
 

  
         

 
 
 

BULHARSKO 
Slun. pobřeží – Hotel VICTORIA PALACE 

*****
 

               
 

Hotel vyšší kategorie, který uspokojí i náročnější klientelu, se nachází v severní části letoviska přímo u písečné pláže s 
pozvolným vstupem do moře, od které je oddělen pouze pobřežní promenádou. Vstupní hala s recepcí a směnárnou,  
internetová místnost, hlavní hotelová restaurace, a la carte restaurace, několik barů včetně baru u bazénu, venkovní 
bazén, bazén pro děti, slunečníky i lehátka u bazénu zdarma, sauna, lázně s tureckými koupelemi, fitness, půjčovna aut, 
doktor, obchod se suvenýry, butiky, kadeřnictví, noční klub. Pro sportovní vyžití zde nalezneme tenisové kurty, hřiště na 
volejbal a basketbal. Dvoulůžkové pokoje s možností 2 přistýlek mají k dispozici klimatizaci, koupelnu s vanou a WC, fén, 
televizi se satelitem, telefon, minibar, trezor, výhled na moře. Strava formou all inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře 
formou bufetu, nealkoholické i alkoholické nápoje místní výroby, čaj, káva, lehké občerstvení, dezerty a zmrzlina. 
Slunečníky a lehátka na pláži za poplatek.  

od 14.071 Kč 

 

FIRST MINUTE SLEVY 
 

 

ceny platné při rezervaci do 31.1.2019 - záloha pouhých 20% 

termíny dní/ 

nocí 

odlety strava osoba na 

hlavním 
lůžku 

dítě 2-11,99 

let na 
1.  přistýlce 

dítě 2-4.99 

let na 
2.  přistýlce 

osoba od 

12 let 
na přistýlce 

12.06. – 19.06. 8/7 Praha, Brno, Ostrava ALL 14.071 7.490 7.490 12.575 

19.06. – 26.06. 8/7 Praha, Brno, Ostrava ALL 14.247 7.490 7.490 12.839 

26.06. – 03.07. 8/7 Praha, Brno, Ostrava ALL 16.711 7.490 7.490 14.511 

03.07. – 10.07. 8/7 Praha, Brno, Ostrava ALL 17.591 7.490 7.490 15.215 

10.07. – 17.07. 8/7 Praha, Brno, Ostrava ALL 17.591 7.490 7.490  15.215 

17.07. – 24.07. 8/7 Praha, Brno, Ostrava ALL 17.591 7.490 7.490 15.215 

24.07. – 31.07. 8/7 Praha, Brno, Ostrava ALL 17.591 7.490 7.490  15.215 

all inclusive 
 

Ceny nezahrnují doporučený příplatek za komplexní cestovní pojištění UNIVERSAL STORNO (Generali) 
včetně léčebných výloh a storna zájezdu:  8 denní - 240 Kč. 

 


