
 

BULHARSKO 
  Elenite – Vily ELENITE ***+ 

 

               
 

přímo u pláže – lehátka, slunečníky na pláži zdarma 
 

Pohodlné vilky obklopené zelení zahrad a vystavěné stupňovitě v několika řadách za sebou jsou součástí prázdninového 
komplexu Royal Club Victor ia Village a jsou situovány př ímo u písečné pláže – bezplatný vstup do aquaparku Atlantida, 
který se nachází v pěší vzdálenosti od hotelu - všechny atrakce v aquaparku (bazény, skluzavky, lehátka, slunečníky, 
nápoje,káva, čaj, malé občerstvení) jsou pro hosty vilek zdarma – WiFi přístup v prostorách recepce zdarma – několik 
restaurací, barů, kavárna, noční klub – venkovní bazén, lehátka a slunečníky u bazénu zdarma – animační programy – 
fitness, sauna, masáže, jacuzzi - možnost 2  přistýlek – v ceně ubytování ve vilách v 2. linii od pláže, pokoje ve vilách v 1. 
linii a ve vilách typu Royal za př íplatek - zdarma: lehké občerstvení v několika malých barech na pláži, dětský Aladin Club, 
zábavní vláček pro děti, vláček pro dospělé a děti, zábavní kolotoč pro děti, rotující dětské miniletadlo. 

od  13.848 Kč 
 
 
 

FIRST MINUTE SLEVY 
 
 

ceny platné při rezervaci do 31.3.2018  
 

termíny dní/  
nocí  

 odlety  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 

13.06. - 20.06. 8/7 Praha, Brno, Ostrava 13.848 7.490 7.490 12.267 
20.06. - 27.06. 8/7 Praha, Brno, Ostrava 14.220 7.490 7.490 12.639 
27.06. - 04.07. 8/7 Praha, Brno, Ostrava 15.801 7.490 7.490 13.941 
18.07. - 25.07. 8/7 Praha, Brno, Ostrava 16.545 7.490 7.490 14.499 
25.07. - 01.08. 8/7 Praha, Brno, Ostrava 16.545 7.490 7.490 14.499 
01.08. - 08.08. 8/7 Praha, Brno, Ostrava 16.545 7.490 7.490 14.499 
08.08. - 15.08. 8/7 Praha, Brno, Ostrava 16.545 7.490 7.490 14.499 

all inclusive 
 

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

 


