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Bulharsko

Krásná letoviska přímo na písečných plážích
Lozenec Carevo  Sozopoln n 
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Menší letoviska s nádhernými Nabídka stravování od snídaně 
až po all inclusivepísečnými plážemi

Hotelové pokoje, studia a apartmány 
s kuchyní - vše ve vysoké kvalitě

Široká a zajímavá nabídka výletů 
a služeb

Výhodné ubytování pro rodiny s dětmi

Profesionální služby Viamare

Velký výběr pláží Odlety v poledním čase

Hotely umožňují programy od snídaní, přes polo-Viamare se vyhýbá velkým letoviskům s masovou 
penzi až po all inclusive stravování. Zvolte si, turistikou. I v Bulharsku nabízíme menší a nád-
co Vám nejvíce vyhovuje. Bulharsko je cenově herná letoviska, která mají svoje kouzlo.
dostupnější a má výbornou tradiční kuchyni. Naše 
ubytování v apartmánech a studiích s kuchyněmi 
Vám umožnuje možnost volby a flexibility.

Bulharsko je tradiční zemí pro letní dovolenou 
s vysokou kvalitou služeb. Tu můžete očekávat 
i u námi nabízených ubytování, stejně jako jste 

Bulharsko má bohatou historii a jako pobřežní 
u nás standardně zvyklí z Řecka. Nabízíme 

stát i nabídku zajímavých přírodních krás. Nabízí 
ubytování se třemi a čtyřmi hvězdami. možnosti pasivní a aktivní dovolené, včetně 

rybolovu a široké nabídky vodních sportů.

Hotely s bazény a prostornějšími apartmány 
s kuchyní (až pro 5 osob) ležící přímo na plážích Stejně jako v Řecku, tak i v Bulharsku můžete 
společně s možností stravování (snídaně, polo- očekávat kvalitní servis našeho zástupce, který 
penze, all inclusive) jsou vhodné i pro rodiny pochází z místního prostředí, mluví česky a bude 
s dětmi všech věkových kategorií. Vaším průvodcem na dovolené.

Pláže na jihu Bulharska patří k těm nejhezčím.  V případě zájmu se pokusíme zajistit s našimi 
Kromě pláží v jednotlivých letoviscích jsou v jejich partnery cenově zvýhodněnou dopravu z Vašeho 

domova do Prahy a zpět. okolí snadno dostupné další nádherné pláže.
Aktuální nabídku i s ceníky zájezdů do 
Bulharska naleznete na www.viamare.cz.

Tištěný katalog Bulharsko 2017 naleznete 
na prodejnách Viamare nebo si jej vyžádejte 
a ZDARMA Vám jej zašleme.

Elektronickou podobu katalogu Vám 
zašleme obratem emailem. Napište si o ni 
na rezervace@viamare.cz nebo si ji prohléd-
něte na www.viamare.cz. 

NOVĚ

Lozenec - pláž

Carevo - Arapya Sun Resort

Pláž Vela Luka
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