlankstoma sofa bei virtuvės kampu, 
sujungti durimis, vonios kambarys 
su vonia, maks. 4 asm., 68 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio, skėčiai, 
gultai, čiužiniai už papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.alba-hotel.com

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

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ baseinas
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.72 73



Viskas
įskaičiuota4

Sa
ul

ėt
as

 k
ra

nt
as

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ dietinis meniu
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ 2 barai
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ prekybos centras
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ a la carte restoranas
 ♦ meniu vegetarams
 ♦ restoranas
 ♦ kirpykla
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė*
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ seifas registrtūroje*
 ♦ konferencijų salė (iki 100 asm.)
 ♦ baseinas

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

* 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 (iš 
jų 250 su vaizdu į jūrą): Standard tipo 
numeriai (dvigulė lova, sulankstomas 
fotelis, maks. 2+1 asm., 24 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio, 
yra baras, skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai, paplūdimio rankšluosčiai 
už užstatą. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.hotelbellevue-bg.com

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

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

BELLEVUE SUNNY BEACH

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.72 73Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė*
 ♦ 3 barai
 ♦ 2 baseinai
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ restoranas
 ♦ valiutos keitykla

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 
2014 metais. Viešbutį sudaro vienas 
18-kos aukštų pastatas, kuriame yra 252 
numeriai (iš jų 218 numerių su vaizdu į 
jūrą): Standard tipo numeriai (2 vienvietės 
lovos ir sulankstomas fotelis, maks. 2+1 
arba 3 asm.), Standard Sea View tipo 
numeriai (su vaizdu į jūrą, 2 vienvietės 
lovos ir sulankstomas fotelis, maks. 2+1 
arba 3 asm.).
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio, skėčiai, 
gultai už papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.sbhh.eu

Numeriuose:
 ♦ balkonas
 ♦ rankšluosčių keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ dušas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ seifas 
 ♦ telefonas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ mini baras

Vaikams:
 ♦ baseinas 
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ žaidimų aikštelė 
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą* (nuo 
8 mėn. iki 3 m.)

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.74 75
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ baseinas
 ♦ belaidis internetas registratūroje*
 ♦ 3 barai
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė*

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. 3+1 asm., 
30 kv. m), 3 Apartment tipo numeriai 
(maks. 3+1 asm., 40 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio, yra baras, 
skėčiai, gultai už papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai  nemokamai, 
čiužiniai už užstatą. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.imperialgroup.bg

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

Vaikams:
 ♦ skyrius vaikams pagrindiniame 
baseine

 ♦ vaikų klubas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vežimėlis pagal atskirą užklausą

*Už papildomą mokestį

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.74 75Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ belaidis internetas registratūroje*
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ 4 barai
 ♦ 3 konferencijų salės
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ seifas
 ♦ baseinas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė*
 ♦ 2 restoranai

Pramogos ir sportas:
 ♦ boulingas*
 ♦ sauna*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ biliardas*
 ♦ pirtis*
 ♦ stalo tenisas*
 ♦ 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: viešbutį sudaro du 8-ių ir 
13-kos aukštų korpusai, kuriuose yra 
396 numeriai: Standard tipo numeriai 
(2 vienvietės lovos ir sulankstomas 
fotelis, maks. 2+1 arba 3 asm., 
23 kv. m), Apartment tipo numeriai 
(atskiras miegamasis su dvigule lova, 
svetainė su sulankstoma sofa, maks. 
4 asm., 32 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio, skėčiai, 
gultai, čiužiniai už papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.imperialgroup.bg 

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

Vaikams:
 ♦ skyrius vaikams pagrindiniame baseine

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.76 77
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ kirpykla
 ♦ parduotuvės
 ♦ 2 barai
 ♦ užkandžių baras
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ konditerija
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė*
 ♦ belaidis internetas*
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ restoranas
 ♦ baseinas
 ♦ a la carte restoranas
 ♦ grožio salonas

Pramogos ir sportas:
 ♦ elektroniniai žaidimai 
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ masažas*
 ♦ smiginis 
 ♦ aerobika 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ biliardas 
 ♦ vandens 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 už papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: gultai, čiužiniai nemokamai, 
paplūdimio rankšluosčiai už užstatą. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.hotelvictoria-bg.com 

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

Vaikams:
 ♦ skyrius vaikams pagrindiniame baseine
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.76 77Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ a la carte restoranas (iki 150 asm.)
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ parduotuvės
 ♦ 4 restoranai (pagrindinis restoranas – iki 
400 asm., žuvies restoranas – iki 70 
asm., grilio restoranas – iki 60 asm., 
picerija – iki 70 asm.)

 ♦ automobilių nuoma
 ♦ 3 barai (dieninis baras, baras prie 
baseino)

 ♦ baseinas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė*

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

* 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 3-jų ir 8-ių aukštų 
pastatai, kuriuose yra 435 Standard 
tipo numeriai (2 vienvietės lovos, 
maks. 2+2 arba 3 asm., 32 kv. m).
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio, skėčiai, 
gultai, čiužiniai už papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.hrizantema.eu 

Numeriuose:
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per savaitę
 ♦ balkonas
 ♦ šaldytuvas
 ♦ televizorius
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ seifas registratūroje*
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ telefonas
 ♦ rankšluosčių keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ dušas
 ♦ grindys – kiliminė danga

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

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.78 79
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė* (vietų 
skaičius ribotas)

 ♦ 2 baseinai
 ♦ grožio salonas
 ♦ 2 restoranai (2 pagrindiniai, „Premium“ 
restoranas)

 ♦ 5 barai („Lobby“ baras A, „Lobby“ baras 
B, užkandžių baras, baras „Animacija“)

 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ 2 konferencijų salės (su įranga, iki 250 
ir 50 asm.)

 ♦ uždari baseinas
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ kirpykla
 ♦ meniu vegetarams
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ dietinis meniu
 ♦ belaidis internetas (prie registratūros ir 
prie baseino)

 ♦ parduotuvė
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ SPA centras
 ♦ kavinė („Wiener Café Amadeus“, skirta 
AI Premium)

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos

Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas*
 ♦ SPA centras*
 ♦ mini golfas 
 ♦ sauna*
 ♦ petankė 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ aerobika 
 ♦ smiginis 
 ♦ kosmetinės procedūros (pirties 
procedūros)*

 ♦ stalo tenisas 
 ♦ kalnų laipiojimo siena 
 ♦ elektroniniai žaidimai*
 ♦ biliardas*
 ♦ tinklinis 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ šaudymas iš lanko 
 ♦ vandens aerobika 

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: 35 km iki Burgaso oro 
uosto, apie 90 km iki Varnos oro uosto, 
Saulėto kranto kurortinėje zonoje, 70 m 
iki paplūdimio. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2005 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2013 metais. 
Viešbutį sudaro du 8-ių aukštų korpusai, 
kuriuose yra 636 numeriai (iš jų 98 
numeriai su vaizdu į jūrą): Standard Park 
View / Side Sea View tipo numeriai (2 
vienvietės lovos, sulankstoma sofa, maks. 
2+1 asm., 37 kv. m), Junior Suite Park View 
tipo numeriai (miegamasis su svetainės 
erdve, 3 vienvietės lovos, sulankstoma 
sofa, maks. 4 asm., 47 kv. m), Family Room 
Park View / Side Sea View tipo numeriai 
(vieno kambario, dvigulė lova, 2 vienvietės 
lovos, sofa, maks. 5 asm., 52 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio, skėčiai, 
gultai už papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai 
nemokamai, paplūdimio rankšluosčiai 
už užstatą. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.iberostar.com 

Numeriuose:
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ chalatas (pagal atskirą užklausą*, su AI 
Premium nemokamai)

 ♦ televizorius
 ♦ mini baras* (su AI Premium nemokamai)
 ♦ vonia / dušas
 ♦ rankšluosčių keitimas (veikia ekosistema: 
rankšluosčiai keičiami palikus juos ant 
žemės vonios kambaryje)

 ♦ patalynės keitimas kas 2 dienas
 ♦ balkonas
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ seifas* (su AI Premium nemokamai)
 ♦ šlepetės (pagal atskirą užklausą*, su AI 
Premium nemokamai)

Vaikams:
 ♦ vandens kalneliai
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ švediškas stalas
 ♦ vaikų klubas
 ♦ 4 baseinai
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vežimėlis*
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.78 79Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt
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IMpErIAL HOTEL SUNNY BEACH Viskas
įskaičiuota4

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ baseinas
 ♦ restoranas (pagrindinis iki 200 asm.)
 ♦ uždari baseinas
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ 2 konferencijų salės (iki 150 ir 12 asm.)
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė*
 ♦ 4 barai („Pool“ baras, „Cash“ baras, 
paplūdimio baras, užkandžių baras)

 ♦ interneto kavinė*
 ♦ SPA centras

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

* 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 (iš jų 78 numeriai su vaizdu 
į jūrą): Standard Sea ar Park View 
tipo numeriai (2 vienvietės lovos ir 
sulankstoma sofa, maks. 2+1 asm., 
25 kv. m), Studio Sea ar Park View tipo 
numeriai (vieno kambario, dvigulė lova 
ir nedidelė sulankstoma sofa, maks. 
3+1 asm., 30 kv. m).
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio, 
skėčiai, gultai už papildomą mokestį, 
paplūdimio rankšluosčiai ir čiužiniai 
už užstatą.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.imperialgroup.bg

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

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ skyrius vaikams pagrindiniame baseine
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.80 81
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YAVOr pALACE Viskas
įskaičiuota4

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ belaidis internetas registratūroje*
 ♦ parduotuvė
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ baseinas
 ♦ 2 barai
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ restoranas

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

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: 35 km iki Burgaso oro 
uosto, Saulėto kranto kurortinės zonos 
centre, 300 m iki jūros.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2005 metais, 
paskutinį kartą iš dalies atnaujintas 2012 
metais. Viešbutį sudaro vienas 4-ių aukštų 
pastatas, kuriame yra 200 standartinių 
numerių (maks. 2+2 asm., 24 kv. m).
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio, skėčiai, gultai 
už papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
4 žvaigždutės.

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

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.80 81Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt



Sa
ul

ėt
as

 k
ra

nt
as

kAVkAZ GOLDEN DUNE
Viskas
įskaičiuota4

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 2 barai
 ♦ konferencijų salė (iki 40 asm.)
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ restoranas (pagrindinis iki 250 vietų, su 
terasa)

 ♦ atviras baseinas 
 ♦ belaidis internetas (vestibiulyje ir 
registratūroje)

 ♦ valiutos keitykla

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

* 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 120 numerių: Standard 
tipo numeriai (2 vienvietės lovos, 
sulankstomas fotelis, maks. 3 asm., 
30 kv. m), Apartment tipo numeriai 
(miegamasis su dvigule lova, svetainė 
su sulankstoma sofa, atskiriti 
durimis, maks. 3+2 asm., 55 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio, skėčiai, 
gultai už papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai 
nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.hotelkavkaz.com

Numeriuose:
 ♦ aptarnavimas numeriuose*
 ♦ patalynės keitimas kas 2 dienas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ mini baras*
 ♦ grindys – kiliminė danga, laminatas arba 
plytelės

 ♦ rankšluosčių keitimas kas antrą dieną
 ♦ dušas
 ♦ seifas*
 ♦ telefonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ kabelinė televizija
 ♦ balkonas

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

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.82 83
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LAGUNA pArk Viskas
įskaičiuota4

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė*
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ restoranas (pagrindinis iki 400 asm.)
 ♦ amfiteatras
 ♦ 4 barai (2 „Pool“ barai, „Lobby“ baras)
 ♦ 2 atviri baseinai
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ kirpykla
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ parduotuvės
 ♦ SPA centras
 ♦ drabužių valymo paslaugos

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

* Už papildomą mokestį.

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. 
Viešbutį sudaro du 6-ių ir 8-ių aukštų 
pastatai, kuriuose yra 365 numeriai: 
Standard tipo numeriai (2 vienvietės lovos, 
sulankstomas fotelis arba sofa, maks. 
2+2 asm., 32 kv. m), Superior tipo numeriai 
(2 vienvietės lovos, sulankstoma sofa maks. 
3+1 asm., 40 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio, skėčiai, 
gultai, čiužiniai už papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai, paplūdimio rankšluosčiai 
už užstatą.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.lagunapark-bg.com

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

Vaikams:
 ♦ vaikų klubas (4–12 metų)
 ♦ baseinas (su kalneliu)
 ♦ atrakcionų parkas*
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vežimėlis pagal atskirą užklausą*
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą*

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.82 83Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt
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LION SUNNY BEACH pusryčiai, 
vakarienė4

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

Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas*
 ♦ biliardas*

* Už papildomą mokestį.

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: 
Standard tipo numeriai (dvigulė lova 
arba 2 vienvietės lovos, sulankstoma 
sofa, maks. 2+1 asm., 30 kv. m), 
Family Room tipo numeriai (vieno 
kambario, dvigulė lova, sulankstoma 
lova arba fotelis, maks. 3+1 asm., 
35 kv. m), Apartment tipo numeriai 
(miegamasis su dvigule lova, 
svetainė atskirta durimis, svetainėje 
2 vienvietės lovos ir sofa, 2 vonios 
kamabariai, 2 televizoriai, 2 mini barai, 
maks. 5 asm., 50 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio, skėčiai, 
gultai, čiužiniai už papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.hotelslion.bg

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

 ♦ seifas registratūroje*
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per savaitę
 ♦ mini baras*
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ telefonas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas
 ♦ šlepetės*
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ chalatas*
 ♦ grindys – kiliminė danga

Vaikams:
 ♦ skyrius vaikams pagrindiniame baseine
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.84 85
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LTI NEpTUN BEACH Viskas
įskaičiuota4

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

Pramogos ir sportas:
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ elektroniniai žaidimai*
 ♦ biliardas*
 ♦ treniruoklių salė* 
 ♦ pirtis* 
 ♦ masažas*
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ sauna* 

* Už papildomą mokestį.

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 du sujungti 5-ių ir 7-ių 
aukštų pastatai, kuriuose yra 334 numeriai: 
272 Standard tipo numeriai (iš jų 121 
Sea View, 151 Park View tipo numeriai, 2 
vienvietės lovos, sulankstoma sofa, maks. 
2+1 asm., 30 kv. m), 45 Studio tipo numeriai 
(vieno kambario, dvigulė lova, svetainės 
zonoje vienvietė lova ir sulankstoma sofa, 
16 Sea View, 12 Part Sea View, 14 Park View 
tipo numerių, dušo kabina, maks. 2+2 arba 
3+1 asm., 35 kv. m).
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio, skėčiai, 
gultai, čiužiniai už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai, paplūdimio rankšluosčiai 
už užstatą.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.neptunbeach.com

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

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

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.84 85Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt
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MArVEL Viskas 
įskaičiuota4

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

Pramogos ir sportas:
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ kosmetinės procedūros (pirties 
procedūros)*

 ♦ SPA centras*
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ masažas* 
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ biliardas*
 ♦ stalo tenisas*
 ♦ sauna*
 ♦ treniruoklių salė*

* Už papildomą mokestį.

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: Standard tipo numeriai 
(2 vienvietės lovos, sulankstomas fotelis, 
maks. 2+1 asm., 35 kv. m), Studio tipo numeriai 
(miegamasis su 2 vienvietėmis lovomis ir 
svetainės erdve, sulankstoma sofa, maks. 
2+2 arba 3+1 asm., 53 kv. m), Apartment 
tipo numeriai (miegamasis su 2 vienvietėmis 
lovomis, atskira svetainė su sulankstoma sofa, 
maks. 2+2 arba 3+1 asm., 65 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio, skėčiai, gultai, 
čiužiniai už papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, 
čiužiniai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.hotelmarvel.bg

Numeriuose:
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ seifas registratūroje*
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ mini baras*
 ♦ vonia / dušas
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ televizorius
 ♦ rankšluosčių keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ balkonas
 ♦ aptarnavimas numeriuose*

Vaikams:
 ♦ švediškas stalas
 ♦ skyrius vaikams pagrindiniame 
baseine

 ♦ lovelė

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.86 87
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MErCUrY SUNNY BEACH Viskas
įskaičiuota4

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

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

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: 30 km iki Burgaso oro 
uosto, Saulėto kranto kurortinės zonos centre, 
80 m iki jūros. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2002 metais, paskutinį 
kartą iš dalies 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 
už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.hotelmercury.bg

Numeriuose:
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ televizorius
 ♦ balkonas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ seifas registratūroje*
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ patalynės keitimas kas 2 dienas
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ vonia / dušas

Vaikams:
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ skyrius vaikams pagrindiniame baseine
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.86 87Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt
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NOBEL
Ultra
viskas 
įskaičiuota4

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

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

* Už papildomą mokestį.

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: Standard tipo 
numeriai (2 vienvietės lovos, sulankstomas 
fotelis, maks. 2+1 asm., 36 kv. m), Apartment 
tipo numeriai (miegamasis su dvigule lova, 
atskira svetainė su sulankstoma sofa, maks. 
2+2 asm., 52 kv. m), Studio tipo numeriai 
(vieno kambario: 2 vienvietės lovos ir 
svetainė erdvė, sulankstoma sofa, 
maks. 2+2 asm., 42 kv. m).  
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio, skėčiai, gultai, 
čiužiniai už papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, 
čiužiniai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ
www.hotelnobel.bg

Numeriuose:
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per savaitę
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ televizorius
 ♦ balkonas
 ♦ telefonas
 ♦ rankšluosčių keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ aptarnavimas numeriuose*

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

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.88 89
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Viskas 
įskaičiuota4rIU HELIOS

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ 3 barai („Lobby“ baras, baras prie 
baseino, baras svetainė, užkandžių 
baras)

 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ konferencijų salės (iki 30 asm.)
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ 2 baseinai (atviri, nešildomi)
 ♦ belaidis internetas registratūroje*
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ parduotuvės
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ restoranas
 ♦ kirpykla
 ♦ 2 a la carte restoranai (Azijos ir 
bulgarų, iš anksto užsirašius, kartą 
per savaitę nemokamai)

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ automobilių nuoma

Pramogos ir sportas:
 ♦ gyva muzika 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ biliardas*
 ♦ teniso kortas 
 ♦ mini futbolas 
 ♦ SPA centras* („Wellness“, 
terapija veidui ir kūnui)

 ♦ smiginis 
 ♦ masažas*
 ♦ elektroniniai žaidimai*
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ tinklinis 
 ♦ sauna*
 ♦ pirtis*
 ♦ aerobika 
 ♦ krepšinis 
 ♦ teniso inventorius (už užstatą)
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ petankė   

* 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 2013 metais. Viešbutį sudaro 
vienas 6-ių aukštų pastatas, kuriame yra 399 
numeriai: Standard With Balcony & Sea View tipo 
numeriai (2 vienvietės lovos ir sulankstomas 
fotelis arba sofa, maks. 2+2 asm., 27 kv. m), 
Standard With Balcony tipo numeriai 
(2 vienvietės lovos ir sulankstomas fotelis arba 
sofa, maks. 2+2 asm., 27 kv. m), Apartment tipo 
numeriai (miegamasis su dvigule lova, svetainė 
su sulankstoma lova, maks. 3+1 asm., 
60 kv. m). yra Connecting Room tipo numerių. 
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio, skėčiai, gultai, 
čiužiniai už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.riu.com

Numeriuose:
 ♦ seifas*
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ dušas
 ♦ telefonas
 ♦ patalynės keitimas kas 2 dienas
 ♦ rankšluosčių keitimas kas antrą 
dieną (pagal atskirą užklausą)

 ♦ centrinis oro kondicionierius 
 ♦ mini baras pagal atskirą užklausą*
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ kabelinė televizija
 ♦ balkonas

Vaikams:
 ♦ skyrius vaikams pagrindiniame 
baseine (nešildomas)

 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ vaikų klubas (4–12 metų)
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vežimėlis pagal atskirą užklausą*
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.88 89Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt
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STrANDJA

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

Pramogos ir sportas:
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ aerobika 
 ♦ SPA centras* („Thallasso“ / „Wellness“, 
terapija veidui ir kūnui)

 ♦ mini golfas 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ treniruoklių salė*
 ♦ smiginis 
 ♦ sauna*
 ♦ petankė 
 ♦ masažas*
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ kosmetinės procedūros (pirties 
procedūros)*

* Už papildomą mokestį.

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 už papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai 
nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.strandjahotel.com

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

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

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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TrAkIA GArDEN

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ kavinė
 ♦ dviračių nuoma*
 ♦ baras
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ restoranas
 ♦ a la carte restoranas
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ parduotuvės
 ♦ baseinas
 ♦ drabužių valymo paslaugos

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

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: 32 km iki Burgaso oro 
uosto, Saulėto kranto kurortinėje zonoje, 
500 m iki kurorto centro, apie 300 m iki 
paplūdimio.
VIEŠBUTIS: viešbutį sudaro du korpusai, 
pastatyti 2003 ir 2007 metais. Viešbutyje 
yra 140 standartinių numerių (maks. 2+1 
asm., 21 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio, skėčiai, 
gultai, čiužiniai už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai, 
čiužiniai už papildomą mokestį. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
3 žvaigždutės.

Numeriuose:
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ balkonas
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ seifas registratūroje*
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ mini baras*
 ♦ rankšluosčių keitimas kas 2 dienas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ dušas
 ♦ patalynės keitimas kas 2 dienas
 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ individualus oro kondicionierius

Vaikams:
 ♦ mini zoologijos sodas
 ♦ skyrius vaikams pagrindiniame 
baseine

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą*
 ♦ vežimėlis pagal atskirą užklausą*

pusryčiai,
vakarienė3

3 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.90 91Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt
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ESpErANTO

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

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 už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.esperanto-sunnybeach.com

Numeriuose:
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ mini baras (tuščias)
 ♦ patalynės keitimas kartą per savaitę
 ♦ balkonas
 ♦ aptarnavimas numeriuose*
 ♦ dušas
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ šlepetės
 ♦ rankšluosčių keitimas kas 2 dienas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ seifas registratūroje*
 ♦ numerių tvarkymas kasdien

pusryčiai, 
pietūs, 
vakarienė3

3 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

* Už papildomą mokestį.
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IVANA pALACE

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

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).
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio, skėčiai, 
gultai, čiužiniai už papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, 
čiužiniai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.ivanapalace.com

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

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

Pramogos ir sportas:
 ♦ kosmetinės procedūros (pirties 
procedūros)*

 ♦ masažas*
 ♦ biliardas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ sauna*

* Už papildomą mokestį.

pusryčiai, 
vakarienė3

3 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.92 93Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt
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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 už papildomą mokestį. 
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 televizija
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ patalynės keitimas kas 2 dienas
 ♦ telefonas
 ♦ seifas registratūroje*
 ♦ dušas
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ balkonas

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą*

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ belaidis internetas registratūroje 
(vestibiulyje)

 ♦ parduotuvė
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ kirpykla
 ♦ konferencijų salė (iki 80 asm.)
 ♦ restoranas (iki 120 asm.)
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ atviras baseinas
 ♦ automobilių nuoma

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

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

Vaikams:
 ♦ skyrius vaikams pagrindiniame baseine
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

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

* Už papildomą mokestį.

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

* Už papildomą mokestį.

3 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

3 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

94 95



rEGINA SUNNY BEACH 

SrEDETZ

Viskas 
įskaičiuota3

pusryčiai, 
vakarienė3

Sa
ul

ėt
as

 k
ra

nt
as

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė*
 ♦ parduotuvė
 ♦ kirpykla
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ restoranas
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ 3 barai („Lobby“ baras, baras prie 
baseino)

 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ belaidis internetas*
 ♦ baseinas

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 už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.hotelregina.bg

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

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

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ restoranas
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ prekybos centras
 ♦ kirpykla
 ♦ atviras baseinas
 ♦ a la carte restoranas
 ♦ drabužių skalbimo 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 
už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.hotelsredetz.com

Numeriuose:
 ♦ seifas registratūroje*
 ♦ televizorius
 ♦ patalynės keitimas 1 kartą per savaitę
 ♦ rankšluosčių keitimas kas 2 dienas
 ♦ dušas
 ♦ balkonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ telefonas
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ mini baras

Vaikams:
 ♦ baseinas

Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas* 

* Už papildomą mokestį.

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna*
 ♦ biliardas*
 ♦ elektroniniai žaidimai*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ masažas*
 ♦ kosmetinės procedūros (pirties 
procedūros)*

 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ gyva muzika 

* Už papildomą mokestį.

3 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

3 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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nesebaras
MIESTAS SU ISTOrIJA

Burgasas

Varna

Saulėtas krantas
Ravda

Burgasas

Varna

Saulėtas krantas
Ravda

Nesebaras

SOL MARINA PALACE 4 *

SOL NESSEBAR PALACE 5*ARSENAL HOTEL 3 *

Vienas gražiausių Bulgarijoje ir pelnytai besipuikuojantis tarp UNESCO saugomų paminklų – toks yra 
unikalus senasis Nesebaras, kiekvienam atvykusiam noriai pasakojantis miesto-muziejaus istoriją.

Kurortas
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Burgasas

Varna

Saulėtas krantas
Ravda

Burgasas

Varna

Saulėtas krantas
Ravda

Nesebaras

SOL MARINA PALACE 4 *

SOL NESSEBAR PALACE 5*ARSENAL HOTEL 3 *

         Be istorinių vertybių, Nesebaras puikuojasi ir didžiausiu vandens 
pramogų parku visoje Bulgarijoje – „Aqua Paradise Nessebar“, kuris 
žada nuotaikingų įspūdžių ir suaugusiems, ir vaikams.

įdomu
Senasis Nesebaras – skęstantis 
miestas. Į Juodosios jūros 
gelmes jis kasmet nugrimzta 
apie pusę centimetro.

Diana Ardinavičienė
Rezervacijų ir konsultacijų 
teikimo skyriaus vadybininkė

Tarp istorijos ir 
dabarties
Nesebaras – puikus pasirinkimas 
norintiems suderinti poilsį paplūdimyje 
su įdomiais pasivaikščiojimais istorinio 
miesto gatvėmis. Miestas skiriamas į 
dvi dalis: Naująjį Nesebarą su daugybe 
šiuolaikinės architektūros stiliumi 
pastatytų svečių namų bei modernių 
viešbučių ir Senąjį Nesebarą – uolėtame 
pusiasalyje išsidėsčiusį istorinį miesto 
centrą, užburiantį siauromis gatvelėmis, 
antikos, viduramžių ir renesanso laikus 
menančiais pastatais.
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SOL NESSEBAr pALACE
Viskas
įskaičiuota5

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ SPA centras*
 ♦ kirpykla
 ♦ 8 konferencijų salės (iki 450, 120, 
40 ir 25 asm., su įranga)

 ♦ atviras baseinas
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė*
 ♦ restoranas (su terasa, iki 450 asm.)
 ♦ naktinis klubas
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ uždaras baseinas (šildomas)
 ♦ 5 barai („Lobby“ baras, baras 
paplūdimyje, „Pool“ baras, 
pramoginis baras)

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

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 35 km iki Burgaso 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 348 numeriai: Standard Park 
View tipo numeriai (2 vienvietės lovos, sulankstomas fotelis, 
maks. 2+1 asm., 32 kv. m), Standard Sea View tipo numeriai
(2 vienvietės lovos, sulankstomas fotelis, maks. 2+1 asm., 
32 kv. m), Family Room Park View tipo numeriai (2 atskiri 
kambariai su 2 vienvietėmis lovomis ir sulankstomu foteliu, 
atskirti durimis, 2 balkonai, maks. 4+2 asm., 64 kv. m), 
Family Room Sea View tipo numeriai (2 atskiri kambariai su 
2 vienvietėmis lovomis ir sulankstomu foteliu, atskirti durimis, 
2 vonios kambariai, 2 balkonai, maks. 4+2 asm., 64 kv. m), 
Junior Suite Park View tipo numeriai (vienas kambarys su 
dvigule lova, kitas nedidelis kambarys su langu ir 2 
vienvietėmis lovomis vaikams, kambariai atskirti durimis, 
be balkono, maks. 3+2 asm., 38 kv. m), Junior Suite Sea View 
tipo numeriai (vienas kambarys su dvigule lova, kitas nedidelis 
kambarys su langu ir 2 vienvietėmis lovomis vaikams, 
kambariai atskirti durimis, maks. 3+2 asm., 38 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio, skėčiai, gultai už papildomą 
mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai, paplūdimio 
rankšluosčiai už užstatą. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.melia.com

Numeriuose:
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ patalynės keitimas kartą per 
savaitę

 ♦ kabelinė televizija
 ♦ seifas numeryje*
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ telefonas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ mini baras*
 ♦ balkonas
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ plaukų džiovintuvas

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ 2 vandens kalneliai (4–12 metų)
 ♦ vaikų klubas (4–12 metų)
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ 2 baseinai
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.98 99
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SOL NESSEBAr MArE
Viskas
įskaičiuota4

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas (pagrindinis iki 400 asm.)
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ baseinas (atviras, nešildomas)
 ♦ kirpykla
 ♦ parduotuvės
 ♦ vandens pramogų parkas
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė*
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ 8 konferencijų salės (iki 25, 40, 120 ir 
450 asm.)

 ♦ naktinis klubas
 ♦ 5 barai („Lobby“ baras, baras 
paplūdimyje, „Pool“ baras, pramogų 
baras)

 ♦ uždaras baseinas (šildomas)

VIEŠBUČIO VIETA: apie 35 km iki 
Burgaso oro uosto, Nesebaro 
kurortinėje zonoje, apie 2 km iki kurorto 
centro, apie 50 m iki paplūdimio. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2004 metais. 
Viešbutį sudaro vienas 7-ių aukštų 
pastatas, kuriame yra 342 numeriai: 
Standard Park View tipo numeriai (2 
vienvietės lovos, sulankstomas fotelis, 
maks. 2+2 asm., 28 kv. m), Standard 
Sea View tipo numeriai (2 vienvietės 
lovos, sulankstomas fotelis, maks. 
2+2 asm., 28 kv. m), Family Room 
Sea View tipo numeriai (2 atskiri 
kambariai su 2 vienvietėmis lovomis ir 
sulankstomu foteliu, atskirti durimis, 
2 vonios kambariai, 2 balkonai, maks. 
4+2 asm., 56 kv. m).
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio, skėčiai, 
gultai už papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai 
nemokamai, paplūdimio rankšluosčiai 
už užstatą. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.melia.com

Numeriuose:
 ♦ balkonas
 ♦ vonia
 ♦ mini baras (tuščias)
 ♦ kabelinė televizija
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ patalynės keitimas 1 kartą per savaitę
 ♦ seifas*
 ♦ telefonas
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ Wi-Fi 

Vaikams:
 ♦ 2 vandens kalneliai (4–12 metų)
 ♦ 2 baseinai
 ♦ vaikų klubas (4–12 metų)
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

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

* Už papildomą mokestį.

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.98 99Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt
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SOL MArINA pALACE
Viskas
įskaičiuota4

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

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

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 25 km iki Burgaso oro 
uosto, Nesebaro kurortinėje zonoje, apie 500 m 
iki kurorto centro, apie 300 m iki paplūdimio. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2004 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2012 metais. Viešbutį sudaro 
vienas 7-ių aukštų pastatas, kuriame yra 126 
numeriai (97 iš jų su vaizdu į jūrą): 123 Standard 
tipo numeriai (2 vienvietės lovos, 
maks. 2+1 asm., 28 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio, skėčiai, gultai 
už papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: gultai, čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.marinapalacebg.com

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

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.100 101
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FESTA pANOrAMA
Viskas
įskaičiuota4

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ kirpykla
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ restoranas
 ♦ 2 konferencijų salės (su įranga, iki 
60 ir 120 asm.)

 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė*
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ uždaras baseinas (šildomas)
 ♦ baseinas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 3 barai (baras prie baseino, „Lobby“ 
baras, naktinis baras*)

VIEŠBUČIO VIETA: apie 25 km iki Burgaso 
oro uosto, apie 100 km iki Varnos oro uosto, 
Nesebaro kurortiniame mieste, apie 50 m iki 
miesto centro, apie 150 m iki paplūdimio. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2003 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2015 metais. 
Viešbutį sudaro vienas 6-ių aukštų 
pastatas, kuriame yra 241 numeris (iš jų 
120 su vaizdu į jūrą): Standard Sea View / 
Standard City View tipo numeriai 
(2 vienvietės lovos, sulankstomas fotelis, 
maks. 2+2 asm., 22 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio, skėčiai, gultai 
už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai, paplūdimio rankšluosčiai už 
užstatą. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.festapanoramabg.com

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

 ♦ vonia
 ♦ grindys – kiliminė danga

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

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

* Už papildomą mokestį.

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.100 101Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ kirpykla
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ a la carte restoranas
 ♦ 2 barai („Sky“ baras, „Lobby“ baras)
 ♦ baseinas (atviras, ant stogo)
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ konferencijų salė (su įranga, iki 100 asm.)
 ♦ restoranas (iki 150 asm.)
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ drabužių valymo paslaugos

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

* 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 už papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.marietapalace.com

Numeriuose:
 ♦ dušas
 ♦ telefonas
 ♦ seifas*
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus 
per savaitę

 ♦ internetas
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ televizorius
 ♦ šaldytuvas
 ♦ balkonas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ centrinis oro kondicionierius

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą*

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

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

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 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 135 numeriai: 123 Standard Room tipo 
numeriai (2 atskiros lovos, sulankstomas 
fotelis, maks. 2+1 asm., 34 kv. m).
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio, skėčiai, gultai 
už papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.bilyanabeach.com

Numeriuose:
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ balkonas (ne visuose numeriuose)
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ patalynės keitimas kas 2 dienas
 ♦ aptarnavimas numeriuose*
 ♦ kabelinė televizija

Vaikams:
 ♦ lovelė pagal atskirą užkausą

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ parduotuvės
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ restoranas
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ seifas
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ belaidis internetas registratūroje

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

* 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 2014 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 
už papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.aphrodite-bg.com

Numeriuose:
 ♦ balkonas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ telefonas
 ♦ rankšluosčių keitimas kas 2 dienas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ dušas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ patalynės keitimas kas 2 dienas
 ♦ aptarnavimas numeriuose*
 ♦ mini baras*

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ skyrius vaikams pagrindiniame 
baseine

 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

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

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

* Už papildomą mokest.į

VIEŠBUČIO VIETA: apie 35 km iki Burgaso 
oro uosto, apie 100 km iki Varnos oro uosto, 
Nesebaro kurortiniame mieste, apie 500 m iki 
miesto centro, apie 50 m iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1975 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2005 metais. Viešbutį sudaro 
vienas 14-os aukštų pastatas, kuriame yra 
122 Standard Room tipo numeriai 
(2 vienvietės lovos, sulankstoma lova, 
maks. 2+1 asm., 23 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio, skėčiai, gultai 
už papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
2 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.complex-arsenal.com 
Ekonominė klasė

Numeriuose:
 ♦ seifas*
 ♦ balkonas
 ♦ telefonas
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ grindys – plytelės
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ dušas
 ♦ mini baras (tuščias)*
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ rankšluosčių keitimas kas antrą 
dieną

 ♦ palydovinė televizija

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

2 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

3 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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Kurortas

Bulgarijos rytuose kaimynyste dalijasi trys nedidukai kurortai: gydomosiomis procedūromis garsėjanti 
Pomorjė, tyliam poilsiui kviečiantis Ahelojus ir jaukumu užburianti Ravda. Kiekvienas savaip žavus ir 

vertas dėmesio.

pomorjė, 
ahelojus, 
Ravda
ArISTOkrATIškA TrIJULė
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Ramybe alsuojantis Ahelojus 
Nedidelis miestelis, įsikūręs visai netoli istorinio Nesebaro, puikiai tinka ramiam 
poilsiui. Ramius ir smėlėtus Ahelojaus paplūdimius skalauja Juodoji jūra. O 
gausybės barų, kavinių ir parduotuvių čia nerasite – jų tik tiek, kiek reikia patogiam, 
atpalaiduojančiam ir netrikdomam poilsiui.

Atradimai Ravdoje
Nuo transporto srautų ir didmiesčių šurmulio 
nutolusi Ravda – gryno oro ir natūraliai 
švaraus vandens oazė. čia visada rasite 
ramybę ir jaukią mažo miestuko atmosferą, 
prie Juodosios jūros – aktyvių vandens 
pramogų, o kaimynystėje – Saulėto kranto 
ir Nesebaro kurortus.

Vynas ir druska
Pomorjė – druskingų ežerėlių supamas 
kurortas, kuris didžiuojasi senomis 
vyndarystės tradicijomis. Vis dėlto 
labiausiai jis garsėja savo gydomuoju purvu 
ir balneologijos procedūromis. Turistai čia 
atvyksta suvilioti saulės ir jūros, mineralinių 
šaltinių ir paplūdimių. O pastarieji čia iš 
tiesų ypatingi – smėlio spalva beveik juoda, 
mat jame gausu geležies.

įdomu
pomorjės ežeruose jūros druska 
išgaunama dar nuo antikos laikų. 
O viską apie druskos gavybos 
procesą galima sužinoti apsilankius 
2002-aisiais duris atvėrusiame 
Druskos muziejuje.

įdomu ravdos miestelio garbei pavadinta 
viršukalnė vienoje iš Antarktidos salų.

104 105Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt
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GrAND HOTEL pOMOrIE 
BALNEO-SpA-WELLNESS

pusryčiai, 
pietūs,
vakarienė5

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ SPA centras
 ♦ restoranas
 ♦ parduotuvės
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ a la carte restoranas
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ kirpykla
 ♦ 3 baseinai (vienas šildomas)
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 5 barai („Lobby“ baras, baras prie 
baseino, „Sky“ baras, „Fresh“ baras, 
fazenda, baras „Karibi“, „Piano“ baras)

 ♦ belaidis internetas*
 ♦ uždaras baseinas (su jūros vandeniu, 
šildomas)

 ♦ 3 konferencijų salės (iki 300, 80, 38 ir 
30 asm., su įranga)

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

 ♦ tinklinis*
 ♦ soliariumas*

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 12 km iki 
Burgaso oro uosto, apie 115 km 
iki Varnos oro uosto, Pomorjės 
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 178 
numeriai: Standard Room tipo numeriai 
(2 vienvietės lovos arba 1 dvigulė lova, 
ištiesiamas fotelis, maks. 2+1 asm., 
21 kv. m), Apartment tipo numeriai 
(miegamasis su dvigule lova, svetainė 
su ištiesiama sofa, durys, jungiančios 
svetainę ir miegamajį, maks. 2+2 
asm., 50 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio, skėčiai, 
gultai, čiužiniai už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.grandhotelpomorie.com  

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

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

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.106 107



Po
m

or
jė

, A
he

lo
ju

s,
 R

av
da

SUNSET rESOrT
Viskas 
įskaičiuota5

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė*
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 3 atviri baseinai
 ♦ interneto kavinė
 ♦ 5 restoranai („Alfa“ – „Grill House“, 
„Beta“ – „Brilliant“, „Sigma“ – „Saphir“, 
„Sigma – „Smaragd“, „Delta“ –
„Diamant“)

 ♦ 4 a la carte restoranai („Venezia“, 
„Bohemi“, „Azia“ ir žuvies restoranas 
„Mediterraneo“)

 ♦ belaidis internetas registratūroje 
(korpusuose „Sigma“ ir „Eta“)

 ♦ parduotuvės
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ kirpykla
 ♦ 12 barų („Vitamin“ baras, 2 „Pool“ barai, 
naktinis baras, 3 fojė barai)

 ♦ SPA centras
 ♦ valiutos keitykla (korpuse „Sigma“)

 Pramogos ir sportas:
 ♦ motorinės vandens sporto 
priemonės*

 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ pirtis*
 ♦ bemotorės vandens sporto 
priemonės*

 ♦ sauna*
 ♦ tinklinis 
 ♦ treniruoklių salė*
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ boulingas*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ aerobika 
 ♦ elektroniniai žaidimai*
 ♦ masažas*
 ♦ soliariumas*
 ♦ petankė 
 ♦ šaudymas iš lanko 

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 8 km iki Burgaso oro 
uosto, apie 115 iki Varnos oro uosto, Pomorjės 
kurortinėje zonoje, apie 3 km iki kurorto centro, 
apie 20 m iki paplūdimio. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2007 metais. Viešbutį 
sudaro 5 korpusai („Alfa“, „Beta“, „Sigma“, „Delta“, 
„Eta“). Viešbutyje yra 770 numerių: 45 Studio 
tipo numeriai (vienas kambarys su miegomojo 
zona, maks. 2 asm., 35 kv. m), 321 One Bedroom 
Apartment tipo numeris (miegamasis, svetainė, 
maks. 3 asm., 45 kv. m), 361 Two Bedroom 
Apartment tipo numeris (2 miegamieji, vienas 
iš jų be lango, maks. 5 asm., 65 kv. m), 43 Three 
Bedroom Apartment tipo numeriai (3 miegamieji, 
vienas iš jų be lango, maks. 6 asm., 110 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, skėčiai, gultai 
už papildomą mokestį, svečiams su AI skėčiai ir 
gultai nemokamai (kiekis ribotas).
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.sunsetresort.bg

Numeriuose:
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per savaitę
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – kiliminė danga / plytelės
 ♦ vonios kambarys
 ♦ mini baras*
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ seifas*
 ♦ mini virtuvė (el. viryklė, orkaitė, 
gartraukis, šaldytuvas, indai ir stalo 
įrankiai) 

 ♦ rankšluosčių keitimas (veikia ekosistema: 
ranšluosčiai keičiami palikus juos ant 
žemės vonios kambaryje)

 ♦ balkonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien

Vaikams:
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ 2 baseinai (su kalneliu)
 ♦ vaikų klubas
 ♦ skyrius vaikams pagrindiniame baseine
 ♦ žaidimų aikštelė 
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą*

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.106 107Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt
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ST. GEOrGE HOTEL pOMOrIE 
pusryčiai,
pietūs,
vakarienė4

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

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

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: Pomorjės kurortiniame 
miestelyje, apie 15 km iki Burgaso oro 
uosto, senoje miestelio dalyje, apie 400 m 
iki paplūdimio. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2000 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2013 metais. 
Viešbutį sudaro trys tarpusavyje sujungti 
penkių aukštų 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 arba fotelis, 
maks. 2 +2 asm., 25 kv. m), Standard Park 
View tipo numeriai (dvi vienvietės arba viena 
dvivietė lova, išskleidžiama sofa arba fotelis, 
maks. 2 + 2 arba 3 asm., 25 kv. m), Studio 
tipo numeriai (maks. 2+2 asm. arba 3 asm., 
35 kv. m).
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio, skėčiai, 
gultai už papildomą mokestį.  
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.st-george-bg.info

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

Vaikams:
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.108 109
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ELVIrA

BIJOU 

pusryčiai, 
pietūs, 
vakarienė2

pusryčiai,
vakarienė3

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ baseinas
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ seifas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ parduotuvė

VIEŠBUČIO VIETA: apie 30 km iki Burgaso oro 
uosto, apie 2 km iki Nesebaro, apie 100 m iki 
centro, apie 150–180 m iki paplūdimio. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2002 metais. Paskutinį 
kartą atnaujintas  2007 metais. Viešbutį 
sudaro vienas 5-ių aukštų pastatas, kuriame 
yra 45 Standard Room tipo numeriai  (dvi 
vienvietės lovos,  papildoma sulankstoma lova,  
maks. 2+2 asm., 25–30 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio, skėčiai, gultai 
už papildomą mokestį.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
2 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.elvirahotel.com

Numeriuose:
 ♦ aptarnavimas numeriuose*
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas registratūroje 
pagal atskirą užklausą

 ♦ šaldytuvas
 ♦ patalynės keitimas kas 2 dienas
 ♦ balkonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ rankšluosčių keitimas kas 2 dienas

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ skyrius vaikams pagrindiniame 
baseine

 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą 

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė*
 ♦ seifas
 ♦ restoranas
 ♦ 2 barai
 ♦ baseinas
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ belaidis internetas 

VIEŠBUČIO VIETA: apie 29 km iki Burgaso oro 
uosto, apie 2 km iki Nesebaro miestelio, apie 5 km 
iki Saulėto kranto kurorto, apie 20 m iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2008 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2013 metais. Viešbutį sudaro vienas 
4-ių aukštų pastatas, kuriame yra 50 numerių: 
Standard Park View tipo numeriai (dvigulė lova arba 
dvi vienvietės lovos, kai kuriuose  numeriuose yra 
sulankstomas fotelis, maks. 2+1 asm., 32–38 kv. m), 
Standard Sea View tipo numeriai (dvigulė lova arba 
dvi vienvietės lovos, kai kuriuose  numeriuose yra 
sulankstoma lova, maks. 2+1 asm., 32–38 kv. m).
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio, skėčiai, gultai 
už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.bijouhotel.net

Numeriuose:
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ telefonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ televizorius
 ♦ balkonas
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ šaldytuvas
 ♦ dušas
 ♦ patalynės keitimas kas 2 dienass

Vaikams:
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą*

Pramogos ir sportas:
 ♦ biliardas*

* Už papildomą mokestį.

Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas*
 ♦ sūkurinė vonia

* Už papildomą mokestį.

2 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

3 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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Kurortas

Žavingas pakrantės miestelis ir vienas naujausių kurortų Bulgarijoje – Šv. Vlasas pasitinka 
išvystyta infrastruktūra, krantus remiančiais kalnais ir ypatinga aura.

Šv. Vlasas
SpArčIAI BESIVYSTANTIS

110 111
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Šv. Vlasas

PARADISE BEACH ST. VLAS 4 *
ZORNITZA SANDS 4 *

jachtų uostas

„Marina“ – didžiausia Bulgarijos prieplauka ir tikras Šv. Vlaso 
pasididžiavimas. čia galima ne tik išsinuomoti, bet ir įsigyti 
patikusią jachtą, o dairantis į pakrantę iš vandens – pasigrožėti 
smėlėtais įlankų paplūdimiais bei įmantriu kalnų bei miškų peizažu.

Kurorto kaimynystėje

Šv. Vlasas yra tylus kurortas, tačiau norintiems daugiau pramogų 
aktyvų naktinį gyvenimą siūlo visai šalia esantis Saulėtas 
krantas, o susipažinti su regiono istorija ir kultūra kviečia muziejų 
nestokojantis Burgasas.

 Saulėtas krantas 

 Burgasas 

110 111Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt
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ZOrNITZA SANDS
pusryčiai, 
pietūs,
vakarienė5

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ restoranas (pagrindinis, 350 asm.)
 ♦ SPA centras
 ♦ konferencijų salė (iki 65 asm.)
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ 3 barai („Lobby“ baras, baras prie 
baseino, naktinis baras – įėjimas 
nemokamas)

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ seifas* (Double Deluxe nemokamai)
 ♦ a la carte restoranas
 ♦ atviras baseinas
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ biblioteka
 ♦ prekybos centras

 Pramogos ir sportas:
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ stalo tenisas*
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ aerobika 
 ♦ treniruoklių salė*
 ♦ SPA centras* („Thallasso“ / „Wellness“, 
terapija veidui ir kūnui)

 ♦ elektroniniai žaidimai*
 ♦ masažas*
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ sauna*
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ biliardas*
 ♦ pirtis*
 ♦ smiginis 

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 30 km iki 
Burgaso oro uosto, apie 95 km iki 
Varnos oro uosto, Šv. Vlaso kurortinėje 
zonoje, apie 4 km iki kurorto centro.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2003 metais. 
Viešbutį sudaro vienas 4-ių aukštų 
pastatas, kuriame yra 244 numeriai 
su vaizdu į jūrą: Standard / Standard 
Frontal Sea View tipo numeriai 
(2 atskiros lovos, sulankstomas 
fotelis, maks. 2+1 asm., 22 kv. m), 
Deluxe Double Room tipo numeriai (2 
atskiros lovos, sulankstomas fotelis, 
maks. 2+1 asm., 22 kv. m), Suite tipo 
numeriai (miegamasis ir svetainė su 
durimis, dvigulė lova, sulankstomas 
fotelis arba sofa, maks. 2+2 arba 
3+1 asm., 60 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, 
skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai 
(kiekis ribotas). 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.gardenofeden.bg 

Numeriuose:
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ patalynės keitimas kas antrą dieną
 ♦ rankšluosčių keitimas pagal atskirą 
užklausą

 ♦ balkonas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ mini baras*
 ♦ šlepetės (Double Deluxe)
 ♦ vonia / dušas
 ♦ chalatas (Double Deluxe)
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ aptarnavimas numeriuose*

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

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.112 113
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pArADISE BEACH ST. VLAS 
Viskas
įskaičiuota4

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ baseinas
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ parduotuvės
 ♦ restoranas (pagrindinis, iki 500 asm.)
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ seifas registratūroje*
 ♦ 2 konferencijų salės (su įranga, nuo 20 iki 
30 ir nuo 100 iki 150 asm.)

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

 ♦ drabužių valymo paslaugos*
 ♦ gydytojo iškvietimas

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

* 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: Double 
Standard tipo numeriai (2 vienvietės lovos, 
maks. 2 asm., 25–28 kv. m), Triple Standard 
tipo numeriai (3 vienvietės lovos, maks. 
3 asm., 30–32 kv. m), Family Room tipo 
numeriai (2 miegamieji, kiekviename iš jų po 2 
vienvietes lovas, vienas miegamasis atskirtas 
nuo svetainės durimis, kitas arka, svetainė su 
sulankstomu foteliu, maks. 5 asm). 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, skėčiai, 
gultai nemokamai (kiekis ribotas). 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.paradisebeach.bg 

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

Vaikams:
 ♦ skyrius vaikams pagrindiniame baseine
 ♦ vaikų klubas (4–12 metų)
 ♦ švediškas stalas
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ lovelė

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.112 113Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt
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SAINT GEOrGE pALACE
Viskas
įskaičiuota4

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

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

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 40 km iki Burgaso oro 
uosto, apie 95 km iki Varnos miesto, Šv. Vlaso 
kurortinėje zonoje, apie 4 km iki kurorto centro, 
apie 300 m iki paplūdimio. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2009 metais. Iš viso 
146 numeriai, iš jų 100 su vaizdu į jūrą. 
Viešbutyje yra 31 Standard tipo numeris (dvigulė 
lova arba 2 vienvietės lovos, sulankstomas 
fotelis, maks. 2+1 asm., 25 kv. m),13 Standard 
Without Balcony tipo numerių (dvigulė lova 
arba 2 vienvietės lovos, sulankstomas fotelis, 
maks. 2+1 asm., 25 kv. m), 69 Apartment tipo 
numeriai (miegamasis su durimis ir svetainė su 
sulankstoma sofa, virtuvės zona (šaldytuvas, 
plautuvė, virtuvės spintelės), balkonas, 
maks. 2+2 asm., 65 kv. m), 12 Superior  tipo 
numerių (dvigulė lova arba 2 vienvietės lovos, 
sulankstomas fotelis-sofa, maks. 2+2 asm., 
35 kv. m), Economy Room tipo numeriai (be 
balkono, centrinėje komplekso dalyje, 1–3 
aukšte, dvigulė lova, maks. 2 asm., 20 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: miesto, skėčiai, gultai už 
papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.stgeorgepalace.com 

Numeriuose:
 ♦ rankšluosčių keitimas kas 2 dienas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas (ne visuose numeriuose)
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ grindys – laminatas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ LCD televizorius
 ♦ patalynės keitimas kas 2 dienas
 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ dušas
 ♦ seifas registratūroje*

Vaikams:
 ♦ skyrius vaikams pagrindiniame baseine
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.114 115
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prIMASOL SINEVA pArk 
Viskas
įskaičiuota3

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ seifas registratūroje*
 ♦ 2 barai („Lobby“ baras, „Pool“ baras, 
užkandžių baras)

 ♦ atviras baseinas
 ♦ restoranas (su terasa, iki 150 asm.)
 ♦ kirpykla
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė*
 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ užkandžių baras

Pramogos ir sportas:
 ♦ teniso kortas*
 ♦ petankė 
 ♦ sauna*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ aerobika 
 ♦ tinklinis 
 ♦ masažas*
 ♦ mini golfas 
 ♦ biliardas*
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ pramoginiai renginiai 

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 42 km iki Burgaso 
oro uosto, apie 95 km iki Varnos oro uosto, 
Šv. Vlaso kurortinėje zonoje, apie 800 m iki 
kurorto centro, apie 50 m iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2000 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2014 metais. Viešbutį sudaro 
3-ių aukštų pastatas, kuriame yra 95 numeriai 
(iš jų 65 numeriai su vaizdu į jūrą): Standard 
tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 18 kv. m), 
Studio tipo numeriai (su vaizdu į gatvę, vieno 
kambario, maks. 4 asm., 35 kv. m), Apartment 
tipo numeriai (dauguma apartamentų su 
vaizdu į baseiną, maks. 4 asm., 45 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: miesto, skėčiai, gultai už 
papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.sinevahotels.com 

Numeriuose:
 ♦ plaukų džiovintuvas registratūroje 
pagal atskirą užklausą

 ♦ balkonas
 ♦ televizorius
 ♦ vonia / dušas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ grindys – plytelės / kiliminė danga
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (tuščias)
 ♦ individualus oro kondicionierius 

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

3 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.114 115Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt



Kurortas

Vaizdingų kalnų papėdėje nuo išorinio pasaulio ir naktinių barų triukšmo slepiasi Elenitė – nedidelė absoliučios 
ramybės salelė prie Juodosios jūros. čia yra viskas, ko reikia atpalaiduojančioms atostogoms: tvarkingas 

paplūdimys, gaivus oras ir ramybe alsuojantys spygliuočių miškai.

elenitė
pASIMėGAUTI TYLA

116 117



El
en

itė

Elenitė

ROYAL PARK ELENITE 4 * 

ROYAL CASTLE 5*

ANDALUSIA 4 * 

ROYAL BAY ELENITE 4 * 

Viskas čia pat

Apsistoti kviečia nedidukės keliaaukštės vilos bei prabangūs 
šiuolaikiniai viešbučiai, visi be išimties siūlantys kokybiškas 
SPA procedūras. Be to, dauguma viešbučių čia dirba su „viskas 
įskaičiuota” sistema, o kad poilsis būtų dar malonesnis – leidžia 
rinktis daugybę papildomų paslaugų: laisvalaikį teniso kortuose, 
sporto salėje, vandens pramogas, įvairius renginius ir diskotekas.

Nedrumsčiama ramybė

Jauniausias Bulgarijos kurortas kviečia į tikrą ramybės oazę – 
atsipalaiduoti tyliuose paplūdimiuose, pasižvalgyti po horizontą 
nuo stačių, į jūros bangas besileidžiančių skardžių ar pasiklausyti 
aplink žaliuojančių pušų ošimo. O norinčių pagerinti sveikatą čia 
laukia aibė gydomųjų procedūrų ir masažų.

        Apsistojusiems viename iš Elenitės viešbučių įėjimas į greta esantį vandens pramogų 
parką yra nemokamas, tačiau už kai kurias jame teikiamas paslaugas (pavyzdžiui, gultus, 
skėčius) gali būti imamas papildomas mokestis.      

           

Diana Ardinavičienė
Rezervacijų ir konsultacijų 
teikimo skyriaus vadybininkė

116 117Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt
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rOYAL CASTLE pusryčiai,
vakarienė5

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ valiutos keitykla (komplekso 
teritorijoje)

 ♦ vidinis kiemelis (angliškas dvaras)
 ♦ boulingas
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ kirpykla
 ♦ restoranas
 ♦ drabužių valymo paslaugos*
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
(vietų skaičius ribotas)

 ♦ konferencijų salės (iki 400 asm., su 
įranga)

 ♦ automobilių nuoma
 ♦ parduotuvės
 ♦ 5 barai („Lobby“ baras, baras prie 
baseino, „Piano“ baras, vitaminų 
baras SPA centre)

 ♦ gydytojo kabinetas (komplekso 
teritorijoje)

 ♦ a la carte restoranas* (iki 50 asm.)
 ♦ SPA centras
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ vandens pramogų parkas
 ♦ atviras baseinas
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*

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

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 40 km iki Burgaso oro uosto, 
apie 100 km iki Varnos oro uosto, Elenitės kurortinėje 
zonoje, apie 250 m iki paplūdimio. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2010 metais. Viešbutį sudaro 
vienas 9-ių aukštų pastatas, kuriame yra 139 numeriai: 
53 Standard tipo numeriai) 70 Junior Suite tipo numerių, 
4 Suite Side Sea View tipo numeriai (vieno kambario, 
maks. 2+1 asm., 70 kv. m), 8 Two Bedrooms Suite Park 
View tipo numeriai (2 miegamieji, maks. 4 asm., 
126 kv. m), Country Apartment Side Sea View tipo 
numeris (vieno kambario, kantri stiliaus, dvigulė lova, 
sofa, vonios kambarys su vonia, dušo kabina ir garine 
pirtimi, sūkurinė vonia, baro stovas, kavavirė,
 maks. 2 asm., 200 kv. m), Safari Apartment Side Sea 
View tipo numeris (vieno kambario, kantri stiliaus, 
dvigulė lova, sofa, vonios kambarys su vonia, dušo 
kabina ir garine pirtimi, sūkurinė vonia, baro stovas, 
valgomasis stalas, kavavirė, maks. 2 asm., 
200 kv. m), Hollywood Two Bedrooms Apartment Side 
Sea View tipo numeris (2 miegamieji su dvigule lova, 
svetainė, „Holivudo“ stiliaus, vonios kambarys su 
vonia, dušo kabina ir garine pirtimi, sūkurine pirtimi, 
kavavirė, maks. 4 asm., 400 kv. m).
PAPLŪDIMYS:  nuosavas, smėlio, skėčiai, gultai 
nemokamai (kiekis ribotas). 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.victoria-group.net

Numeriuose:
 ♦ telefonas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ seifas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ skaitmeninė televizija
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ mini baras*
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus 
per savaitę

 ♦ Wi-Fi

Vaikams:
 ♦ vaikų klubas (4–12 metų, 
komplekso teritorijoje)

 ♦ pramoginiai renginiai 
(komplekso teritorijoje)

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.118 119
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ANDALUCIA / ATrIUM Viskas
įskaičiuota4

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

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

* 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 – 4 570 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 (vaizdas 
į parką, 2 vienvietės lovos, sulankstomas 
fotelis, maks. 3 asm., 25 kv. m), Standard 
Park View tipo numeriai (vaizdas į parką, 
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 –
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.victoria-group.net

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

Vaikams:
 ♦ diskoteka
 ♦ 2 baseinai
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ vaikų klubas
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.118 119Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt
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rOYAL BAY ELENITE Viskas
įskaičiuota4

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ SPA centras (komplekso teritorijoje)
 ♦ parduotuvės
 ♦ konditerija
 ♦ atviras baseinas
 ♦ konferencijų salė (komplekso 
teritorijoje, iki 400 asm.)

 ♦ interneto kavinė*
 ♦ 3 a la carte restoranai
 ♦ restoranas (su terasa, iki 220 asm.)
 ♦ 4 barai („Lobby“ baras, „Pool“ baras, 
naktinis baras komplekso teritorijoje)

 ♦ baras
 ♦ boulingas
 ♦ vandens pramogų parkas
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ gydytojo kabinetas (komplekso 
teritorijoje)

 ♦ kirpykla
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė*

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

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 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 207 numeriai: Standard 
Sea View tipo numeriai (2 vienvietės lovos, sulankstomas 
fotelis, maks. 2+2 asm., 25 kv. m), Standard Park View 
tipo numeriai (2 vienvietės lovos, sulankstomas fotelis, 
maks. 2+2 asm., 25 kv. m), Studio Sea View tipo numeriai 
(vieno kambario, miegamasis su dvigule lova, svetainės 
zona su sustumiama sofa, maks. 2+2 asm., 50 kv. m), 
Apartment Sea View tipo numeriai (miegamasis su dvigule 
lova, svetainės zona su sustumiama sofa, durys tarp 
miegamojo ir svetainės yra tik trejuose apartamentuose, 
maks. 3+2 asm., 50 kv. m), Apartment Park View tipo 
numeriai (miegamasis su dvigule lova, svetainės zona su 
sofa, durys tarp miegamojo ir svetainės yra tik trijuose 
apartametuose, maks. 3+2 asm., 50 kv. m), Maisonette 
Sea View tipo numeriai (du aukštai: pirmame aukšte – 
svetainė su stumdoma sofa, antrame – miegamasis su 
dvigule lova, maks. 2+2 asm., 25 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
 ♦ rankšluosčių keitimas kas antrą 
dieną

 ♦ balkonas
 ♦ seifas*
 ♦ televizorius
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ centrinis oro kondicionierius 
 ♦ vonia / dušas
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ mini baras (vanduo)

Vaikams:
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ baseinas
 ♦ vaikų klubas (4–12 metų)
 ♦ diskoteka
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.120 121
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rOYAL pArk ELENITE Viskas
įskaičiuota4

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

* Už papildomą mokestį.

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas
 ♦ kirpykla
 ♦ baras (airiška aludė, iki 120 asm.)
 ♦ konferencijų salė
 ♦ boulingas
 ♦ SPA centras (komplekso teritorijoje)
 ♦ parduotuvės
 ♦ 4 barai („Lobby“ baras, baras prie 
baseino)

 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė*
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ 3 a la carte restoranai („Nesebr“ 
nemokamai, įskaičiuota į AI)

 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ konditerija
 ♦ vandens pramogų parkas
 ♦ baseinas
 ♦ belaidis internetas registratūroje

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

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 40 km iki Burgaso oro 
uosto, apie 100 km iki Varnos oro uosto, apie 12 
km iki Saulėto kranto, Elenitės kurortinėje zonoje, 
ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2004 metais. 10-ies aukštų 
pastate yra 505 numeriai: Standard Sea View tipo 
numeriai (maks. 2+2 asm., 25 kv. m), Standard Park 
View tipo numeris (maks. 2+2 asm., 25 kv. m), Studio 
Park View tipo numeriai (maks. 2+2 asm., 42 kv. m), 
Studio Sea View tipo numeriai (maks. 2+2 asm., 
42 kv. m), Two Bedroom Studio Sea View tipo 
numeriai (2 miegamieji, sujungti arka, 
maks. 4+2 asm., 50 kv. m), Two Bedroom Studio 
Park View tipo numeriai (2 miegamieji, sujungti 
arka, maks. 4+2 asm., 50 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, skėčiai, gultai 
nemokamai (kiekis ribotas).
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.victoria-group.net

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

Vaikams:
 ♦ vaikų klubas (4–12 metų)
 ♦ diskoteka
 ♦ baseinas
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.120 121Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt



Kurortas

Obzoras
SENASIS SAULėS MIESTAS

Obzoras – šeimų pamėgtas kurortas, įrėmintas kalnų ir Juodosios jūros. Istorijoje jis pažymėtas kaip graikų „saulės 
miestas“ Heliopolis, o šiandien vadinamas viena saugiausių ir ramiausių Bulgarijos vietų.
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RIU HELIOS BAY 4 *

Obzoras

SOL LUNA BAY RESORT 4*

LUCA HELIOS BEACH 4 *

Alternatyva poilsiui paplūdimyje
Obzore tai miškingi kalnai ir išskirtinis senosios architektūros 
palikimas. Keliaujant į pietus nuo Obzoro verta pasivaikščioti prie 
Jemine iškyšulio ir po Emonos miestelį, saugantį senovinę šventyklą 
ir viduramžių pilies bei vienuolyno griuvėsius.

Kas laukia Obzore?
Vynuogynų apsuptas 6 km ilgio smėlio paplūdimys, skaidri ir rami jūra 
bei jaukus miestelio centras, kuriame gera pasivaikščioti ir paskanauti 
vietos patiekalų viename iš daugelio tradicinių restoranėlių. 

         Vasaros vidurys – 
palankiausias metas 
atostogauti Obzore 
ne vien dėl oro 
temperatūros. Liepos 
mėnesį kurorte vyksta 
tradicinis „Neptūno“ 
festivalis.Diana Ardinavičienė

Rezervacijų ir konsultacijų 
teikimo skyriaus vadybininkė

122 123Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.ltPrašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt
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LONG BEACH rESOrT HOTEL
Viskas
įskaičiuota5

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 2 restoranai
 ♦ 2 barai
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

 ♦ 2 uždari baseinai
 ♦ kirpykla
 ♦ parduotuvės
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

 ♦ automobilių nuoma

Vaikams:
 ♦ vaikų klubas
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ meniu
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 

 Pramogos ir sportas:
 ♦ stalo tenisas*
 ♦ SPA centras*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ masažas*
 ♦ pirtis*
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ sauna*
 ♦ kosmetinės procedūros 
(pirties procedūros)*

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: Kurortinėje Škorpilovtsi gyvenvietėje, 
apie 40 km iki Varnos miesto oro uosto, apie 100 m 
iki paplūdimio. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2013 metais. Viešbutį sudaro 
dešimt 6-ių aukštų pastatų, kuriuose yra 100 numerių: 
Studio tipo numeriai (vienas kambarys, maks. 2 asm., 
35 kv. m), One Bedroom Apartment Park View tipo 
numeriai (maks. 2+2 asm. arba 3 asm., 60 kv. m), 
One Bedroom Apartment Beach Front tipo numeriai 
(maks. 2+2 asm. arba 3 asm., 60 kv. m), One Bedroom 
Penthouse Sea Panorama tipo numeriai (viršutiniame 
aukšte, drabužinė, WC, terasoje mediniai gultai, maks. 
2+2 asm. arba 3 asm., 110 kv. m, 29 kv. m terasa), 
One Bedroom Penthouse Beach Front tipo numeriai 
(viršutiniame aukšte, drabužinė, WC, terasoje mediniai 
gultai, maks. 2+2 asm. arba 3 asm., 110 kv. m, 
29 kv. m tarasa), Two Bedroom Apartment Park View tipo 
numeriai (2 miegamieji, WC, maks. 4+2 asm. arba 
5 asm., 100 kv. m), Two Bedroom Apartment Beach Front 
tipo numeriai (2 miegamieji, WC, maks. 4+2 asm. arba 
5 asm., 100 kv. m).
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio, skėčiai, gultai nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.longbeachresort.bg

Numeriuose:
 ♦ televizorius
 ♦ chalatas
 ♦ aptarnavimas numeriuose*
 ♦ balkonas
 ♦ vonia
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – parketas
 ♦ šlepetės
 ♦ seifas
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ mini baras*
 ♦ mini virtuvė (kavos virimo aparatas, 
elektrinis virdulys, indai, virtuvės 
įrankiai, arbata ir kava papildoma 
kasdien)

 ♦ Wi-Fi 
 ♦ rankšluosčių keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.124 125
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4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

MIrAMAr CLUB HOTEL
Ultra
viskas
įskaičiuota4

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 4 restoranai (3 a la carte)
 ♦ 5 barai
 ♦ 2 atviri baseinai
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ SPA centras
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ parduotuvės
 ♦ internetas
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ kirpykla
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ konferencijų salė (iki 500 asm.)

Pramogos ir sportas:
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ tinklinis
 ♦ futbolas
 ♦ stalo tenisas
 ♦ biliardas
 ♦ smiginis
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ pirtis*
 ♦ masažas*
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ SPA procedūros*
 ♦ „Thallasso“ / „Wellness“*
 ♦ krepšinis*
 ♦ teniso kortas*
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ teniso kortų apšvietimas*
 ♦ motorinės vandens sporto priemonės*

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: 70 km iki Burgaso oro 
uosto, Obzoro kurortinėje zonoje, 1,5 km iki 
kurorto centro, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2006 metais. 
Viešbutį sudaro vienas 6-ių ir trys 5-ių 
aukštų pastatai, kuriuose yra 500 numerių: 
405 standartiniai numeriai (maks. 2+1 asm., 
25 kv. m), 60 Superior tipo numerių 
(maks. 2+2 asm., 30 kv. m), Junior Suite 
tipo numerių (miegamasis su svetainės 
zona, maks. 2+2 asm., 55 kv. m), Suite tipo 
numeriai (2 kambariai, maks. 2+2 asm., 
60 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, skėčiai, 
gultai, paplūdimio rankšluosčiai nemokamai 
(ribotas kiekis). 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
INTERNETO SVETAINĖ
www.miramar-bg.com 

Numeriuose:
 ♦ dušas
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ mini baras (tuščias) 
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ seifas*
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ grindys – kiliminė danga / plytelės

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ vandens kalnelis
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ vežimėlis pagal atskirą užklausą*
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

124 125Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt
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4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

SOL LUNA BAY rESOrT Viskas
įskaičiuota4

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 3 konferencijų salės (dvi iki 50 
asm. ir viena iki 80 asm.)

 ♦ valiutos keitykla
 ♦ parduotuvės
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė*
 ♦ 2 a la carte restoranai
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ atviras baseinas
 ♦ gydytojo kabinetas*
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ vandens pramogų parkas
 ♦ restoranas (pagrindinis, 750 asm., 
švediškas stalas)

 ♦ kirpykla
 ♦ dietinis meniu
 ♦ 5 barai („Lobby“ baras, baras prie 
baseino)

 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ dviračių nuoma*

 Pramogos ir sportas:
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ mini futbolas (paplūdimyje)
 ♦ sauna*
 ♦ aerobika 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ šaudymas iš pneumatinio ginklo 
 ♦ masažas*
 ♦ biliardas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ smiginis 
 ♦ petankė 
 ♦ pirtis*
 ♦ stalo tenisas
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ vandens aerobika 

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 65 km iki Varnos oro uosto, 
apie 80 km iki Burgaso oro uosto, Obzoro kurortinėje 
zonoje, apie 2,5 km iki kurorto centro, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2009 metais. Viešbutį 
sudaro  du 7-ių aukštų pastatai ir naujas 4-ių aukštų 
pastatas, kuriuos skiria tiltas per 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 537 numeriai (413 iš jų su vaizdu į 
jūrą): Standard Sea / Park View tipo numeriai (4 iš 
jų pritaikyti žmonėms su negalia – pagal užklausą, 
maks. 2+1 asm., 33 kv. m), Family Suite Sea / Park 
View tipo numeriai (2 iš jų pritaikyti žmonėms su 
negalia, pagrindiniame pastate, 2 atskiri miegamieji, 
maks. 4 asm., 54 kv. m), Studio Sea / Park View 
tipo numeriai  (naujame pastate, maks. 2+2 asm., 
33 kv. m), One Bedroom Suite Sea / Park View tipo 
numeriai  (naujame pastate, maks. 4 +1 asm., 54 kv. m). 
Viešbutyje nėra tarpusavyje sujungtų numerių.
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio, skėčiai, gultai 
nemokamai (kiekis ribotas). 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.melia.com

Numeriuose:
 ♦ balkonas
 ♦ telefonas
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ televizorius
 ♦ vonia / dušas
 ♦ grindys – kiliminė danga arba 
plytelės

 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ seifas*
 ♦ mini baras*

Vaikams:
 ♦ vaikų klubas
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
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SUNrISE 
ALL SUITES rESOrT 

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ dviračių nuoma*
 ♦ parduotuvės
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ SPA centras
 ♦ 2 barai („Lobby“ baras, „Lounge“ 
baras, užkandžių baras)

 ♦ užkandžių baras
 ♦ 3 baseinai
 ♦ belaidis internetas*
 ♦ restoranas
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ a la carte restoranas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ pirtis*
 ♦ elektroniniai žaidimai*
 ♦ futbolas 
 ♦ masažas*
 ♦ tinklinis 
 ♦ sporto aikštelė 
 ♦ sauna*

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 65 km iki Varnos oro uosto, 
apie 75 km iki Burgaso oro uosto, Obzore, apie 3 km 
iki kurorto centro, apie 250 m iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2008 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2012 metais. Viešbutį sudaro keturi 7-ių 
aukštų pastatai, kuriuose yra 179 numeriai: One 
Bedroom Suite tipo numeriai (maks. 2+2 asm., 63 kv. 
m), One Bedroom Suite Sea View tipo numeriai (maks. 
2+2 asm., 63 kv. m), Two Bedroom Suite tipo numeriai 
(maks. 4+2 asm., 90 kv. m), Two Bedroom Suite Sea 
View tipo numeriai (maks. 4+2 asm., 90 kv. m), 
Executive One Bedroom Suite tipo numeriai 
(maks. 2+2 asm., 63 kv. m), Executive Two Bedroom 
Suite tipo numeriai (maks. 4+2 asm., 90 kv. m), 
Executive Two Bedroom Suite Sea View tipo numeriai 
(maks. 4+2 asm., 90 kv. m).
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio, skėčiai, gultai 
nemokamai (vietų skaičius ribotas). 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ
www.sunrisehotelobzor.com 

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

 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ mini virtuvė (šaldytuvas, orkaitė, 
skalbimo mašina, be indų)

Vaikams:
 ♦ 3 baseinai
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ lovelė
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 

Ap. Htl Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Ap. Htl Viskas
įskaičiuota
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Kurortas

Burgaso įlankos pietuose plytintis Sozopolis – ne tik abejingų nepaliekantis kurortas, bet 
ir seniausia graikų kolonija Juodosios jūros pakrantėje. Atvykusių čia laukia įkvepiančios 

atostogas, o drauge – unikali galimybė prisiliesti prie istorijos.

Sozopolis
YpatinGa SenamieSčiO auRa
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„Pagalbos miestas“

Viena garsiausių Sozopolio vietų – miestą apraizgęs bažnyčių 
tinklas, vadinamas „Pagalbos miestu“. Autentiška architektūra 
ir siaurų gatvelių magija čia traukia ne tik keliautojus iš viso 
pasaulio – ypatingo dėmesio Sozopolis sulaukia iš menininkų 
bei rašytojų.

Po Sozopolį pėsčiomis

Sozopolis kvieste kviečia pasivaikščioti: miestelyje žavi išlikę 
senoviniai mediniai namai su drožinėtomis dekoracijomis ir 
akmenimis grįstos gatvės, o aplink jį – didingi kalnai ir amžinai 
žaliuojanti Ropotamo upė. Pakeliui verta stabtelėti prie Šv. 
Grigorijaus bažnyčios, saugančios krikščioniškas relikvijas, Šventojo 
kryžiaus fragmentą ir Šv. Jono saloje atrastus Šv. Jono krikštytojo 
bei Šv. Andriaus palaikus.

128 129Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.ltPrašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt 129
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas
 ♦ grožio salonas
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė 

 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ parduotuvės
 ♦ 3 barai
 ♦ baseinas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

 Pramogos ir sportas:
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ masažas*
 ♦ krepšinis 
 ♦ sporto aikštelė 
 ♦ elektroniniai žaidimai*
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ biliardas*
 ♦ mini futbolas 
 ♦ teniso kortas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ stalo tenisas*

* 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 (vieno kambario: dvigulė lova, papildoma 
sulankstoma sofa, 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 atskirti miegamieji, dvi dvigulės lovos, svetainė su 
virtuvės zona, pietų stalas, sulankstoma sofa, maks. 4+ 2 asm., 
80–100 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio, skėčiai, gultai, čiužiniai už papildomą 
mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ
www.greenliferesorts.bg

Numeriuose:
 ♦ individualus oro 
kondicionierius

 ♦ palydovinė televizija
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ balkonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ dušas
 ♦ patalynės keitimas kas 2 
dienas

 ♦ grindys – plytelės
 ♦ telefonas

Vaikams:
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ skyrius pagrindiniame baseine
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą*
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 

GrEEN LIFE BEACH 
rESOrT Ap. Htl pusryčiai, 

vakarienė

Ap. Htl Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.130 131
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SANTA MArINA 
HOLIDAY VILLAGE 

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ konferencijų salė
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ bankomatas
 ♦ parduotuvės
 ♦ 4 a la carte restoranai
 ♦ SPA centras
 ♦ belaidis internetas*
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ konditerija
 ♦ restoranas
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ 5 barai
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė 

 ♦ seifas
 ♦ 5 baseinai
 ♦ grožio salonas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas*
 ♦ treniruoklių salė*
 ♦ teniso kortas*
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ kanoja*
 ♦ pirtis*
 ♦ stalo tenisas*
 ♦ pramoginiai renginiai 

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 43 km iki Burgaso oro uosto, apie 2 km 
iki Sozopolio kurorto centro, apie 150 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 numerių (vieno kambario 
numeris, virtuvės kampas (kaitlentė, mikrobangų krosnelė, 
lėkštės, puodeliai, įrankiai, mini šaldytuvas), pietų stalas, 
maks. maks. 2+1 arba 3 asm., 39–52 kv. m), Studio Sea Vew 
tipo numerių (vieno kambario numeris, virtuvės kampas 
(kaitlentė, mikrobangų krosnelė, lėkštės, puodeliai, įrankiai, 
mini šaldytuvas), maks. 2 +1 arba 3 asm., 39–52 kv. m), 
One Bedroom Apartment tipo numerių (virtuvės kampas 
(kaitlentė, mikrobangų krosnelė, lėkštės, puodeliai, įrankiai, 
mini šaldytuvas), maks. 2+1 arba 3 asm., 49–55 kv. m), One 
Bedroom Apartment Sea View tipo numerių (virtuvės kampas 
(kaitlentė, mikrobangų krosnelė, lėkštės, puodeliai, įrankiai, 
mini šaldytuvas), maks. 2+1 arba 3 asm., 49–55 kv. m), Two 
Bedroom Apartment tipo numerių  (2 miegamieji, virtuvės 
kampas, maks. 4+1 arba 5 asm., 80–90 kv. m), Two Bedroom 
Apartment Sea View tipo numerių (2 miegamieji, virtuvės 
kampas,  maks. 4 +1 arba 5 asm., 80–90 kv. m).
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio, skėčiai, gultai 
už papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ
www.santamarina.bg

Numeriuose:
 ♦ dušas
 ♦ patalynės keitimas kas 2 dienas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ internetas
 ♦ rankšluosčių keitimas kas 2 dienas
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ telefonas
 ♦ individualus oro kondicionierius

Vaikams:
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ baseinas
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą*

Ap. Htl pusryčiai, 
vakarienė

Ap. Htl Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.130 131Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt
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4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

ArkUTINO FAMILY rESOrT
Viskas
įskaičiuota4

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

 ♦ automobilių nuoma
 ♦ parduotuvė
 ♦ grožio salonas
 ♦ seifas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ restoranas
 ♦ baseinas
 ♦ 2 a la carte restoranai
 ♦ 3 barai
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

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

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: pie 50 km iki Burgaso oro uosto, 
apie 10 km iki Sozopolio kurorto centro, apie 250 m 
iki paplūdimio. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2009 metais. Paskutinį 
kartą atnaujintas 2011 metais. Viešbutį sudaro 
vienas pagrindinis ir 20 nedidelių atskirų pastatų 
kompleksas, kuriuose yra 160 numerių: Standard 
tipo numeriai  (dvi vienvietės lovos arba viena 
dvigulė lova, maks. 2 asm. 28 kv. m), Studio Sea 
View tipo numeriai (vienas kambarys, dvigulė lova, 
papildoma sulankstoma lova, maks. 2+1 asm., 
75 kv. m), Family Apartment tipo numeriai (dviejų 
kambarių numeris: viename – dvigulė lova, 
kitame – dvi vienvietės lovos, sulankstoma lova, 
staliukas, maks. 5 asm., 52 kv. m).
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio, skėčiai, gultai, 
čiužiniai nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai, 
paplūdimio rankšluosčiai už užstatą.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.arkutinofamilyresort.com

Numeriuose:
 ♦ seifas registratūroje*
 ♦ rankšluosčių keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ individualus oro kondicionierius 
 ♦ balkonas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ dušas
 ♦ telefonas
 ♦ aptarnavimas numeriuose*
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per savaitę

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ skyrius vaikams pagrindiniame baseine
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą*
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
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LAGUNA BEACH rESOrT & SpA 

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ SPA centras
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ a la carte restoranas
 ♦ baseinas
 ♦ grožio salonas
 ♦ konferencijų salė
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

 ♦ restoranas
 ♦ parduotuvės
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ 2 barai
 ♦ užkandžių baras
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė 

VIEŠBUČIO VIETA: apie 43 km iki Burgaso oro uosto, apie 3 km 
iki Sozopolio kurortinio centro, apie 30 m iki paplūdimio 
„Auksinė žuvelė“.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2007 metais. Viešbutį sudaro du 4-ių 
aukštų pastatai ir šešios trijų aukštų vilos. yra 124 numeriai: 
Standard Room numeriai (pagrindiniame korpuse, maks. 2+1 asm., 
30 kv. m), Studio tipo numeriai (vieno kambario, dvivietė lova ir 
mini virtuvė (kaitlentė, mikrobangų krosnelė, indai ir įrankiai, mini 
šaldytuvas), maks. 2 asm., 35 kv. m), One Bedroom Apartment 
tipo numeriai (mini virtuvė (kaitlentė, mikrobangų krosnelė, indai 
ir įrankiai, mini šaldytuvas), maks. 4 asm., 47–70 kv. m), Two 
Bedroom Apartment tipo numeriai (2 miegamieji, svetainė ir mini 
virtuvė, maks. 6 asm., 81–99 kv. m). Pirmame aukšte yra du 
standartiniai numeriai, pritaikyti asmenims su negalia. 
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio, skėčiai, gultai, čiužiniai 
už papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.lagunabeachresort.net

Numeriuose:
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ telefonas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ patalynės keitimas kas 2 dienas
 ♦ balkonas
 ♦ aptarnavimas numeriuose*
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ dušas
 ♦ internetas

Vaikams:
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ baseinas
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą*

Pramogos ir sportas:
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ teniso kortas*
 ♦ šaudymas iš lanko*
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ elektroniniai žaidimai*
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ pirtis*
 ♦ aerobika 
 ♦ smiginis 
 ♦ biliardas*
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ sauna*
 ♦ masažas*
 ♦ vandens aerobika 

* Už papildomą mokestį.

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Viskas
įskaičiuota4
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MArTINEZ Viskas
įskaičiuota4

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ seifas
 ♦ restoranas
 ♦ baseinas
 ♦ a la carte restoranas
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ 2 barai
 ♦ konferencijų salė

Vaikams:
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ vaikų klubas
 ♦ skyrius vaikams pagrindiniame baseine
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą*
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 

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

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: naujojoje Sozopolio miesto dalyje, 
apie 45 km iki Burgaso miesto oro uosto, apie 500 m iki 
senamiesčio, apie 30 m iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2003 metais. Paskutinį kartą 
atnaujintas 2007 metais. Viešbutį sudaro šeši 2-jų ir 5-ių 
aukštų pastatai, sujungti tarpusavyje. yra 130 numerių: 
One Bedroom Apartment tipo numerių (miegamasis 
su dviviete lova ir svetainė, maža virtuvė, (šaldytuvas, 
viryklė, plautuvė, indai), maks. 4 asm., 60 kv. m), One 
Bedroom Apartment Sea View tipo numerių (vaizdas į jūrą, 
miegamasis, svetainė, maža virtuvė, (šaldytuvas, viryklė, 
plautuvė, indai), maks. 4 asm., 60 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio, skėčiai, gultai, čiužiniai 
už papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai, paplūdimio 
rankšluosčiai už užstatą. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.martinez.bg

Numeriuose:
 ♦ telefonas
 ♦ šaldytuvas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ balkonas
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus 
per savaitę

 ♦ vonia / dušas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ aptarnavimas numeriuose*
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ Wi-Fi 

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

VILLA LIST Viskas
įskaičiuota4

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ seifas
 ♦ konferencijų salė
 ♦ grožio salonas
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ restoranas
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ SPA centras
 ♦ baseinas
 ♦ a la carte restoranas
 ♦ 2 barai
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė*

VIEŠBUČIO VIETA: naujojoje Sozopolio miesto 
dalyje (apie 50 m iki centro), apie 45 km iki Burgaso 
oro uosto, apie 300 m iki senosios miesto dalies, 
apie 50 m iki centrinio paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1997 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2010 metais. Viešbutis sudarytas iš 
4–5-ių aukštų pastato, kuriame yra 110 numerių: 
Standard Park View tipo numerių (dvi vienvietės 
lovos arba dvigulė lova,  išskleidžiamas fotelis, 
maks. 2+2 arba 3 asm., 20 kv. m), Standard Sea 
View tipo numerių (dvi vienvietės lovos arba dvigulė 
lova, išskleidžiamas fotelis, maks. 2+2 arba 3 asm., 
22 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio, skėčiai, gultai, 
čiužiniai už papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.hotellist-bg.com 

Numeriuose:
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ patalynės keitimas kas 2 dienas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ mini baras*
 ♦ aptarnavimas numeriuose*

Vaikams:
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ auklė*
 ♦ skyrius vaikams pagrindiniame baseine
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą*
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 

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

* Už papildomą mokestį.
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TABANOV BEACH

MIrAMAr SOZOpOL

pusryčiai3

pusryčiai, 
vakarienė3

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ baseinas
 ♦ restoranas
 ♦ seifas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ belaidis internetas registratūroje

VIEŠBUČIO VIETA: naujojoje Sozopolio kurortinio 
miestelio 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 – 2 270 kv. m. Viešbutį 
sudaro penkių aukštų pastatas, kuriame yra 46 numeriai: 
Standard Room tipo numeriai (maks. 2+1 asm. arba 3 asm., 
20 kv. m), Studio tipo numeriai (viena patalpa, virtuvės 
kampelis (šaldytuvas, viryklė, mikrobangų krosnelė, 
plautuvė), maks. 2+2 arba 3 asm., 25–30 kv. m), Apartment 
tipo numeriai (virtuvės kampas (šaldytuvas, viryklė, 
mikrobangų krosnelė, plautuvė), maks. 4 asm., 40 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio, skėčiai, gultai, čiužiniai už 
papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.tabanovhotel.com

Numeriuose:
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ telefonas 
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ rankšluosčių keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ palydovinė televizija
 ♦ grindys – laminatas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ dušas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ balkonas
 ♦ Wi-Fi 

Vaikams:
 ♦ skyrius vaikams pagrindiniame 
baseine

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė*
 ♦ seifas
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ baseinas
 ♦ restoranas
 ♦ 2 barai
 ♦ belaidis internetas 

Pramogos ir sportas:
 ♦ elektroniniai žaidimai*

* Už papildomą mokestį.

Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas*
 ♦ treniruoklių salė 

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: naujojoje Sozopolio miesto dalyje, 
apie 45 km iki Burgaso miesto oro uosto, apie 4 km iki 
miesto centro, apie 50 m iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2014 metais. Teritorijos 
plotas – 4 000 kv. m. Viešbutį sudaro keturi 4-ių 
aukštų pastatai, kuriuose yra 98 numeriai: 85 
Standard tipo numeriai (maks. 2+1 asm. arba 3 asm., 
22 kv. m), 4 Studio tipo numeriai (maks. 2+1 asm. 
arba 3 asm., 26 kv. m), 9 Apartment tipo numeriai 
(miegamasis su dviem vienvietėmis lovomis, svetainė 
su išskleidžiama sofa, pietų stalas ir virtuvės kampas, 
2 televizoriai, maks. 3+1 asm., 60 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio, skėčiai, gultai, čiužiniai 
už papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ
www.miramarhotel.bg

Numeriuose:
 ♦ aptarnavimas numeriuose*
 ♦ rankšluosčių keitimas kas 2 dienas
 ♦ dušas
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras*
 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ balkonas
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ patalynės keitimas kas 2 dienas
 ♦ grindys – plytelės

Vaikams:
 ♦ vaikų klubas
 ♦ skyrius vaikams pagrindiniame baseine
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą*

3 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

3 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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Svarbi informacija keliaujantiems
Kelionės dokumentai 
Prieš išvykstant poilsiauti būtina įsitikinti, kad turite 
visus reikiamus dokumentus, galiojančius užsienio 
kelionėms: asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, 
galiojantį kelionės metu, 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 (voucher) 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 / asmens tapatybės kortelę ar kitus asmens dokumentus, 
taip pat juos sugadinus, būtina apie tai nedelsiant informuoti TEZ TOUR 
atstovą. Praradus pasą / asmens tapatybės kortelę ar juos 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 reikalingos informacijos būtina 
kreiptis į atitinkamos šalies diplomatines atstovybes ar konsulines 
įstaigas. Jeigu Lietuvoje gyvenantys asmenys kitos šalies vizos Lietuvoje 
įsigyti negali, jie turi kreiptis 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. Naujausią informaciją 
apie vizų išdavimo tvarką, kitus migracinius reikalavimus, vykstant į mūsų 
siūlomas šalis, galite sužinoti kelionių agentūrose ar atitinkamos šalies 
diplomatinėse atstovybėse ir www.pasienis.lt, www.migracija.lt.
DėMESIO! Užsienio valstybių, neturinčių bevizio režimo susitarimo su 
Lietuvos Respublika, piliečiams, norintiems į kelionę vykti iš Lietuvos, 
būtina daugkartinė (Šengeno arba nacionalinė) viza. Išsamiau 
www.pasienis.lt ir www.migracija.lt. 
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 безвзо-
вого 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 продолжи-
тельности 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, nuro-
dydamas 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 palyda 
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. 
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. 
Atkreipiame dėmesį į tai, kad nepilnamečių asmenų (amžiaus grupė nuo 
14 iki 15 metų imtinai), skrendančių vienų ir nesinaudojančių paslauga 
„Nelydymų vaikų palyda“, tėvai arba suaugęs lydintis asmuo turi pateikti 
UAB „Tez Tour“ tėvų ar suaugusio lydinčio asmens užpildytą ir pasirašytą 
formą INDEMNITy FORM, kurią rasite interneto svetainėje www.teztour.lt. 
Užpildyta, pasirašyta ir nuskanuota forma turi būti siunčiama tiesiogiai arba 
per jus aptarnavusią kelionių agentūrą elektroniniu paštu avia@teztour.
lt ne vėliau kaip likus 72 valandoms iki skrydžio pradžios. UAB „Tez Tour“ 
neatsako už tai, kad turistas, neįvykdęs aukščiau nurodytų reikalavimų, 
neišvyksta į kelionę, bei dėl to patirtus nuostolius.
Nelydimų vaikų palydos paslauga atskirais atvejais gali būti užsakyta ir 
vyresniems – 14–15 metų vaikams. Nelydimų vaikų palydos paslauga 
yra mokama – 65 EUR už palydą skrydyje į vieną pusę arba 130 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, reikia 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, gyvena-
mosios 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 
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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 
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 informa-
cijos 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.  Iki 27 nėštumo savaitės jokie keliavimo apribojimai 
netaikomi. Kai nėštumas yra 28–35 savaitės (imtinai), būtina pateikti 
gydytojo pažymą, kurios data turi būti ne ankstesnė nei 7 dienos iki 
skrydžio dienos. Po 34 nėštumo savaitės moteris skrenda savo 
atsakomybe ir nei kelionių organizatorius, nei „Small Planet Airlines“ 
bendrovė neprisiima jokios atsakomybės už nėščios moters ir 
kūdikio sveikatą. Po 36 nėštumo savaitės nėščios moterys į lėktuvą 
nepriimamos.  Prašome informuoti apie moters nėštumą (kelinta 
nėštumo savaitė, nepriklausomai nuo nėštumo stadijos) kelionių 
organizatorių tiesiogiai arba per Jus aptarnaujančią kelionių agentūrą 
el. pašto adresu avia@teztour.lt ne vėliau kaip likus 3 dienoms iki skrydžio.
Gydytojo pažyma turi būti išduota ne anksčiau kaip 7 dienos prieš kiekvieną 
skrydį (t. y. tiek pirminį, tiek atgalinį). Atkreipiame dėmesį į tai, kad jeigu 
kelionės trukmė yra 7 nakvynės, pažyma išduota pirminiam skrydžiui, 
galėtų galioti ir atgaliniam tik, jei ji būtų išduota pirminio skrydžio dieną. 
Kitais atvejais, nėščia moteris analogišką pažymą turėtų gauti šalyje, kurioje 
poilsiauja, likus ne daugiau nei 7 dienoms prieš atgalinį skrydį. 
Gydytojo pažyma, jeigu yra parengta ne anglų kalba, turi būti išversta į 
anglų kalbą (vertimas turi būti patvirtintas vertėjo parašu) ir galioti visos 
kelionės metu. Jeigu Jūsų skrydį vykdantis vežėjas yra kita aviakompanija, 
informaciją prašome pasitikslinti pas kelionę parduodantį agentą. 

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 Europos Sąjungos valstybes 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 kelialapį 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 TEZ TOUR atstovas, arba ją galite rasti prie viešbučio registratūros 
esančiame informaciniame stende ar informaciniame segtuve. Kai kuriais 
atvejais (dėl meteorologinių sąlygų, neleidžiančių vykdyti atitinkamo 
skrydžio, netikėtai atsiradusių skrydžių saugos trūkumų ir streikų, turinčių 
įtakos skrydį vykdančio oro vežėjo veiklos vykdymui, ir pan.) net ir lėktuvo 
biliete nurodytas laikas gali būti pakeistas. Prašome sekti pakeitimus. 
Paprastai keleiviai į oro uostą turi atvykti likus 2 valandoms iki skrydžio 
tam, kad spėtų laiku užsiregistruoti ir atlikti visus pasienio, muitinės 
kontrolės formalumus. Registracijos metu nurodomos sėdimos vietos 
lėktuve, todėl atvykusieji anksčiau gali pageidauti sėdėti kartu ar tam 
tikrose vietose.
UAB „Tez Tour“ neatsako tuo atveju, jeigu klientas pavėluoja arba dėl savo 
kaltės neatvyksta į oro uostą.

Bagažas 
Jei nėra nurodyta kitaip, kiekvienam keleiviui, 
vyresniam nei 2 metai, nemokamai leidžiama vežtis 
20 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 nuo 2006 m. lapkričio 6 d. visuose ES ir 
Norvegijos, Islandijos bei Šveicarijos oro uostuose įsigaliojusias taisykles 
rankiniame bagaže leidžiama turėti tik nedidelius kiekius skysčių. Skysčiai 
turi būti atskiruose, ne didesniuose nei 100 mililitrų, induose. Šiuos indus 
turite įdėti į vieną permatomą ir užsegamą plastikinį, ne didesnį nei 1 litro, 
krepšelį; vienas krepšelis – vienam keleiviui. Daugiau informacijos galite 
rasti interneto svetainėje www.teztour.lt.
UAB „Tez Tour“ neatsako už neregistruotą bagažą. Juo turi rūpintis pats 
keleivis. Jei kelionės metu bagažas dingsta arba sugadinamas, atskridus 
nedelsiant reikia apie tai pranešti oro uosto bagažo tvarkymo tarnybai ir 
informuoti 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 x 32 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 įsigyjama 
kelionė arba lėktuvo bilietas; 

•	 UAB „Tez Tour“ turi teisę atsisakyti gabenti naminį gyvūną be 

136 137Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt



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 
Rytų medicinos (kinų, indų, tailandiečių ir kt.) preparatus, kurių sudėtyje 
nurodomi nykstančių rūšių laukiniai gyvūnai ir augalai; suvenyrus ir 
kitokius gaminius iš jūrinių vėžlių kiauto ar mėsos, pavyzdžiui, galanteriją 
ar konservus; didžiųjų laukinių kačių (tigrų, liūtų, leopardų, leopardų, 
europinių lūšių ir kitų), rudųjų lokių kailius ar kitus daiktus, pagamintus 
iš jų ar kitų šių gyvūnų kūno dalių. Kitus laukinius gyvūnus ar augalus, 
jų dalis ar gaminius galima įvežti / išvežti tik 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 svetainėse 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, kad gautumėte daugiau informacijos 
ir išvengtumėte nesusipratimų viso poilsio metu. Išvykimo dieną TEZ TOUR 
atstovas palydės Jus iki oro uosto.
Įsigiję 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 interneto svetainėje 
www.teztour.lt .
TEZ TOUR atstovai, pasitikę Jus šalyje, gali kalbėti lietuvių, rusų arba anglų 
kalbomis (tiksliau teirautis užsakant kelionę). Papildoma rašytine forma 
pateikiama informacija poilsio šalyje gali būti rusų, anglų ar lietuvių kalbomis.

Viešbučių kategorijos 
Kiekvienoje šalyje viešbučiai klasifikuojami pagal tos šalies nustatytus 
tam tikrus standartus bei kriterijus. Dažniausiai skiriamos penkios 
viešbučių kategorijos (žymima simboliais nuo vieno iki penkių). Vertinti gali 
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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.

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 kaimyni-
niuose 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 nelai-
koma 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). 
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.
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 
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rasite www.teztour.lt viešbučio aprašyme.
Atkreipiame dėmesį, jog į daugelio viešbučių teritoriją yra draudžiama 
įsinešti mieste ar kur kitur pirktus maisto produktus bei gėrimus. Šių 
draudimų būtina laikytis. Viešbučio administracijai nusprendus turisto 
atžvilgiu dėl nurodytų draudimų nesilaikymo ar kitų pažeidimų taikyti 
atitinkamas poveikio priemones, kelionės organizatorius dėl to neatsako. 
Kelionės organizatorius, esant svarbioms priežastims apie kurias 
nedelsiant informuojamas turistas, turi teisę apgyvendinti turistus kitame 
tos pačios arba aukštesnės kategorijos viešbutyje visai buvimo šalyje 
trukmei arba jos daliai. Toks turizmo paslaugos pakeitimas alternatyvia 
nelaikytinas turizmo paslaugų teikimo sutarties pažeidimu. Visų 
UAB „Tez Tour“ siūlomų kambarių tipų kainas ir atsiskaitymo sąlygas 
galite rasti kelionių organizatoriaus interneto svetainėje www.teztour.lt. 
Išsamios informacijos apie kelionių kainas bei apmokėjimo sąlygas 
taip pat teiraukitės kelionių agentūrose.
UAB „Tez Tour“ kataloguose ir interneto svetainėje www.teztour.lt 
pateikiamos nuorodos į kai kurių viešbučių interneto svetaines, tačiau 
informaciją šiose viešbučių 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 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 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 perve-
žimas 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). 
SOFT AI – pusryčiai, pietūs, vakarienė ir viešbučio administracijos nuožiūra 
nustatytu laiku parinkti gėrimai.
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 gali gauti 
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 kambaryje gali reguliuoti 
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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, rekomen-
duojame 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. 

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 atvirieji baseinai, kai kurie lauko restoranai, barai bei 
kavinės, vandens kalneliai, gali vykti paplūdimio tvarkymo darbai, nevykti 
pramoginiai renginiai po atviru dangumi ir pan. Siūlomų paslaugų spektrą, 
trukmę bei laiką nustato viešbučių administracija (savo nuožiūra). Taip 
pat viešbučių administracija pasilieka teisę savo nuožiūra keisti sutartyje 
numatytas sezono pradžios / pabaigos datas bei mokamų / nemokamų 
paslaugų apimtį.

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 derybomis, 
o nepavykus susitarti – Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka. 

Daugiau informacijos 
Prieš išvykdami į užsienio valstybes, daugiau informacijos, 
rekomendacinio pobūdžio patarimų apie pasirinktą šalį galite rasti Užsienio 
reikalų ministerijos interneto svetainėje www.urm.lt.
Taip pat patariame atidžiai 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 http://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 
TEZ TOUR BULGARIA. UAB „Tez Tour“ turistinių ekskursijų užsienyje 
neorganizuoja ir už jų eigą neatsako.
Siūlome turistams aktyviai domėtis ir būti atidiems pasirenkant 
ekskursijas bei jas 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 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 privalumais 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.  

„Room service“ (aptarnavimas kambariuose)  
Įprastai viešbučio numeryje yra meniu su kainomis prekių ir paslaugų, 
kurias galima užsisakyti į kambarį. Ir nesvarbu, ar tai bus mažas 
sumuštinis su gėrimu, ar prabangi vakarienė su šampanu, užsakymą 
Jums pristatys į numerį. Be maisto, galima užsisakyti ir masažuotojo, 
kosmetologo paslaugas ir pan. Tereikia paskambinti nurodytu telefonu ir 
išreikšti savo pageidavimus.
Nepamirškite, kad visos numeriuose teikiamos paslaugos yra 10–15 
procentų brangesnės, be to, pagal konkrečios šalies papročius, 
rekomenduojami arbatpinigiai. Kai kuriuose viešbučiuose aptarnavimas 
numeriuose baigiasi 19 val. arba gali trukti iki 2 val. nakties, tačiau 
aukščiausios klasės viešbučiuose šios paslaugos teikiamos visą parą.

Miesto / privatus paplūdimys  
Miesto paplūdimiu gali naudotis visi norintys: turistai ir vietiniai gyventojai. 
Kai kuriose šalyse (pavyzdžiui, Bulgarijoje, Turkijoje, Graikijoje, Ispanijoje) 
beveik visi paplūdimiai yra miesto. Jie taip pat prižiūrimi, juose veikia barai 
ir restoranai, tačiau už gultus, paplūdimio rankšluosčius ir skėčius reikia 
mokėti papildomai. Tiesa, kartais viešbučių savininkai moka už savo 
turistus, tada paplūdimio paslaugų kaina įskaičiuojama į gyvenimo šiame 
viešbutyje kainą. Kadangi šie paplūdimiai priklauso miestui, juose tvarką 
palaiko ir prižiūri ne viešbučio tarnautojai, o 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 
aukštojo sezono metu (liepą – rugpjūtį). Kartais už vaikų klubą tenka 
mokėti papildomai. 
Įprastas į klubą priimamų vaikų amžius – nuo 4 iki 12 metų, tačiau kai kurie 
viešbučiai nustato kitokias amžiaus grupes: nuo 4 iki 10 metų arba nuo 6 
iki 12 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 
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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. 
DBL+EXB+CHD (Double Room With Extra Bed And 1 Child) – dvivietis 
numeris su viena dviviete (arba dviem vienvietėmis) ir viena papildoma 
vienviete lova (tai gali būti sulankstoma lovelė, sofa, sulankstomas 
fotelis-lova ar kita miegojimui skirtos priemonė). Papildoma lova 
dažniausiai būna mažesnė / siauresnė. Taip pat viešbučio administracija 
numato, kad vaikas gali miegoti su suaugusiaisiais. Todėl 3-iajam 
asmeniui ir vaikui 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. 
TRPL+2CHD (Triple Room And 2 Children) – numeris trims, įprastai su 
trimis atskiromis vienvietėmis lovomis ir viena papildoma pristatoma 
lova, bet gali būti ir su viena dvigule ir viena atskira viengule lova. 
Dažniausiai dėl vietos stokos tokio apgyvendinimo tipo numeriuose 
būna 3 arba 4 lovos, kadangi viešbučio administracija numato, kad 
vienas iš dviejų vaikų gali miegoti su suaugusiaisiais. Dėl lovų kiekio ir 
tipo sprendžia viešbučio administracija savo nuožiūra. 
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 suaugu-
siaisiais. 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. paštas 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, faksas +40 213115919, el. paštas amb.ro@urm.lt, 
interneto svetainė: www.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“.
Pasibaigus atstovybės darbo laikui, poilsio ir švenčių dienomis nelaimingų 
atsitikimų ar kitais neatidėliotinais atvejais skambinti į Lietuvos Respublikos 
užsienio reikalų ministeriją telefonu +370 706 52444.

Vietinių tarnybų telefonai:

Policija 166

Kelių policija 146

Greitoji pagalba 150

Bendras pagalbos telefonas 112

Visa kataloge pateikiama informacija apie viešbučius, jų kategorijas, 
siūlomas paslaugas ir pramogas gali kisti, todėl atnaujinamą informaciją 
apie pasikeitimus galite rasti UAB „Tez Tour“ interneto svetainėje 
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 svetainėje www.tez-tour.com (skyrelyje „Jūsų regionas“ turi būti pasirinktas regionas pagal šalį, 
iš kurios yra išvykstama) 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 įmokėtus pinigus už kelionę, kelionių organizatorius nebeatsako 
už turistų patirtą žalą.
1.1.3. Iki sutarties pasirašymo įteikti turistui (-ams) rašytinį dokumentą, kuriame būtų pateikta tiksli ir neklaidinanti informacija apie tai, kur vykstama, kelionės maršrutą 
(išvykimo, grįžimo vietas, datas bei lankomas vietas ir šalis, nurodant datas, kada į jas atvykstama ir išvykstama) ir jo pakeitimus, kelionėje teikiamas paslaugas, 
numatytas kataloge ar kitoje kelionę aprašančioje medžiagoje arba pakeistoje programoje, transporto priemones, kuriomis vykstama, jų charakteristikas ir kategoriją, 
apgyvendinimo tipą, objekto vietą, kategoriją ar patogumų lygį ir pagrindinius ypatumus bei klasę (pagal atitinkamas priimančios valstybės taisykles), maitinimą.
Pastaroji informacija skelbiama kelionių organizatoriaus internetiniame puslapyje www.tez-tour.com (skyrelyje „Jūsų regionas“ turi būti pasirinktas regionas pagal šalį, 
iš kurios yra išvykstama). 
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. 
Pastaroji informacija arba nuorodos į oficialius internetinius tinklapius, kur yra tokia informacija, skelbiama kelionių organizatoriaus interneto svetainėje www.tez–tour.com 
(skyrelyje „Jūsų regionas“ turi būti pasirinktas regionas pagal šalį,w iš kurios yra išvykstama).
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 vietinio atstovo pavardę, adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto 
adresą ar vietinių kelionių pardavimo agentų, į kuriuos turistas galėtų kreiptis pagalbos, adresus ir telefono numerius. Jei tokių kelionių pardavimo agentų nėra, turistui 
nurodyti telefono numerį, kuriuo jis galėtų skambinti nenumatytu atveju, ar informaciją, kuri jam padėtų susisiekti su kelionių organizatoriumi ir (ar) kelionių pardavimo 
agentu. Jei į kelionę vyksta nepilnamečiai, pateikti tėvams ar globėjams informaciją, leisiančią tiesiogiai susisiekti su vaiku ar atsakingu asmeniu vaiko buvimo vietoje.
1.1.7.  Informuoti juos apie šalį į kurią vykstama, įvežamų daiktų kiekio, skaičiaus ir draudimų reikalavimų, pasienio kirtimo taisyklių ypatumus.
1.1.8. Turisto(-ų) pateiktus asmens duomenis naudoti tik kelionės dokumentų įforminimui.
1.1.9. Kai  sutartis sudaroma nuotolinės prekybos būdu, laikoma, kad  sutartis sudaryta tokiomis sąlygomis, kokios buvo skelbiamos oficialioje kelionių organizatoriaus 
interneto svetainėje (ar elektroninės prekybos sistemoje)   kelionės įsigijimo metu. Jeigu sutarties sąlygos oficialioje kelionių organizatoriaus interneto svetainėje 
neskelbiamos ar  kelionės įsigijimo metu nebuvo paskelbtos, laikoma, kad  sutartis buvo sudaryta pagal standartines turizmo paslaugų teikimo sutarčių sąlygas.
1.1.10. Kai turistų grupę sudaro daugiau kaip 15 nepilnamečių iki 16 metų arba daugiau kaip 7 neįgalūs nepilnamečiai, užtikrinti, kad be kelionės vadovo, šią turistų grupę 
papildomai lydėtų dar vienas pilnametis asmuo. 
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 raštiško pareiškimo momento.
Jeigu turistas atsisako sutarties dėl aplinkybių, už kurias jis atsako (t.y. kai aplinkybės, kurios yra pagrindas atsisakyti sutarties, atsirado dėl paties turisto kaltės (dėl jo 
tyčinių veiksmų ar neatsargumo)), jis turi atlyginti kelionių organizatoriui nuostolius, padarytus dėl tokio atsisakymo. Nuostolių dydis šiuo atveju negali viršyti maksimalios 
vienos kelionės kainos. Sutarties atsisakymo kaina priklauso nuo likusio laiko iki kelionės pradžios:

Turistui atsisakius vykti į kelionę, kai dėl kelionės finansavimo jis yra sudaręs finansavimo (vartojimo kredito) sutartį, jis privalo atlyginti kelionių organizatoriaus patirtus nuostolius, 
kurie nustatyti aukščiau nurodytoje lentelėje, neviršijant maksimalios vienos kelionės kainos, o už vartojimo kredito sutarties nutraukimą turistas privalo atsiskaityti su vartojimo 
kredito davėju Vartojimo kredito įstatyme numatyta tvarka.
Turistui pareikalavus, kelionių organizatorius pateiks dėl šiame punkte nurodyto sutarties atsisakymo patirtų nuostolių pagrindimą. 
2.1.2.  Jeigu turistas atsisako sutarties dėl aplinkybių, už kurias jis neatsako, negali jų kontroliuoti ir kurių sutarties sudarymo metu negalėjo protingai numatyti (pvz. Dėl sveikatos 
būklės, mirties ir pan.) kelionių organizatorius turi teisę reikalauti atlyginti patirtus tiesioginius nuostolius, padarytus dėl tokio atsisakymo, išskyrus atvejus, kai sutarties 
atsisakoma dėl nenugalimos jėgos aplinkybių. Turistas privalo kuo skubiau po aplinkybių atsiradimo informuoti kelionių organizatorių apie susiklosčiusią situaciją ir kelionės 
atsisakymą.  Turistas turi pateikti rašytinių dokumentų, įrodančių kelionės atsisakymo priežastį, kopijas. Tuo atveju, jei sutarties atsisakymo pagrindas – turisto liga, asmenys, 
draudžiami ligos ir motinystės socialiniu draudimu kelionių organizatoriui turi pateikti nedarbingumo pažymėjimo kopiją. Šalys susitaria ir sutinka, kad nuostolių dydis dėl 
turisto sutarties atsisakymo nustatomas pagal šios Sutarties 2.1.1 punkte pateiktą lentelę, tačiau bet kuriuo atveju, atlygintinų tiesioginių nuostolių dydis negali viršyti 
sutartyje nustatytos kelionės kainos. Turistui pareikalavus, kelionių organizatorius pateiks dėl šiame punkte nurodyto sutarties atsisakymo patirtų nuostolių pagrindimą.  
2.1.3. Jeigu turistas atsisako sutarties dėl aplinkybių, už kurias atsako kelionių organizatorius ar asmuo, kurio pagalba kelionių organizatorius naudojasi, arba dėl su 
turistu nesusijusių aplinkybių, kurių jis negali kontroliuoti ir kurių sutarties sudarymo metu negalėjo protingai numatyti, turistas turi teisę reikalauti, kad jam būtų grąžinti 
už kelionę sumokėti pinigai arba jo sutikimu kompensuota kitu būdu.
2.2. Kelionių organizatoriaus teisė atsisakyti sutarties:
2.2.1. Kelionių organizatorius turi teisę atsisakyti sutarties tik dėl svarbių priežasčių, apie kurias jis nedelsdamas informuoja turistą.
2.2.2. Jeigu kelionių organizatorius atsisako sutarties dėl aplinkybių, už kurias turistas neatsako, jis privalo pasiūlyti turistui naują, tokios pat ar geresnės kokybės, 
alternatyvų kelionės variantą. Jeigu turistas pasiūlytos kelionės atsisako arba dėl pagrįstų priežasčių nėra galimybės turistui pasiūlyti alternatyvią kelionę, kelionių 
organizatorius turi grąžinti Turistui už kelionę įmokėtus pinigus. 
2.3. Kelionių organizatorius, atsisakęs sutarties, privalo organizuoti kelionę iš naujo arba grąžinti turistui pinigus už kelionę ir atlyginti turtinę žalą. Jokia žala turistui 

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 %

Turizmo paslaugų teikimo sutarties sąlygos
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neatlyginama tais atvejais, kai sutarties atsisakoma dėl 1.1.2 punkto aplinkybių arba  nenugalimos jėgos.
2.4. Kai, nutraukus  sutartį, kelionių organizatoriui ir(ar) kelionių pardavimo agentui atsiranda pareiga grąžinti turistui visus ar dalį už organizuotą 
turistinę kelionę sumokėtų pinigų, pinigai turi būti grąžinti į turisto nurodytą sąskaitą per 10 darbo dienų nuo sutarties nutraukimo.

3. SUTARTIES SĄLYGŲ PAKEITIMAS
3.1. Kelionių organizatorius dėl svarbių priežasčių, apie kurias jis nedelsdamas informuoja turistą, gali pakeisti atitinkamas sutarties sąlygas. 
Turistas turi teisę atsisakyti keisti sutartį.
3.2. Kelionių organizatorius turi teisę, likus iki kelionės pradžios ne mažiau kaip 20 dienų, padidinti kelionės kainą dėl to, kad pasikeičia vežimo išlaidos, įskaitant išlaidas 
degalams, privalomiems mokesčiams ar atitinkamų valiutų keitimui. Kelionių organizatorius nurodo, kodėl padidėjo kaina ir kaip buvo apskaičiuotas kainos padidėjimas. 
Turistas, padidėjus kelionės kainai, turi teisę atsisakyti kainos didinimo 
3.3. Jeigu turistas atsisako keisti sutarties sąlygas 3.1, 3.2 punktų atvejais, kelionių organizatorius įgyja teisę atsisakyti sutarties. Tokiu atveju turistas turi teisę reikalauti 
gražinti už kelionę sumokėtus pinigus arba, jei kelionė iš dalies jau įvyko, kompensuoti proporcingą jų dalį. Jei kelionių organizatorius atsisako sutarties, tais atvejais, kai 
turistas atsisako keisti sutarties sąlygas dėl 3.1  punkte nurodytų aplinkybių, taikomas 2.3 punktas.  

4. SUTARTIES ŠALIŲ PASIKEITIMAS
4.1. Bet kuris šios sutarties Turistas turi teisę perleisti savo teisę į kelionę trečiajam (kelionę perimančiam) asmeniui, kuris vykdys visas sutarties sąlygas.
4.2. Tais atvejais, kai toks perleidimas prieštarauja asmens, kurio pagalba kelionių organizatorius naudojasi, taisyklėms (t.y. jei per laiką, likusį iki kelionės pradžios jau 
neleidžiama užsakyti vietos transporto priemonėje, viešbutyje ir (ar) gauti vizos naujo asmens vardu), turistui turi būti pateiktos šios taisyklės.
4.3. Toks perleidimas turi būti įformintas sutartimi, atitinkančia Civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) (toliau – Civilinis kodeksas) reikalavimus, su trečiuoju (kelionę 
perimančiu) asmeniu, o kelionę perimantis asmuo, sudaręs sutartį, ar turistas, perleidęs kelionę, apie tai raštu privalo pranešti kelionių organizatoriui ir perduoti informaciją 
bei dokumentus, reikalingus sklandžiai įvykdyti šią sutartį kelionę perėmusio asmens atžvilgiu. Teisę į kelionę perleidžiantis turistas ir trečiasis (kelionę perimantis) 
asmuo, perėmęs kelionę, atsako solidariai kelionės organizatoriui už kelionės kainos ir išlaidų, susijusių su teisės į kelionę perleidimu, sumokėjimą. Šalys susitaria ir 
sutinka, kad jeigu teisė į kelionę trečiajam (kelionę perimančiam) asmeniui  perleidžiama likus iki kelionės pradžios ne mažiau kaip 7 dienoms, kelionės perleidimo išlaidos 
sudaro 28 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 57 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 tretysis asmuo,  nesusijęs su šia sutartimi.
5.1.3. sutartis netinkamai vykdoma dėl nenugalimos jėgos arba dėl įvykio, kurio kelionių organizatorius ar asmuo, kurio pagalba kelionių organizatorius naudojosi, atsižvelgiant 
į visą įmanomą jų apdairumą, nenumatė ir negalėjo numatyti.
5.2. Jeigu sutartis vykdoma ne pagal  turisto protingus lūkesčius, kelionių organizatorius, atsižvelgdamas į konkrečias aplinkybes, privalo teikti turistui visokeriopą pagalbą ir 
paramą. Jeigu priežastis, dėl kurios sutartis nėra tinkamai vykdoma susijusi su pačiu turistu, kelionių organizatorius turi teikti turistui tokią pagalbą ir paramą, kurios, remiantis 
protingumo kriterijumi, gali būti reikalaujama iš kelionių organizatoriaus pagal sutartį. Šiuo atveju kelionių organizatoriaus išlaidas, susijusias su tokios pagalbos ir paramos 
teikimu turi atlyginti pats turistas. Jeigu už netinkamą sutarties vykdymą atsako kelionių organizatorius ar asmuo, kurio pagalba kelionių organizatorius naudojasi, tai visas 
išlaidas, susijusias su papildomos pagalbos ir paramos teikimu turistui, apmoka pats kelionių organizatorius.
5.3.  Jeigu prasidėjus kelionei ar jos metu paaiškėja, kad kelionių organizatorius negalės įvykdyti pagrindinės sutartų paslaugų dalies, jis privalo pasiūlyti turistui (-ams) tinkamas 
alternatyvias paslaugas už tokią pačią kainą sutartyje nurodytam terminui bei kompensuoti turistui anksčiau pasiūlytų ir faktiškai suteiktų paslaugų kainos skirtumą. Jeigu 
kelionių organizatorius dėl pagrįstų priežasčių negali pasiūlyti alternatyvių paslaugų arba dėl protingų priežasčių turistas jos 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. Kelionių organizatorius atsako už kataloge ar kitoje kelionę aprašančioje medžiagoje, kuri yra neatskiriama šios sutarties dalis, pateiktos informacijos teisingumą ir 
tikslumą, išskyrus bent vieną iš šių atvejų, kai:
5.6.1. turistui iki sutarties sudarymo buvo pranešta apie šios informacijos pasikeitimus, o kataloge ar kitoje kelionę aprašančioje medžiagoje buvo aiškiai numatyta pakeitimų 
galimybė;
5.6.2. pakeitimai daromi po sutarties sudarymo abiejų šalių raštišku susitarimu. 
5.7. 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 daugelyje atveju 
apriboja vežėjo atsakomybę asmens mirties arba sužeidimo atveju, taip pat praradus, sugadinus ar pavėlavus atvežti bagažą.
 
6. BENDROSIOS SĄLYGOS
6.1. Turisto teises gina Civilinis kodeksas, Vartotojų teisių  apsaugos įstatymas (Žin., 1994, Nr. 94-1833; 2007, Nr. 12-488), Lietuvos Respublikos turizmo įstatymas (Žin., 
1998, Nr. 32-852; 2011, Nr. 85-4138) bei kiti teisės aktai ir ši sutartis.
6.2. Kelionės metu atsiradusias pretenzijas dėl šios sutarties netinkamo vykdymo ar nevykdymo, turistas turi nedelsdamas  pareikšti žodžiu kelionių organizatoriaus 
vietiniam atstovui arba kelionės vadovui, o jei šių nėra, - kelionių organizatoriui. Pretenzijos dėl nesprendžiamų ar netinkamai sprendžiamų problemų turi būti pareikštos 
raštu. Nepavykus pretenzijų išspręsti kelionės metu, turistas pretenzijas kelionių organizatoriui gali pareikšti raštu per 15 darbo dienų nuo kelionės pabaigos; kelionių 
organizatorius privalo turistui raštu atsakyti į pretenzijas per 15 darbo dienų nuo pretenzijų gavimo dienos. Ginčai dėl netinkamo vykdymo ar nevykdymo sprendžiami 
derybų keliu, o nepavykus susitarti, -   Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
6.3. Ginčus dėl sutarties netinkamo vykdymo ar nevykdymo nagrinėja Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Vartotojų teisių apsaugos įstatymo nustatyta tvarka. 
6.4. Po šios sutarties pasirašymo, sutarties sąlygų esminiai pakeitimai (pagrindinė sutartų paslaugų dalis ir kaina) galimi tik abiejų šalių rašytiniu susitarimu.
6.5. Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo 8 straipsnio 10 dalį įgyvendinančių ir kitų teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka turistai dėl turizmo paslaugų teikėjų 
prievolių nevykdymo gali kreiptis į Valstybinį turizmo departamentą. 
6.6. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais   po vieną kelionių organizatoriui ir turistui (-ams). Visi egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

Sutarties pasirašymas dar negarantuoja, jog 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 laiklotarpiu (išsami informacija yra skelbiama www.migracija.lt). Turistas patvirtina, kad jis, prieš pasirašant 
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 kelionių pardavimo agento, jo telefoną ir kitus kontaktinius duomenis bei kita 
šiose sutarties sąlygose nurodyta informacija.
Taip pat informuotas apie kelionių organizatoriaus internetinį puslapį www.tez –tour.com (skyrelyje „Jūsų regionas“ turi būti pasirinktas regionas pagal šalį iš kurios yra išvykimas). 
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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Šiame kataloge nurodoma tokia informacija, kokia ji buvo pateikta informacijos davėjo. Informacija 
pateikta 2015-11-01 dienai. Išsamesnė bei naujesnė informacija apie viešbučius bei juose įvykusius 
pasikeitimus skelbiama tinklapyje www.tez-tour.com.
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