
 

  
         

 
 
 

BULHARSKO 
Slun. pobřeží – Hotel KOTVA ****

 

 

   
 

Oblíbený hotelový areál je umístěn v jižní části letoviska na rozhraní Slunečného pobřeží a Nového Nesebru. Prostorná hala 
s recepcí, klimatizace, výtah, restaurace, dětské hřiště, animační programy, miniklub. Součástí hotelu je aquapark s 
několika bazény, tobogány, skluzavkami a bazénovým barem. Veškeré atrakce v akvaparku a lehátka a slunečníky u 
bazénů jsou pro hosty hotelu zdarma, stejně jako WiFi u recepce. Za poplatek fitness, herní místnost, kulečník, sauna, 
masáže, sejf na recepci. Moderně zařízené pokoje s balkonem jsou vybavené klimatizací, telefonem, minibarem, kabelovou 
televizí a koupelnou s WC a vysoušečem vlasů. Možnost 1 - 2 přistýlek. WiFi připojení na pokojích zdarma, dětská postýlka 
za poplatek. Strava formou all inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře formou švédských stolů, občerstvení mezi 
hlavními jídly zahrnující například pozdní snídaně, sendviče, zákusky, zmrzlinu, dále pak konzumace místních 
alkoholických a nealkoholických nápojů a horkých nápojů během jídla a v hotelovém baru. Široká, několik kilometrů dlouhá 
písečná pláž s pozvolným vstupem do moře je vzdálena cca 250 m, půjčování lehátek a slunečníků na pláži za poplatek.  

od 11.871 Kč 

FIRST MINUTE SLEVY 
 

ceny platné při rezervaci do 31.1.2019 - záloha pouhých 20% 

 

termíny dní/ 
nocí 

odlety osoba na 
hlavním 

lůžku 

dítě 2-11,99 
let na 

1.  přistýlce 

dítě 2-11.99 
let na 

2.  přistýlce 

osoba od 
12 let 

na přistýlce 

08.06. – 15.06. 8/7 Praha, Brno, Ostrava 11.871 7.490 9.495 11.431 

12.06. – 19.06. 8/7 Praha, Brno, Ostrava 12.311 7.490 9.671 11.871 

12.06. – 22.06. 11/10 Praha, Brno, Ostrava 17.591 7.490 11.871 15.831 

15.06. – 22.06. 8/7 Praha, Brno, Ostrava 13.631 7.490 10.375 12.575 

19.06. – 26.06. 8/7 Praha, Brno, Ostrava 14.071 7.490 10.551 13.015 

22.06. – 29.07. 8/7 Praha, Brno, Ostrava 15.391 7.490 11.255 13.191 

22.06. – 03.07. 12/11 Praha, Brno, Ostrava 20.671 7.490 13.631 17.591 

all inclusive 
 

Ceny nezahrnují doporučený příplatek za komplexní cestovní pojištění UNIVERSAL STORNO (Generali) 

včetně léčebných výloh a storna zájezdu:  8 denní - 240 Kč, 11 denní – 330 Kč, 12 denní 360 Kč. 

 


