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BULGARIA 

Litoral

Descriere: Hotelul este înconjurat de grădini frumos amenajate, unde oaspeţii se pot 
relaxa la piscină sau la umbra răcoroasă a copacilor. 
Localizare: Hotelul este localizat la 150 m de plaja si la 2 km de centrul statiunii.
Facilități hotel: Hotelul dispune de  recepție, internet wireless, șezlonguri și umbrele 
pe plajă, spălătorie, 2 restaurante, lobby bar, piscină, bar, sală de conferințe, sala de 
fitness, gimnastică nautică, tenis de masă, volei pe plajă, divertisment în timpul zilei și 
seara, loc de joacă pentru copii, mini golf pe plajă, biliard și un centru SPA .
Facilități camere:Aer condiționat, TV prin satelit, minibar (contra cost), ceainic, seif, 
internet, balcon cu masă și scaune, baie cu duș și cadă, uscător de păr.

CAZARE | INDIVIDUAL | ULTRA ALL INCLUSIVE

 » Plajă privată
 » Centru Spa
 » Sezlonguri si umbrele pe plaja

Hotel Royal Palace Helena Park 
Sunny Beach

de la 37 €/zi

Reduceri: Copil 0-11,99 ani in Extra bed cu 2 adulti in camera dubla standard - Gratuit; Al doilea copil 2-11,99 ani,  in 
suite cu 2 adulti - 50% reducere; Al 3-lea adult in camera dubla superior cu Extra bed - 30% reducere
Extras: 7=6, 14=12, pentru sejururile pana la 25.05.2020 si dupa 18.09.2020
Suplimente: Transport autocar - de la 45 €/pers/dus-intors (din Bucuresti sau Brasov), cu retur la 5, 7 sau 14 nopti

Tariful include: cazare si masa conform ofertei
Tariful nu include: transport autocar, asigurare medicala, taxa de statiune (obligatorie), taxa de resort (obligatorie), alte 
taxe si cheltuieli personale

Descriere: Imperial Resort din Sunny Beach are un design interior rafinat și servicii 
destinate relaxării și bunei dispozitii. Imperial Resort este un hotel care oferă lux și 
confort la un preț accesibil. Hotelul a fost renovat in anul 2011.
Localizare: Hotelul este amplasat în partea de sud a statiunii  Sunny Beach, în 
apropiere de Nessebar, la numai 100 m de plajă.
Facilităti hotel: Recepție, restaurant, sală de fitness, centru Spa, bar, snack bar, 
piscină exterioară, piscină pentru copii, mini-club, loc de joacă copii.
Facilități camere: Wi-Fi gratuit, seif, uscător de păr, mini-bar, Tv prin satelit, aer 
condiționat, baie, telefon, balcon.

CAZARE | INDIVIDUAL | ALL INCLUSIVE

 » Centru Spa
 » Aproape de plajă
 » Internet wireless

Imperial Resort 
Sunny Beach

de la 27 €/zi

Reduceri: Copil 2-11,99 ani in Extra bed cu 2 adulti - Gratuit; Copil 2-11,99 ani cu 1 adult in camera - 50% reducere; Al 
3-lea adult in camera cu Extrabed - 20% reducere
Extras: 7=6, 10=9, 14=12, 21=18 pentru sejururi intre 01.05-05.06 si 10.09-15.10
Suplimente: Transport autocar - de la 45 €/pers/dus-intors (din Bucuresti sau Brasov), cu retur la 5, 7 sau 14 nopti

Tariful include: cazare si masa conform ofertei
Tariful nu include:  transport autocar, asigurare medicala, taxa de statiune (obligatorie), taxa de resort (obligatorie), alte 
taxe si cheltuieli personale

Date check-in STANDARD PV                    
Loc in  dubla/noapte

EARLY BOOKING 20% 
(28.02.2020)

EARLY BOOKING 15% 
(31.03.2020)

01.05-28.05; 29.09-15.10 33 € 27 € 28 €

29.05-11.06; 11.09-19.09 43 € 34 € 36 €

12.06-02.07; 21.08-10.09 57 € 45 € 48 €

03.07-20.08 67 € 54 € 57 €

Date check-in STANDARD                       
Loc in  dubla/noapte

EARLY BOOKING 15% 
(29.02.2020)

EARLY BOOKING 10% 
(30.04.2020)

01.05-22.05; 28.09-20.10 44 € 37 € 40 €

23.05-12.06; 10.09-27.09 55 € 51 € 55 €

13.06-05.07; 26.08-09.09 77 € 66 € 70 €

06.07-25.08 94 € 80 € 85 €
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BULGARIA 

Litoral

Descriere: Este un hotel modern, situat pe plajă, în partea de nord a staţiunii Sunny 
Beach. 
Localizare: Dit Evrika Beach Club este situat în partea de nord a stațiunii Sunny 
Beach, pe plajă, la aproximativ 500 m de centrul stațiunii.
Facilităti hotel: Recepție, restaurant, bar, piscină, tobogane, asistență medicală, 
mini-club, loc de joacă, internet wireless gratuit, schimb valutar, aer condiționat, 
teren de tenis, parcare, prosoape si șezlonguri,
Facilități camere: Baie cu duș/cadă, uscător de păr, aer condiționat, TV prin satelit, 
internet wireless, mochetă.

CAZARE | INDIVIDUAL | ALL INCLUSIVE

 » Aqua Park
 » Situat pe plajă
 » Camere spațioase

DIT Evrika Beach Club 
Sunny Beach

de la 32 €/zi

Reduceri: Copil 0-11,99 ani in Extra bed cu 2 adulti - 80% reducere; Al 3-lea adult cu Extra bed - 20% reducere
Suplimente: Transport autocar - de la 45 €/pers/dus-intors (curse directe din Bucuresti sau Brasov), cu retur la 5, 7 
sau 14 nopti

Tariful include: cazare si masa conform ofertei
Tariful nu include: transport autocar, asigurare medicala, taxa de statiune (obligatorie), taxa de resort (obligatorie), alte 
taxe si cheltuieli personale

Descriere: Hotelul Alba beneficiază de o amplasare avantajoasă în centrul staţiunii 
Sunny Beach, aproape de magazine, baruri si restaurante, la aproximativ 50 m de 
plajă. Acesta este înconjurat de o grădină superbă. 
Localizare: Alba Hotel este situat în centrul stațiunii Sunny Beach, la 50 m de plajă.
Facilităti hotel: Recepție 24 ore, aer condiționat, restaurant, seif, asistență medicală, 
baruri, mini-club, loc de joacă, internet wireless, spălătorie, frizer/coafor, schimb 
valutar.
Facilități camere: Telefon, Tv prin satelit, balcon/terasă, frigider, chicinetă, mochetă, 
seif, baie cu duș/cadă, internet wireless, uscător de păr, aer condiționat.

CAZARE | INDIVIDUAL | ALL INCLUSIVE

 » Situat pe plajă
 » Aqua Park
 » Localizat în centrul stațiunii

Hotel Alba 
Sunny Beach

de la 35 €/zi

Reduceri: Copil 0-11,99 ani in Extra bed cu 2 adulti - Gratuit; Al doilea copil 0-11,99 ani in Extra bed cu 2 adulti - 
50% reducere; Al 3-lea adult in camera cu Extra bed - 50% reducere
Extras: 7=5, 14=10 pentru sejururi intre  20.05-10.06 si 01.09-30.09; 7=6, 14=12 pentru sejururi intre  11.06-21.06
Suplimente: Transport autocar - de la 45 €/pers/dus-intors (din Bucuresti sau Brasov), cu retur la 5, 7 sau 14 nopti

Tariful include: cazare si masa conform ofertei
Tariful nu include: transport autocar, asigurare medicala,  taxa de statiune (obligatorie), taxa de resort (obligatorie), alte 
taxe si cheltuieli personale

Date check-in STANDARD                          
Loc in  dubla/noapte

EARLY BOOKING 10% 
(28.02.2020)

01.05-22.05; 23.09-15.10 36 € 32 €

23.05-03.06; 16.09-22.09 55 € 50 €

04.06-12.06; 06.09-15.09 63 € 57 €

13.06-21.06; 25.08-05.09 76 € 69 €

22.06-02.07 82 € 75 €

03.07-19.07; 15.08-24.08 91 € 83 €

20.07-14.08 95 € 86 €

Date check-in STANDARD PV                    
Loc in  dubla/noapte

EARLY BOOKING 20% 
(28.02.2020)

EARLY BOOKING 15% 
(31.03.2020)

20.05-10.06; 10.09-07.10 44 € 35 € 37 €

11.06-06.07; 25.08-09.09 55 € 44 € 47 €

07.07-24.08 69 € 56 € 59 €
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BULGARIA 

Litoral

Descriere: Hotelul a fost construit in anul 2012 si ofera turistilor camere standard si 
apartamente spatiose toate in atmosfera unei vacante perfecte.
Localizare: Hotelul este localizat la 30 m de plaja si la 4 km de orasul vechi Nessebar.
Facilități hotel: Restaurant, lobby bar, bar la piscina ,Wi-Fi in lobby, seif (contra 
cost), piscina in aer liber cu sectiune pentru copii, fitness, tenis de masa, darts, 
animatie,  mini-disco, camera de joaca, plaja proprie, parcare contra cost.
Facilități camere: Camerele ofera  aer conditionat central, televiziune prin cablu, 
telefon, mini-frigider, internet prin cablu (gratuit), baie cu dus si uscator de par, 
balcon. 

CAZARE | INDIVIDUAL | ULTRA ALL INCLUSIVE 

 » Plajă privată
 » Locatie centrala
 » Raport bun calitate-pret

Hotel Blue Pearl 
Sunny Beach

de la 29 €/zi

Reduceri: Copil 2-11,99 ani in Extra bed cu 2 adulti in camera dubla standard - Gratuit; Al doilea copil 2-11,99 ani, in 
apartament 1 bedroom cu 2 adulti - 50% reducere; Al 3-lea adult in studio cu Extra bed - 20% reducere
Extras: 7=6, 14=12, pentru sejururile pana la 07.06.2020 si dupa 15.09.2020
Suplimente: Transport autocar - de la 45 €/pers/dus-intors (din Bucuresti sau Brasov), cu retur la 5, 7 sau 14 nopti

Tariful include: cazare si masa conform ofertei
Tariful nu include: transport autocar, asigurare medicala, taxa de statiune (obligatorie), taxa de resort (obligatorie), alte 
taxe si cheltuieli personale

Descriere: un complex elegant, cu grădină de palmieri, DIT Majestic este unul dintre 
cele mai apreciate hoteluri din Sunny Beach.
Localizare: la 20 m de plajă, la 10 minute de Nessebar și la 1.5 km de centrul stațiunii  
Facilități hotel: recepție, lobby, restaurant principal, restaurant a la carte, snack 
bar, café-bar, terasă, piscină cu secțiune pentru copii, bar la piscină, bar pe plajă, 
mini-club, centru SPA, wellness, programe de animație, facilitate pentru persoane cu 
dizabilități, terenuri de tenis, de fotbal și baschet, biliard, șah, table și darts. 
Facilități camere: aer condiționat, televizor prin satelit, Wi-Fi, telefon, seif, baie, 
uscător de păr, balcon.

CAZARE | INDIVIDUAL | DEMIPENSIUNE 

 » Wi-Fi gratuit
 » Camere confortabile și elegante
 » La 20 m de plaja

Hotel DIT Majestic 
Sunny Beach

de la 27 €/zi

Reduceri: Copil 2-11,99 ani in Extra bed cu 2 adulti in camera dubla standard - Gratuit; Al doilea copil 2-11,99 ani,  in 
studio cu 2 adulti - 50% reducere; Al 3-lea adult in studio cu Extra bed - 20% reducere
Suplimente: Transport autocar - de la 45 €/pers/dus-intors (curse directe din Bucuresti sau Brasov), cu retur la 5, 7 sau 
14 nopti; Supliment pensiune completa+ - 8 euro/adult/zi, 5 euro/copil/zi

Tariful include: cazare si masa conform ofertei
Tariful nu include: transport autocar, asigurare medicala, taxa de statiune (obligatorie), taxa de resort (obligatorie), alte 
taxe si cheltuieli personale

Date check-in  STANDARD                  
Loc in  dubla/noapte

EARLY BOOKING 25% 
(31.03.2020)

EARLY BOOKING 15% 
(31.03.2020)

01.05-25.05; 01.10-15.10 35 € 27 €  - 

63.05-14.06; 14.09-30.09 46 € 35 €  - 

15.06-02.07; 25.08-13.09 61 €  - 52 €

03.07-24.08 76 €  - 65 €

Date check-in STANDARD                     
Loc in  dubla/noapte

EARLY BOOKING 15% 
(29.02.2020)

EARLY BOOKING 10% 
(31.03.2020)

24.04-25.05; 22.09-06.10 34 € 29 € 31 €

26.05-15.06; 08.09-21.09 50 € 43 € 46 €

16.06-30.06; 01.09-07.09 72 € 61 € 65 €

01.07-31.08 92 € 78 € 83 €
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BULGARIA 

Litoral

Descriere: Este un complex modern, deschis in anul 2007 si renovat doi ani mai 
tarziu.
Localizare: Hotelul este localizat in sudul statiunii Sunny Beach, la numai 150 m de 
plaja cu nisip.
Facilități hotel: Hotelul pune la dispozitie receptie, restaurant, lobby bar, centru de 
schimb valutar, salon de infrumusetare, piscina, magazin, sala de consferinta, loc de 
joaca pentru copii, sala fitness, parcare contra cost.
Facilități camere: Toate camerele beneficiaza de aer conditionat, TV cablu, telefon, 
mini-bar, Wi-Fi contra cost, balcon.

CAZARE | INDIVIDUAL | ALL INCLUSIVE 

 » Hotel renovat
 » Situat aproape de plaja
 » Piscină exterioară

Hotel Grenada 
Sunny Beach

de la 21 €/zi

Reduceri: Copil 2-5,99 ani in Extra bed cu 2 adulti in camera dubla standard - Gratuit; Copil 6-11,99 ani in Extra bed cu 
2 adulti in camera dubla standard - 70% reducere; Al 3-lea adult in studio cu Extra bed - 20% reducere
Extras: 7=6, 10=8, 14=12, pentru sejururile pana la 10.06.2020 si dupa 10.09.2020
Suplimente: Transport autocar - de la 45 €/pers/dus-intors (din Bucuresti sau Brasov), cu retur la 5, 7 sau 14 nopti

Tariful include: cazare si masa conform ofertei
Tariful nu include: transport autocar, asigurare medicala, taxa de statiune (obligatorie), taxa de resort (obligatorie), alte 
taxe si cheltuieli personale

Descriere: Hotelul este recomandat atat familiilor cu copii, cat si tinerilor.
Localizare: Situat in fata plajei, la 300 m de zona centrala a statiunii.
Facilități hotel: Hotelul pune la dispozitie o receptie, 3 restaurante, lobby bar, 
bar la piscina, salon de infrumusetare, 2 piscine cu sectiune pentru copii, sala de 
gimnastica,Wi-Fi, programe de divertisment, volei pe plaja, sala de conferinte, 
magazin, gradina si loc de joaca pentru copii. Parcarea este cu plata.
Facilități camere: Toate camerele beneficiaza de aer conditionat, TV cablu, telefon, 
mini-bar, Wi-Fi contra cost, seif contra cost. Majoritatea camerelor dispun de 
balcon.

CAZARE | INDIVIDUAL | ALL INCLUSIVE 

 » Loc de joaca pentru copii
 » Localizat pe malul marii
 » Recomandat familiilor cu copii

Hotel Riu Helios 
Sunny Beach

de la 34 €/zi

Reduceri: Copil 2-11,99 ani in Extra bed cu 2 adulti in camera dubla standard - Gratuit; Al doilea copil 2-11,99 ani - 
50% reducere; Al 3-lea adult in studio cu Extra bed - 20% reducere
Suplimente: Transport autocar - de la 45 €/pers/dus-intors (curse directe din Bucuresti sau Brasov), cu retur la 5, 7 
sau 14 nopti

Tariful include: cazare si masa conform ofertei
Tariful nu include: transport autocar, asigurare medicala, taxa de statiune (obligatorie), taxa de resort (obligatorie), alte 
taxe si cheltuieli personale

Date check-in STANDARD                      
Loc in  dubla/noapte

EARLY BOOKING 20% 
(29.02.2020)

08.05-21.05; 24.09-30.09 42 € 34 €

22.05-10.06; 14.09-23.09 62 € 50 €

11.06-30.06; 01.09-13.09 75 € 61 €

01.07-31.08 90 € 73 €

Date check-in STANDARD                        
Loc in  dubla/noapte

EARLY BOOKING 15% 
(30.04.2020)

EARLY BOOKING 10% 
(31.05.2020)

20.05-28.05; 26.09-30.09 24 € 21 € 22 €

29.05-15.06; 08.09-25.09 28 € 24 € 26 €

16.06-09.07; 23.08-07.09 42 € 36 € 38 €

10.07-22.08 50 € 43 € 45 €
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BULGARIA 

Litoral

Descriere: Hotelul ofera turistilor sai servicii foarte bune de masa si cazare, toate 
acestea constituind punctele forte pentru cei care aleg petrecerea unei vacante aici.
Localizare: Hotelul este situat in partea de nord a statiunii Sunny Beach, la 300 m de 
plaja, 150 m de clubul Orange si 2 km de Action Aqua Park.
Facilități hotel: 5 lifturi, receptie, 2 restaurante, lobby bar, bar de noapte, piscina cu 
apa minerala termala, bar la piscina, Wi-Fi, sala de gimnatica, centru Spa, teren de 
volei, masa, tenis de masa, darts si mini-golf, parcare gratuita. 
Facilități camere: Toate camerele beneficiaza de aer conditionat, TV cablu, telefon, 
mini-bar, Wi-Fi contra cost, seif contra cost, uscator pentru par.

CAZARE | INDIVIDUAL | ALL INCLUSIVE

 » Piscina cu apa minerala
 » Centru Wellness
 » Parcare gratuita

Hotel Wela 
Sunny Beach

de la 29 €/zi

Reduceri: Copil 6-11,99 ani in Extra bed cu 2 adulti in camera dubla - 8euro/zi; Al doilea copil 2-10,99 ani in camera 
dubla cu 2 adulti- 50% reducere ; Al 3-lea adult in camera dubla superior cu Extra bed - 20% reducere
Suplimente: Transport autocar - de la 45 €/pers/dus-intors (curse directe din Bucuresti sau Brasov), cu retur la 5, 7 
sau 14 nopti

Tariful include: cazare si masa conform ofertei
Tariful nu include: transport autocar, asigurare medicala, taxa de statiune (obligatorie), taxa de resort (obligatorie), alte 
taxe si cheltuieli personale

Descriere: Hotel asezat in apropierea plajei si dotat cu toate facilitatile necesare 
pentru petrecerea unei vacante reusite la malul marii.
Localizare: Hotelul este situat in partea de nord a statiunii Sunny Beach, la 100 m de 
plaja, si la 3,5 km de centrul orasului.
Facilități hotel: 3 restaurante, lobby bar, 4 lifturi, bar la piscina, Snack bar, Wi-Fi in 
lobby, piscina cu sectiune pentru copii, fitness, tenis de masa, darts, animatie, centru 
Spa, cabinet medical, plaja privata, darts, programe de animatie.
Facilități camere: Camerele ofera  aer conditionat centralizat, televiziune prin cablu, 
telefon, mini-frigider, baie cu cada sau dus, uscator de par, balcon. 

CAZARE | INDIVIDUAL | ALL INCLUSIVE 

 » Hotel central
 » Plaja proprie
 » Piscina interioara si exterioara

Hotel Marvel 
Sunny Beach

de la 38 €/zi

Reduceri: Copil 2-12,99 ani in Extra bed cu 2 adulti in camera dubla - Gratuit; Doi copii 2-10,99 ani in camera dubla cu 
2 adulti- 75% reducere fiecare copil; Al 3-lea adult in camera dubla superior cu Extra bed - 30% reducere
Extras: 7=5 pentru sejururi in perioada 05.05-25.05 si 21.09-30.09; 14=10 pentru sejururi in perioada 05.05-18.05 si 21.09-30.09
Suplimente: Transport autocar - de la 45 €/pers/dus-intors (din Bucuresti sau Brasov), cu retur la 5, 7 sau 14 nopti

Tariful include: cazare si masa conform ofertei
Tariful nu include: transport autocar, asigurare medicala, taxa de statiune (obligatorie), taxa de resort (obligatorie), alte 
taxe si cheltuieli personale

Date check-in STANDARD                   
Loc in  dubla/noapte

EARLY BOOKING 10% 
(29.02.2020)

01.05-07.06; 07.09-30.09 42 € 38 €

08.06-13.07; 24.08-06.09 56 € 51 €

14.07-23.08 66 € 60 €

Date check-in STANDARD                   
Loc in  dubla/noapte

EARLY BOOKING 15% 
(29.02.2020)

16.04-03.05 34 € 29 €

04.05-01.06; 22.09-19.10 32 € 27 €

02.06-15.06; 08.09-21.09 36 € 30 €

16.06-02.07; 25.08-07.09 48 € 41 €

03.07-24.08 62 € 53 €
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BULGARIA 

Litoral

Descriere: Hotelul Colosseum, situat la cativa pasi de plaja, ofera o gama larga de 
servicii, facilitati si conditii bune de cazare pentru petrecerea unui sejur reusit.
Localizare: Hotelul Colosseum este situat la 100 m de plaja, la 1 km de orasul 
Nessebar si la 35 km de orasul Burgas.
Facilități hotel: Hotelul dispune de  piscina exterioara cu sectiune pentru copii, 3 
lifturi, seif (contra cost), internet wi-fi, animatie, restaurante, taverna, baruri, tenis de 
masa, fitness, sala de conferinte, loc de joaca pentru copii, parcare contra cost.
Facilități camere: Toate camerele beneficiaza de aer conditionat, TV cablu, telefon, 
mini-bar, Wi-Fi contra cost, balcon.

CAZARE | INDIVIDUAL | ALL INCLUSIVE 

 » Locatie centrala
 » Renovat in 2014
 » Camere spatioase

Hotel Colosseum 
Sunny Beach

de la 26 €/zi

Reduceri: Copil 2-12,99 ani in Extra bed cu 2 adulti in camera dubla standard - Gratuit; Al doilea copil 2-11,99 ani- 
50% reducere; Al 3-lea adult in studio cu Extra bed - 30% reducere
Extras: 7=5, 10=8, pentru sejururile pana la 04.06.2020 si dupa 03.09.2020
Suplimente: Transport autocar - de la 45 €/pers/dus-intors (din Bucuresti sau Brasov), cu retur la 5, 7 sau 14 nopti

Tariful include: cazare si masa conform ofertei
Tariful nu include: transport autocar, asigurare medicala, taxa de statiune (obligatorie), taxa de resort (obligatorie), alte 
taxe si cheltuieli personale

Descriere: Construit in imediata vecinatate a marii, Hotel Fiesta M este alegerea 
perfecta pentru cei ce isi petrec vacanta cu familia sau prietenii. 
Localizare: Hotelul este localizat in partea de nord a statiunii, la 2 km de zona centrala 
si  la numai 50 m de plaja cu nisip.
Facilități hotel: Receptie, restaurant, lobby bar, centru de schimb valutar,  cafenea, 
cabinet medical, Wi-Fi, piscina si bar la piscina si cu sectiune pentru copii, masa de 
tenis, billiard. Parcare gratuita.
Facilități camere: Toate camerele beneficiaza de aer conditionat,TV cablu, telefon, 
mini-bar, Wi-Fi contra cost, balcon, seif contra cost.

CAZARE | INDIVIDUAL | ALL INCLUSIVE 

 » Situat pe malul marii
 » Parcare gratuita
 » Recomandat familiilor cu copii

Hotel Fiesta M 
Sunny Beach

de la 29 €/zi

Reduceri: Copil 2-12,99 ani in Extra bed cu 2 adulti in camera dubla standard - Gratuit; Al doilea copil 2-11,99 ani, in 
studio cu 2 adulti - 50% reducere; Al 3-lea adult in studio cu Extra bed - 30% reducere
Extras: 7=5, 14=10, pentru sejururile pana la 14.06.2020 si dupa 06.09.2020
Suplimente: Transport autocar - de la 45 €/pers/dus-intors (din Bucuresti sau Brasov), cu retur la 5, 7 sau 14 nopti

Tariful include: cazare si masa conform ofertei
Tariful nu include: transport autocar, asigurare medicala, taxa de statiune (obligatorie), taxa de resort (obligatorie), alte 
taxe si cheltuieli personale

Date check-in STANDARD                    
Loc in  dubla/noapte

EARLY BOOKING 15% 
(29.02.2020)

EARLY BOOKING 10% 
(15.04.2020)

15.05-19.06; 10.09-10.10 34 € 29 € 31 €

20.06-07.07; 01.09-09.09 42 € 36 € 38 €

08.07-15.07; 16.08-31.08 49 € 42 € 44 €

16.07-15.08 58 € 49 € 52 €

Date check-in STANDARD                     
Loc in  dubla/noapte

EARLY BOOKING 25% 
(31.03.2020)

EARLY BOOKING 20% 
(30.04.2020)

01.05-19.06; 03.09-15.10 34 € 26 € 27 €

20.06-12.07; 21.08-02.09 41 € 31 € 33 €

13.07-20.08 51 € 39 € 41 €
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Descriere: Cu personal amabil, meniu diversificat si camere confortabile, hotel 
Diamond are un bun renume, iar turistii se intorc aici an de an. 
Localizare: Hotelul este construit langa strada principala, in centrul statiunii, la 350 m 
de plaja si in apropierea punctelor de atractie din Sunny Beach.
Facilități hotel: 3 lifturi, restaurant, cafenea, lobby bar, piscina si bar la piscina, 
magazin, mini-market, cabinet medical, centru Wellness, casino,Wi-Fi, casa de 
schimb valutar, sala de conferinte, sala de gimnastica, billiard. Parcarea este cu plata. 
Facilități camere: Toate camerele beneficiaza de aer conditionat, TV cablu, telefon, 
mini-bar, Wi-Fi contra cost, balcon.

CAZARE | INDIVIDUAL | ALL INCLUSIVE 

 » Centru Spa
 » Locatie centrala
 » Piscină exterioară

Hotel Diamond 
Sunny Beach

de la 20 €/zi

Reduceri: Copil 2-12,99 ani in Extra bed cu 2 adulti in camera dubla - Gratuit; Al doilea copil 2-12,99 ani - 50% 
reducere ; Al 3-lea adult in camera dubla superior cu Extra bed - 30% reducere
Extras: 7=5, 14=10 pentru sejururi in perioada 01.05-31.05 si 08.09-30.09; 7=6, 14=12 pentru sejururi in perioada 01.06-10.06
Suplimente: Transport autocar - de la 45 €/pers/dus-intors (din Bucuresti sau Brasov), cu retur la 5, 7 sau 14 nopti

Tariful include: cazare si masa conform ofertei
Tariful nu include: transport autocar, asigurare medicala, taxa de statiune (obligatorie), taxa de resort (obligatorie), alte 
taxe si cheltuieli personale

Descriere: Hotelul Calypso este modern și elegant si reprezintă locația ideală pentru 
familii și cupluri, având camere cu accesorii moderne și facilități diverse.
Localizare: Este situat la 200 m de renumita plajă Cacao Beach, în partea de sud a 
statiunii, la 2 km de Nessebar și la 30 de minute de mers cu mașina de Burgas.
Facilităti hotel: Recepție, restaurant, lobby bar, snack bar, piscină, loc de joacă, 
internet wireless, lift, animație, fitness spălătorie, parcare (contra cost), terasă, 
cameră de bagaje, umbrele și șezlonguri.
Facilități camere: Baie duș/cadă, balcon/terasă, uscător de păr, aer condiționat, Tv 
prin satelit, internet wireless (contra cost), seif, frigider.

CAZARE | INDIVIDUAL | ALL INCLUSIVE 

 » Animație
 » Piscină
 » Aproape de plajă

Hotel Calypso 
Sunny Beach

de la 22 €/zi

Reduceri: Copil 0-13,99 ani in Extra bed cu 2 adulti - Gratuit; Al doilea copil 0-13,99 ani in DBL Large cu 2 adulti - 
50% reducere; Al 3-lea adult in camera cu Extra bed - 20% reducere
Extras: 7=5 pentru sejururi in perioada 10.05-24.05 si 14.09-30.09; 14=10 pentru sejururi in perioada 10.05-24.05 si 14.09-30.09 
Suplimente: Transport autocar - de la 45 €/pers/dus-intors (din Bucuresti sau Brasov), cu retur la 5, 7 sau 14 nopti

Tariful include: cazare si masa conform ofertei
Tariful nu include:  transport autocar, asigurare medicala, taxa de statiune (obligatorie), taxa de resort (obligatorie), alte 
taxe si cheltuieli personale

Date check-in STANDARD                   
Loc in  dubla/noapte

EARLY BOOKING 20% 
(31.03.2020)

EARLY BOOKING 15% 
(30.04.2020)

01.05-10.06; 08.09-01.10 25 € 20 € 22 €

11.06-04.07; 24.08-07.09 34 € 27 € 29 €

05.07-23.08 47 € 38 € 40 €

Date check-in STANDARD                          
Loc in  dubla/noapte

EARLY BOOKING 20% 
(28.02.2020)

EARLY BOOKING 15% 
(31.03.2020)

10.05-05.06; 13.09-30.09 27 € 22 € 23 €

06.06-16.06; 03.09-12.09 32 € 26 € 28 €

17.06-12.07; 25.08-02.09 44 € 35 € 37 €

13.07-24.08 57 € 46 € 49 €
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Descriere: Planeta s-a remarcat pentru serviciile de calitate și mâncarea variată.
Localizare: se află la mai puțin de 100 metri de plajă, în centrul stațiunii Sunny Beach.
Facilități hotel: recepție, seif la recepție, lobby bar, restaurant principal, restaurant 
a la carte, café-bar, sky bar, grădină, piscină cu secțiune pentru copii, bar la piscină, 
Wi-Fi, șezlonguri și umbrele la piscine, centru SPA, centru de fitness, jacuzzi și 
piscină interioară chiar lângă SPA, tenis de masă, șah, biliard, sală de jocuri, închiriere 
biciclete, animație, mini-market, sală de conferințe, parcare păzită contra cost.
Facilități camere: aer condiționat centralizat, televizor, telefon, baie cu cadă, uscător 
de păr și balcon.

CAZARE | INDIVIDUAL | ALL INCLUSIVE 

 » Aquapark propriu
 » Centru SPA
 » Facilitate pentru persoanele cu dizabilități

Hotel Planeta 
Sunny Beach

de la 28 €/zi

Reduceri: Copil 2-11,99 ani in Extra bed cu 2 adulti in camera dubla standard - Gratuit; Al doilea copil 2-11,99 ani,  in  
camera large cu 2 adulti - 50% reducere, Al 3-lea adult  cu Extra bed - 30% reducere
Suplimente: Transport autocar - de la 45 €/pers/dus-intors (curse directe din Bucuresti sau Brasov), cu retur la 5, 7 
sau 14 nopti

Tariful include: cazare si masa conform ofertei
Tariful nu include: transport autocar, asigurare medicala, taxa de statiune (obligatorie), taxa de resort (obligatorie), alte 
taxe si cheltuieli personale

Descriere: Kilometri de nisip auriu, distracție pe timp de noapte, zone naturale de 
vizitat cu copii și spectacole care te vor face cu greu să părăsești hotelul.
Localizare: la 80 metri de plaja cu nisip din Sunny Beach și la 5 kilometri de Nessebar.
Facilități hotel: recepție, lobby bar cu Wi-Fi, restaurant principal, restaurant a la 
carte, programe de gătit live, șapte piscine interioare și exterioare, baruri la piscină, 
centru wellness, centru fitness, loc de joacă pentru copii, tenis de masă, biliard, 
animație, hamacuri pe plajă contra cost.
Facilități camere: aer condiționat, Wi-Fi, televizor prin satelit, minibar, seif, canapea, 
baie cu cadă, uscător de păr și balcon. 

CAZARE | INDIVIDUAL | ALL INCLUSIVE 

 » 7 piscine
 » Animație de 24 h
 » Show-uri culinare

Hotel Melia Sunny Beach 
Sunny Beach

de la 42 €/zi

Reduceri: Copil 2-11,99 ani in Extra bed cu 2 adulti in camera dubla standard - Gratuit, Copii 2-11,99 ani,  in  camera 
family sau junior suite cu 2 adulti - 50% reducere; Al 3-lea adult cu Extra bed - 25% reducere
Extras: 7=6, 14=12 pentru sejururi intre 01.05-09.06 si 12.09-15.10.
Suplimente: Transport autocar - de la 45 €/pers/dus-intors (din Bucuresti sau Brasov), cu retur la 5, 7 sau 14 nopti

Tariful include: cazare si masa conform ofertei
Tariful nu include: transport autocar, asigurare medicala, taxa de statiune (obligatorie), taxa de resort (obligatorie), alte 
taxe si cheltuieli personale

Date check-in STANDARD                        
Loc in  dubla/noapte

EARLY BOOKING 
20% (29.02.2020)

EARLY BOOKING 
15% (31.03.2020)

24.05-05.06; 13.09-30.09 35 € 28 € 30 €

06.06-20.06; 03.09-12.09 48 € 39 € 41 €

21.06-06.07; 24.08-02.09 61 € 49 € 52 €

07.07-23.08 75 € 60 € 64 €

Date check-in STANDARD                       
Loc in  dubla/noapte

01.05-25.05; 23.09-15.10 42 €

26.05-12.06; 07.09-22.09 56 €

13.06-29.06; 28.08-06.09 72 €

30.06-27.08 80 €
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Descriere: Bellevue este un hotel modern, construit pe 12 etaje, cu 270 de camere.
Localizare: se află în prima linie pe plaja cu Blue Flag din Sunny Beach, la câteva 
minute de mers pe jos de centrul stațiunii și la 5 kilometri de Nessebar. 
Facilități hotel: recepție, lobby bar, Wi-Fi, restaurant principal, café-bar, restaurant 
a-la-carte, plajă proprie, piscină cu secțiune pentru copii împărțită cu hotelul 
Slavyanski, bar la piscină, sală fitness, tenis de masă, șah, biliard, mini-club, loc de 
joacă pentru copii, salon de înfrumusețare, parcare păzită contra cost. 
Facilități camere: aer condiționat, televizor, telefon, mini-bar, room service, baie, 
uscător de păr, balcon cu vedere spre golf sau Nessebar.

CAZARE | INDIVIDUAL | ALL INCLUSIVE +

 » Plajă privată
 » Wi-Fi gratuit
 » Aproape de Nessebar

Hotel Bellevue 
Sunny Beach

de la 39 €/zi

Reduceri: Copil 2-12,99 ani in Extra bed cu 2 adulti in camera dubla standard - Gratuit, Copii 2-11,99 ani,  in  camera 
family cu 2 adulti - 50% reducere, Al 3-lea adult  cu Extra bed - 25% reducere
Extras: 7=6, 14=12 pentru sejururi intre 24.05-06.06 si 14.09-21.09
Suplimente: Transport autocar - de la 45 €/pers/dus-intors (din Bucuresti sau Brasov), cu retur la 5, 7 sau 14 nopti

Tariful include: cazare si masa conform ofertei
Tariful nu include: transport autocar, asigurare medicala, taxa de statiune (obligatorie), taxa de resort (obligatorie), alte 
taxe si cheltuieli personale

Date check-in STANDARD                         
Loc in  dubla/noapte

EARLY BOOKING 
10% (29.02.2020)

01.05-04.06; 15.09-10.10 43 € 39 €

05.06-16.06; 07.09-14.09 55 € 50 €

17.06-04.07; 23.08-06.09 66 € 60 €

05.07-22.08 81 € 73 €

Descriere: Hotelul oferă servicii de calitate și confort în același timp, personalizate la 
cele mai înalte standarde, fiind atenți la cele mai mici detalii.
Localizare: Situat la doar 100 m de plajă, 800 m de centrul stațiunii și 15 km de 
centrul orașului Varna.
Facilități hotel: 2 restaurante, bar, centru Spa, mini club, piscină interioară și 
exterioară, animație, loc de joacă, teren de tenis, fitness, plajă privată, internet 
wireless, room service, magazine.
Facilități camere: Baie cu duș/cadă, bideu, telefon, aer condiționat, Tv, mini bar, 
aparat de preparare ceai/cafea, uscător de păr, internet wireless, balcon/terasă.

CAZARE | INDIVIDUAL | ALL INCLUSIVE 

 » Plajă privată
 » Centru Spa
 » Piscină interioară și exterioară

Hotel Melia Grand Hermitage 
Nisipurile de Aur

de la 41 €/zi

Reduceri: Copil 0-12,99 ani in Extra bed cu 2 adulti - Gratuit; Al doilea copil 0-12,99 ani in Extra bed cu 2 adulti- 50% 
reducere; Al 3-lea adult in camera cu Extra bed - 25% reducere
Suplimente: Transport autocar - de la 35 €/pers/dus-intors (curse directe din Bucuresti sau Brasov), cu retur la 5, 7 
sau 14 nopti

Tariful include: cazare si masa conform ofertei
Tariful nu include: transport autocar, asigurare medicala, taxa de statiune (obligatorie), taxa de resort (obligatorie), alte 
taxe si cheltuieli personale

Date check-in STANDARD PV                     
Loc in  dubla/noapte

EARLY BOOKING 15% 
(28.02.2020)

04.05-31.05; 22.09-10.10 48 € 41 €

01.06-11.06; 11.09-21.09 60 € 51 €

12.06-30.06; 28.08-10.09 81 € 69 €

01.07-27.08 101 € 86 €
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Descriere: Hotel modern si elegant, preferat de turisti pentru servicii si facilitati.
Localizare: Hotelul este situat in centrul statiunii Nisipurile de Aur si in imediata 
apropiere a plajei cu nisip.
Facilități hotel: Receptie, lobby, 3 lifturi, restaurant, cafenea si cofetarie, Wi-Fi, sali 
de conferinte, Wellness, salon de infrumusetare, piscina cu sectiune pentru copii, 
piscina interioara, plaja privata, parcare cu plata.
Facilități camere: Toate camerele, amenajate cu bun gust si spatioase, beneficiaza de 
aer conditionat, TV cablu, telefon, mini-bar, Wi-Fi gratuit, balcon, uscator pentru 
par, seif.

CAZARE | INDIVIDUAL | MIC DEJUN

 » Plaja privata
 » Centru Wellness
 » Renovat in 2013

Hotel Admiral 
Nisipurile de Aur

de la 20 €/zi

Reduceri: Copil 0-12,99 ani in Extra bed cu 2 adulti - Gratuit; Al 3-lea adult in camera cu Extra bed - 20% reducere
Extras:  7=5 pentru sejururi in perioada 03.06-14.09; 14=10 pentru sejururi in perioada 03.06-14.09
Suplimente: Transport autocar - de la 35 €/pers/dus-intors (curse directe din Bucuresti sau Brasov), cu retur la 5, 7 sau 
14 nopti; Demipensiune-14 euro/zi/pers

Tariful include: cazare si masa conform ofertei
Tariful nu include: transport autocar, asigurare medicala, taxa de statiune (obligatorie), taxa de resort (obligatorie), alte 
taxe si cheltuieli personale

Date check-in STANDARD PV                      
Loc in  dubla/noapte

EARLY BOOKING 20% 
(31.03.2020)

EARLY BOOKING 15% 
(31.05.2020)

15.05-04.06; 21.09-30.09 25 € 20 € 22 €

05.06-14.06; 11.09-20.09 33 € 25 € 28 €

15.06-25.06; 01.09-10.09 40 € 32 € 34 €

26.06-12.07; 21.08-31.08 51 € 41 € 44 €

13.07-20.08 61 € 48 € 51 €

Descriere: Hotel Astera este un hotel cu renume si cu recenzii excelente din partea 
clientilor sai.
Localizare: Situat excelent la 50 m de plaja si la 400 m de centrul statiunii.
Facilități hotel: Receptie, 4 lifturi,  restaurant, lobby , baruri, 2 piscine cu sectiune 
pentru copii si bar la piscina, Wi-Fi, centru Spa, schimb valutar, rent a car, mini club, 
mini disco, aerobic acvatic si diverse alte activitati sportive si de agrement, parcare cu 
plata, plaja proprie.
Facilități camere: Toate camerele beneficiaza de aer conditionat, TV satelit, telefon, 
mini-bar, Wi-Fi gratuit, balcon, uscator pentru par.

CAZARE | INDIVIDUAL | ULTRA ALL INCLUSIVE 

 » Plaja proprie
 » Centru Spa
 » Unul dintre cele mai bune hoteluri

Hotel Astera Casino & Spa 
Nisipurile de Aur

de la 49 €/zi

Reduceri: Copil 2-11,99 ani in Extra bed cu 2 adulti in camera dubla - Gratuit; Al doilea copil 2-11,99 ani- 50% reducere
Extras: 7=5 pentru sejururi in perioada 01.05-15.06 si 16.09-31.10; 14=10 pentru sejururi in perioada 01.05-15.06 si 16.09-31.10; 
7=6 pentru sejururi in perioada 16.06-05.07 si 24.08-15.09; 14=12 pentru sejururi in perioada 16.06-05.07 si 24.08-15.09
Suplimente: Transport autocar - de la 35 €/pers/dus-intors (din Bucuresti sau Brasov), cu retur la 5, 7 sau 14 nopti

Tariful include: cazare si masa conform ofertei
Tariful nu include: transport autocar, asigurare medicala, taxa de statiune (obligatorie), taxa de resort (obligatorie), alte 
taxe si cheltuieli personale

Date check-in  STANDARD                   
Loc in  dubla/noapte

01.05-31.05; 01.10-31.10 49 €

01.06-15.06; 16.09-30.09 58 €

16.06-05.07; 24.08-15.09 69 €

06.07-23.08 80 €
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Descriere: Hotel Smartline Madara este amplasat într-o locație liniștită, înconjurat de 
verdeață, în stațiunea Nisipurile de Aur. Hotelul dispune de 242 de camere.
Localizare: Hotelul este situat la 400 m de plajă (cu nisip), cca. 200 m de centrul 
stațiunii Nisipurile de Aur și 18 km de Varna.
Facilități hotel: Recepție 24 h, restaurant, baruri, piscină exterioară pentru copii și 
adulți, piscină interioară, loc de joacă, animație, internet wireless, asistență medicală, 
centru Spa, saună, masaj (contra cost), aer condiționat, coafor, terasă.
Facilități camere: Baie, telefon, seif, baie, wi-fi (contra cost), uscător de păr, aer 
condiționat, balcon.

CAZARE | INDIVIDUAL | ALL INCLUSIVE 

 » Piscină
 » Centru Spa
 » Aproape de centrul statiunii

Hotel Smartline Madara 
Nisipurile de Aur

de la 28 €/zi

Reduceri: Copil 0-11,99 ani in Extra bed cu 2 adulti in camera dubla superior/apartament- Gratuit; Al doilea copil 
0-11,99 ani in camera dubla superior (nu recomandam) cu 2 adulti- 50% reducere; 
Extras: 7=5 pentru sejururi in perioada 10.05-31.05 si 10.09-10.10; 14=10 pentru sejururi in perioada 10.05-31.05 si 10.09-10.10 
Suplimente: Transport autocar - de la 35 €/pers/dus-intors (din Bucuresti sau Brasov), cu retur la 5, 7 sau 14 nopti

Tariful include: cazare si masa conform ofertei
Tariful nu include: transport autocar, asigurare medicala, taxa de statiune (obligatorie), taxa de resort (obligatorie), alte 
taxe si cheltuieli personale

Date check-in ECONOMY                            
Loc in  dubla/noapte

EARLY BOOKING 10% 
(31.03.2020)

04.05-14.06; 10.09-30.09 30 € 28 €

15.06-10.07; 22.08-09.09 43 € 39 €

11.07-21.08 53 € 48 €

Descriere: Berlin Golden Beach, ofera clientilor sai toate facilitatile pentru 
petrecerea unui concediu de vara reusit la malul marii. 
Localizare: Situat în partea de nord a stațiunii Nisipurile de Aur, direct pe plaja Mării 
Negre, în apropiere de portul de yachturi. 
Facilități hotel: Recepție, restaurant, restaurant a la carte, cafe-bar, piscina, bar la 
piscină, piscină interioară, mini-club, plajă privată, Wi-Fi, șezlonguri și umbrele. 
Facilități camere: Design modern, aer condiționat centralizat, grup sanitar propriu cu 
duș și uscător de păr, telefon direct, mini-bar (la cerere, contra cost), TV prin satelit, 
seif, Wi-Fi, balcon.

CAZARE | INDIVIDUAL | ALL INCLUSIVE GOLD

 » Plajă privata
 » Sezlonguri și umbrele la piscină si pe plajă
 » Camere moderne

Hotel Berlin Golden Beach 
Nisipurile de Aur

de la 32 €/zi

Reduceri: Copil 0-11,99 ani in Extra bed cu 2 adulti - Gratuit; Al 3-lea adult in camera dubla superior cu Extra bed - 
30% reducere
Suplimente: Transport autocar - de la 35 €/pers/dus-intors (curse directe din Bucuresti sau Brasov), cu retur la 5, 7, 
10 sau 14 nopti

Tariful include: cazare si masa conform ofertei
Tariful nu include: transport autocar,asigurare medicala, taxa de statiune (obligatorie), taxa de resort (obligatorie), alte 
taxe si cheltuieli personale

Date check-in STANDARD                          
Loc in  dubla/noapte

EARLY BOOKING 15% 
(31.03.2020)

EARLY BOOKING 10% 
(31.04.2020)

22.05-04.06; 20.09-29.09 38 € 32 € 35 €

05.06-19.06; 07.09-19.09 52 € 44 € 47 €

20.06-04.07; 25.08-06.09 65 € 55 € 59 €

05.07-24.08 79 € 67 € 72 €
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Descriere: Hotelul a fost construit în anul 2003, cu 216 camere și apartamente 
mobilate luxos, și este potrivit pentru vacanțe de familie și turism sportiv.
Localizare: se află pe un deal, într-un loc liniștit în parcul Nisipurile de Aur, la câteva 
minute de mers pe jos de plajă și de portul de iahturi și la doi kilometri de Aqua Park. 
Facilități hotel:  recepție, baruri, restaurante, Wi-Fi, piscină, piscină pentru copii, 
plajă privată, șezlonguri și umbrele la piscină sau la plajă, club pentru copii, servicii 
medicale la cerere, seif contra cost, schimb valutar și parcare (locuri limitate). 
Facilități camere: aer condiționat, mini bar contra cost, TV, uscător de păr, baie cu 
duș sau cadă balcon, articole de toaletă gratuite, balcon cu vedere la mare sau la parc.

CAZARE | INDIVIDUAL  | ALL INCLUSIVE GOLD

 » Plajă privată
 » Wi-FI gratuit
 » Parcare păzită contra cost

Hotel Berlin Green Park 
Nisipurile de Aur

de la 27 €/zi

Reduceri: Copil 2-11,99 ani in Extra bed cu 2 adulti in camera dubla standard - Gratuit; Al doilea copil 2-11,99 ani, cazat 
cu 2 adulti - Gratuit ; Al 3-lea adult in studio cu Extra bed - 30% reducere
Extras: 7=5, 13=11, pentru sejururile pana la 14.06.2020 si dupa 03.09.2020
Suplimente: Transport autocar - de la 35 €/pers/dus-intors (din Bucuresti sau Brasov), cu retur la 5, 7 sau 14 nopti

Tariful include: cazare si masa conform ofertei
Tariful nu include: transport autocar, asigurare medicala, taxa de statiune (obligatorie), taxa de resort (obligatorie), alte 
taxe si cheltuieli personale

Date check-in STANDARD                     
Loc in  dubla/noapte

EARLY BOOKING 20% 
(31.03.2020)

EARLY BOOKING 10% 
(30.04.2020)

22.05-04.05; 20.09-29.09 34 € 27 € 31 €

05.06-19.06; 07.09-19.09 47 € 35 € 43 €

20.06-04.07; 25.08-06.09 61 € 49 € 55 €

05.07-24.08 74 € 60 € 67 €

Descriere: Hotelul a fost construit în 2009 și este o variantă excelentă de cazare, 
fiind un hotel apreciat și dispunând de facilități deosebite. 
Localizare: Este situat în partea centrală a celebrei stațiuni Nisipurile de Aur, într-un 
parc natural, la 250 m de mare. 
Facilități hotel: Recepție, lobby, restaurant, restaurant a la carte, Wi-Fi, snack bar, 
piscină, piscină pentru copii, piscină interioară, jacuzzi, sauna, masaj, fitness, biliard, 
tenis de masă, mini fotbal, loc de joacă pentru copii, mini-club, seif, room service.
Facilități camere: Baie cu uscător de păr, aer condiționat, TV, răcitor, telefon, fotoliu 
extensibil și balcon/terasă. O parte din camere beneficiază de vedere la mare.

CAZARE | INDIVIDUAL | ALL INCLUSIVE 

 » Localizare centrală
 » Camere spațioase
 » Foarte aproape de plajă

Hotel Slavey 
Nisipurile de Aur

de la 30 €/zi

Reduceri: Copil 0-12,99 ani in Extra bed cu 2 adulti - Gratuit; Al doilea copil 0-12,99 ani cu Extra bed in dubla large: 
reducere- 50%; Al 3-lea adult in camera cu Extra bed - 20% reducere
Extras:  7=5 pentru sejururi in perioada 03.06-14.09; 14=10 pentru sejururi in perioada 03.06-14.09
Suplimente: Transport autocar - de la 35 €/pers/dus-intors (din Bucuresti sau Brasov), cu retur la 5, 7 sau 14 nopti

Tariful include: cazare si masa conform ofertei
Tariful nu include: transport autocar, asigurare medicala, taxa de statiune (obligatorie), taxa de resort (obligatorie), alte 
taxe si cheltuieli personale

Date check-in STANDARD PV                      
Loc in  dubla/noapte

EARLY BOOKING 10% 
(31.03.2020)

03.05-31.05; 20.09-30.09 33 € 30 €

01.06-14.06; 07.09-19.09 38 € 35 €

15.06-25.06; 01.09-06.09 47 € 43 €

26.06-06.07; 22.08-31.08 53 € 48 €

07.07-21.08 59 € 54 €
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Descriere: Un hotel bine pozitionat, cu personal amabil si activ, cu servicii de calitate 
superioara si cu diverse facilitati puse la dispozitia turiștilor. 
Localizare: Hotelul este situat la 500 m de zona comerciala si la 250 m de plaja.
Facilități hotel: Hotelul, renovat in anul 2013, dispune de receptie, 5 lifturi, 3 
restaurante, lobby bar cu terasa, 2 piscine cu sectiune pentru copii si bar, sala de 
conferinte, Wi-Fi, salon de infrumusetare, centru Spa, piscina interioara, centru 
pentru sport, loc de joaca pentru copii, mini aqua park si plaja proprie. 
Facilități camere: Toate camerele beneficiaza de aer conditionat,TV cablu, telefon, 
mini-bar, Wi-Fi gratuit, balcon, uscator pentru par.

CAZARE | INDIVIDUAL | ALL INCLUSIVE

 » Plaja proprie
 » Centru Spa
 » Mini Aqua Park

Hotel LTI Dolce Vita 
Nisipurile de Aur

de la 30 €/zi

Reduceri: Copil 2-11,99 ani in Extra bed cu 2 adulti in camera dubla - Gratuit; Al doilea copil 2-11,99 ani in camera 
dubla superior cu 2 adulti- 50% reducere ; Al 3-lea adult in camera dubla superior cu Extra bed - 30% reducere
Suplimente: Transport autocar - de la 35 €/pers/dus-intors (curse directe din Bucuresti sau Brasov), cu retur la 5, 7 
sau 14 nopti

Tariful include: cazare si masa conform ofertei
Tariful nu include: transport autocar, asigurare medicala, taxa de statiune (obligatorie), taxa de resort (obligatorie), alte 
taxe si cheltuieli personale

Date check-in STANDARD                   
Loc in  dubla/noapte

EARLY BOOKING 15% 
(31.03.2020)

08.05-21.05; 01.10-05.10 35 € 30 €

22.05-11.06; 12.09-30.09 49 € 42 €

12.06-30.06; 31.08-11.09 74 € 63 €

01.07-30.08 92 € 78 €

Descriere: Amplasarea excelenta, camerele spatioase si frumos decorate, personalul 
atent la detalii, sunt doar cateva  dintre multe alte puncte forte ale hotelului. 
Localizare: Situat  la 200 m de zona centrala, in fata plajei si a aleei de promenada.
Facilități hotel: Hotelul a fost redeschis in anul 2019, este construit cu 6 cladiri anexe 
si o gradina de 5000mp. Ofera receptie, lobby bar, Wi-Fi, 4 restaurante, mini-club, 
piscina pentru copii, piscina interioara si exterioara, loc de joaca pentru copii, centru 
Spa, sala de gimnastica, plaja proprie, parcare cu plata.
Facilități camere: Toate camerele, frumos decorate sunt dotate cu aer conditionat, 
Wi-Fi, telefon, mini-bar, seif contra cost, uscator pentru par, balcon sau terasa.

CAZARE | INDIVIDUAL | ALL INCLUSIVE

 » Plaja proprie
 » Centru Spa
 » Redeschis in 2019

Hotel Riu Astoria 
Nisipurile de Aur

de la 36 €/zi

Reduceri: Copil 2-11,99 ani in Extra bed cu 2 adulti in camera dubla standard - Gratuit; Al doilea copil 2-11,99 ani, in 
camera cu 2 adulti - 50% reducere; Al 3-lea adult in studio cu Extra bed - 20% reducere
Suplimente: Transport autocar - de la 35 €/pers/dus-intors (curse directe din Bucuresti sau Brasov), cu retur la 5, 7 
sau 14 nopti

Tariful include: cazare si masa conform ofertei
Tariful nu include: transport autocar, asigurare medicala, taxa de statiune (obligatorie), taxa de resort (obligatorie), alte 
taxe si cheltuieli personale

Date check-in ECONOMY                     
Loc in  dubla/noapte

EARLY BOOKING 25% 
(29.02.2020)

EARLY BOOKING 20% 
(30.04.2020)

01.05-21.05; 24.09-15.10 47 € 36 € 38 €

22.05-10.06; 14.09-23.09 60 € 46 € 49 €

11.06-30.06; 01.09-13.09 81 € 61 € 65 €

01.07-31.08 106 € 80 € 85 €
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Descriere: amplasat într-o zonă împădurită, liniștită, Hotel Elena este apreciat pentru 
arhitectura modernă și stilul confortabil.
Localizare: aflat la doar 200 de metri de plajă şi de principala stradă comercială.
Facilități hotel: recepție, lobby bar, restaurant, cocktail bar, Wi-Fi, piscină interioară, 
piscină în aer liber, bar la piscină, program de divertisment, centru wellness, sala de 
fitness, salon de coafură și cosmetică, mini disco, programe de animație, cabinet 
medical de 24 h, parcare privată contra cost. 
Facilități camere: aer condiționat, Wi-Fi contra cost, televizor prin cablu, frigider, seif 
contra cost, baie cu duş sau cadă, balcon.

CAZARE | INDIVIDUAL | ALL INCLUSIVE

 » Aproape de plajă
 » Centru wellness
 » Parcare privată

Hotel Elena 
Nisipurile de Aur

de la 24 €/zi

Reduceri: Copil 2-12,99 ani in Extra bed cu 2 adulti in camera dubla standard - Gratuit; Al doilea copil 2-12,99 ani in 
camera dubla cu 2 adulti- 50% reducere ; Al 3-lea adult in camera dubla superior cu Extra bed - 30% reducere
Extras: 7=6, 13=12 pentru sejururi in perioada 03.05-15.06; 09.09-15.10
Suplimente: Transport autocar - de la 35 €/pers/dus-intors (din Bucuresti sau Brasov), cu retur la 5, 7 sau 14 nopti

Tariful include: cazare si masa conform ofertei
Tariful nu include: transport autocar, asigurare medicala, taxa de statiune (obligatorie), taxa de resort (obligatorie), alte 
taxe si cheltuieli personale

Date check-in ECONOMY                        
Loc in  dubla/noapte

EARLY BOOKING 20% 
(29.02.2020)

03.05-13.06; 14.09-31.10 29 € 24 €

14.06-24.06; 03.09-13.09 37 € 30 €

25.06-07.07; 24.08-02.09 44 € 36 €

08.07-23.08 46 € 42 €

Descriere: Un hotel cu o pozitie perfecta langa plaja proprie, cu servicii bune de 
cazare si masa, dedicat in special familiilor cu copii, dar si cuplurilor.
Localizare: Hotelul  este localizat in apropierea zonei centrale si la 25 m de plaja. 
Facilități hotel: Hotelul a fost contruit in anul 2000 si renovat in 2013. Pune 
la dispozitie receptie si lobby, 2 restaurante, 3 baruri, 3 piscine dintre care una 
interioara, cabinet medical, magazin, Wi-Fi, rent a car, sala de conferinte, mini-club, 
piscina pentru copii, animatie, parcare cu plata, plaja proprie, centru pentru sport.
Facilități camere: Toate camerele beneficiaza de aer conditionat,TV cablu, telefon, 
mini-bar, Wi-Fi gratuit, balcon, uscator pentru par.

CAZARE | INDIVIDUAL | ULTRA ALL INCLUSIVE 

 » Plaja proprie
 » Locatie centrala
 » Recomandat familiilor cu copii

Hotel Kaliakra Palace 
Nisipurile de Aur

de la 33 €/zi

Reduceri: Copil 2-12,99 ani in Extra bed cu 2 adulti in camera dubla - Gratuit; Al doilea copil 2-12,99 ani in camera 
dubla superior cu 2 adulti- 50% reducere ; Al 3-lea adult in camera dubla superior cu Extra bed - 20% reducere
Extras: 7=5, 14=10 pentru perioada 03.05-07.06 si 15.09-15.10; 7=6, 14=12 pentru perioada 08.06-14.06; 08.09-14.09
Suplimente: Transport autocar - de la 35 €/pers/dus-intors (din Bucuresti sau Brasov), cu retur la 5, 7 sau 14 nopti

Tariful include: cazare si masa conform ofertei
Tariful nu include: transport autocar, asigurare medicala, taxa de statiune (obligatorie), taxa de resort (obligatorie), alte 
taxe si cheltuieli personale

Date check-in STANDARD PV                  
Loc in  dubla/noapte

EARLY BOOKING 20% 
(29.02.2020)

EARLY BOOKING 15% 
(31.03.2020)

03.05-31.05; 15.09-15.10 40 € 33 € 35 €

01.06-23.06; 01.09-14.09 55 € 44 € 47 €

24.06-14.07; 16.08-31.08 72 € 58 € 61 €

15.07-15.08 84 € 67 € 72 €
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Descriere: Hotel apreciat de turisti pentru serviciile sale. Cu un meniu diversificat si 
camere confortabile, asezat langa mare, castiga an de an turisti din toata Europa. 
Localizare: Hotelul este situat la 30 m de plaja si la 1,2 km de centrul statiunii. 
Facilități hotel: Hotelul pune la dispozitie receptie, lobby bar, 2 restaurante, piscina 
cu sectiune pentru copii, bar la piscina, salon de infrumusetare, piscina la ultimul etaj 
cu plata, sala de conferinte, schimb valutar, cabinet medical, billiard, tenis de masa, 
sala fitness, sauna, parcare cu plata.
Facilități camere: Toate camerele beneficiaza de aer conditionat,TV cablu, telefon, 
mini-bar, Wi-Fi gratuit, balcon, uscator pentru par.

CAZARE | INDIVIDUAL | DEMIPENSIUNE

 » Parcare privată
 » Piscina la ultimul etaj
 » WiFi gratuit in camere

Hotel Lilia 
Nisipurile de Aur

de la 19 €/zi

Reduceri: Copil 2-11,99 ani in Extra bed cu 2 adulti in camera dubla standard - Gratuit; Copii 2-11,99 ani, in apartament 
cu 2 adulti - Gratuit ; Al 3-lea adult in studio cu Extra bed - 20% reducere
Suplimente: Transport autocar - de la 35 €/pers/dus-intors (curse directe din Bucuresti sau Brasov), cu retur la 5, 7 sau 
14 nopti; All inclusive light : 12 euro/adult/zi, 7 euro/copil/zi

Tariful include: cazare si masa conform ofertei
Tariful nu include: transport autocar, asigurare medicala, taxa de statiune (obligatorie), taxa de resort (obligatorie), alte 
taxe si cheltuieli personale

Date check-in STANDARD                      
Loc in  dubla/noapte

EARLY BOOKING 15% 
(29.02.2020)

EARLY BOOKING 10% 
(31.03.2020)

01.05-15.05; 01.10-31.10 32 € 19 € 20 €

16.05-14.06; 11.09-30.09 34 € 24 € 26 €

15.06-04.07; 31.08-10.09 52 € 34 € 36 €

05.07-30.08 64 € 43 € 46 €

Descriere: Hotel cu servicii bune de cazare si masa, situat central si foarte aproape de 
plaja, este preferat in special de tineri si de cupluri, dar si de familiile cu copii. 
Localizare: Hotelul este amplasat in prima linie de hoteluri, la 50 m de plaja, chiar in 
centrul statiunii. 
Facilități hotel: Hotelul pune la dispozitia turistilor receptie, Wi-Fi, restaurant, 
schimb valutar, magazin, lobby bar, piscina  si bar la piscina si sectiune pentru copii, 
sala fitness, billiard, tenis de masa, parcare cu plata.
Facilități camere: Toate camerele sunt dotate cu aer conditionat, Tv cablu, Wi-Fi 
contra cost, telefon, racitor, uscator pentru par, balcon.

CAZARE | INDIVIDUAL | MIC DEJUN

 » La 50 m de plaja
 » Localizat în centrul stațiunii
 » Recomandat pentru tineri

Hotel Gladiola Star 
Nisipurile de Aur

de la 18 €/zi

Reduceri: Copil 2-11,99 ani in Extra bed cu 2 adulti in camera dubla standard - Gratuit; Al doilea copil 2-12,99 ani in 
camera dubla cu 2 adulti- 50% reducere; Al 3-lea adult in camera dubla superior cu Extra bed - 20% reducere
Extras: 7=6, 13=12 pentru sejururi in perioada 01.05-16.06; 07.09-10.10
Suplimente: Transport autocar - de la 35 €/pers/dus-intors (din Bucuresti sau Brasov), cu retur la 5, 7 sau 14 nopti
Demipensiune: 9 euro/pers/zi; All inclusive: 19 euro/pers/zi

Tariful include: cazare si masa conform ofertei
Tariful nu include: transport autocar, asigurare medicala, taxa de statiune (obligatorie), taxa de resort (obligatorie), alte 
taxe si cheltuieli personale

Date check-in STANDARD                   
Loc in  dubla/noapte

EARLY BOOKING 15% 
(31.03.2020)

EARLY BOOKING 10% 
(30.04.2020)

01.05-16.06; 07.09-10.10 21 € 18 € 19 €

17.06-07.07; 25.08-06.09 36 € 30 € 32 €

08.07-24.08 48 € 41 € 43 €
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Descriere: Hotel Ambassador este situat la cca. 30 m de plaja din renumita stațiune 
Nisipurile de Aur. Hotelul este destinat familiilor cu copii și cuplurilor în căutare de 
relaxare într-un loc confortabil ce dispune de diverse facilități.
Localizare: Amplasat la aproximativ 30 m de plajă, aproape de centrul stațiunii și la 17 
km de Varna.
Facilități hotel: Recepție 24h, restaurant, bar, internet wireless (contra cost), schimb 
valutar, magazin , parcare, tenis de masă, piscină, saună, loc de joacă, fitness.
Facilități camere: Baie cu cadă/duș, balcon, aer condiționat, mini-bar, uscător de păr, 
Tv.

CAZARE | INDIVIDUAL | MIC DEJUN

 » Situat pe plajă
 » Piscină
 » Facilitati pentru copii

Hotel Ambassador 
Nisipurile de Aur

de la 14 €/zi

Reduceri: Copil 0-12,99 ani in Extra bed cu 2 adulti - Gratuit; Al doilea copil 0-11,99 ani- 50% reducere; Al 3-lea 
adult - 20% reducere
Extras: 7=5, 8=6, 9=7, 10=8, 11=9, 12=10, 14=10 pentru sejururi pana la 11.06 si de la 09.09
Suplimente: Transport autocar - de la 35 €/pers/dus-intors (din Bucuresti sau Brasov), cu retur la 5, 7 sau 14 nopti

Tariful include: cazare si masa conform ofertei
Tariful nu include: transport autocar, asigurare medicala, taxa de statiune (obligatorie), taxa de resort (obligatorie), alte 
taxe si cheltuieli personale

Date check-in STANDARD                    
Loc in  dubla/noapte

EARLY BOOKING 20% 
(29.02.2020)

EARLY BOOKING 15% 
(31.03.2020)

01.05-11.06; 09.09-30.09 18 € 14 € 15 €

12.06-10.07; 25.08-08.09 25 € 20 € 22 €

11.07-24.08 34 € 27 € 29 €

Descriere: situat în partea central-nordică a stațiunii, într-o zonă împădurită, este 
considerat drept unul dintre cele mai bune hoteluri de 4* din stațiune.
Localizare: se află la doar 200 metri de plaja acoperită cu nisip, într-o zonă liniștită a 
parcului, la 19 kilometri de Varna.
Facilități hotel: recepție, baruri, restaurant, piscină interioară cu secțiune pentru 
copii și zonă de hidromasaj, piscină exterioara, SPA, fitness, animație, loc de joacă, 
mini-golf, volei, babysitting, mini club, sală de conferințe, parcare contra cost.
Facilități camere: aer condiționat, televizor, minibar, seif, Wi-Fi contra cost, fotoliu 
extensibil, baie, uscător de păr și balcon, marea majoritate cu vedere la mare.

CAZARE | INDIVIDUAL | ALL INCLUSIVE 

 » Situat în cea mai populară zonă a stațiunii
 » Servicii balneo
 » Parcare privată

Park Hotel Golden Beach 
Nisipurile de Aur

de la 27 €/zi

Reduceri: Copil 2-11,99 ani in Extra bed cu 2 adulti in camera dubla standard - Gratuit, Al doilea copil 2-11,99 ani,  in  
camera large cu 2 adulti - achita un supliment de 21 eur/zi, Al 3-lea adult cu Extra bed - 30% reducere
Suplimente: Transport autocar - de la 35 €/pers/dus-intors (curse directe din Bucuresti sau Brasov), cu retur la 5, 7 
sau 14 nopti

Tariful include: cazare si masa conform ofertei
Tariful nu include: transport autocar, asigurare medicala, taxa de statiune (obligatorie), taxa de resort (obligatorie), alte 
taxe si cheltuieli personale

Date check-in STANDARD                        
Loc in  dubla/noapte

EARLY BOOKING 
15% (31.03.2020)

EARLY BOOKING 
10% (30.04.2020)

03.05-10.06; 14.09-04.10 30 € 27 € 28 €

11.06-04.07; 23.08-13.09 49 € 42 € 44 €

05.07-22.08 63 € 54 € 57 €
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CAZARE | INDIVIDUAL | ALL INCLUSIVE

 » Centru Spa
 » Plajă privată
 » Recomandat familiilor cu copii

Hotel Gergana 
Albena

de la 29 €/zi

Reduceri: Copil 0-11,99 ani in Extra bed cu 2 adulti - Gratuit; Al doilea copil in DBL - 70% reducere; Al 3-lea adult   - 
20% reducere
Suplimente: Transport autocar - de la 35 €/pers/dus-intors (curse directe din Bucuresti sau Brasov), cu retur la 5, 7 
sau 14 nopti

Tariful include: cazare si masa conform ofertei
Tariful nu include:  transport autocar, asigurare medicala, taxa de statiune (obligatorie), taxa de resort (obligatorie), alte 
taxe si cheltuieli personale

CAZARE | INDIVIDUAL | DEMIPENSIUNE

 » Centru Spa
 » Plajă privată
 » Camere spațioase și moderne

Hotel Flamingo Grand 
Albena

de la 44 €/zi

Reduceri: Copil 0-11,99 ani in Extra bed cu 2 adulti - Gratuit; Al doilea copil in DBL -  70% reducere; Al 3-lea adult   - 
20% reducere
Suplimente: Transport autocar - de la 35 €/pers/dus-intors (curse directe din Bucuresti sau Brasov), cu retur la 5, 7 sau 
14 nopti; Masa de pranz - 15 €/adult/zi, 8 €/copil/zi

Tariful include: cazare si masa conform ofertei
Tariful nu include:  transport autocar, asigurare medicala,taxa de statiune (obligatorie), taxa de resort (obligatorie), alte 
taxe si cheltuieli personale

Date check-in STANDARD                                    
Loc in  dubla/noapte

EARLY BOOKING 15% 
(29.02.2020)

EARLY BOOKING 10% 
(31.03.2020)

15.05-07.06; 14.09-31.10 53 € 44 € 48 €

08.06-21.06; 07.09-13.09 60 € 51 € 55 €

22.06-01.07; 25.08-06.09 70 € 60 € 64 €

02.07-24.08 79 € 67 € 72 €

Date check-in STANDARD                             
Loc in  dubla/noapte

EARLY BOOKING 15% 
(29.02.2020)

EARLY BOOKING 10% 
(31.03.2020)

15.05-07.06; 14.09-31.10 34 € 29 € 31 €

08.06-21.06; 07.09-13.09 49 € 42 € 45 €

22.06-01.07; 25.08-06.09 66 € 56 € 60 €

02.07-24.08 79 € 67 € 72 €

Descriere: Hotelul este unul dintre cele mai apreciate hoteluri din stațiune, având 
servicii ireproșabile și condiții bune de cazare. Hotelul a fost renovat în 2008.
Localizare: Situat pe plajă, în staţiunea Albena, la 41 km de Aeroportul din Varna.
Facilităti hotel: Hotelul dispune de recepție, restaurant, bar, piscină, cameră de 
bagaje, acees imediat la plajă, aer condiționat, magazine, parcare (contra cost), loc de 
joacă, terasă, piscină, centru Spa, fitness.
Facilități camere: Camerele și apartamentele sunt amenajate modern și dispun de aer 
condiționat, baie cu dus, telefon, TV și televiziune prin cablu, internet wireless, balcon 
cu vedere spre mare sau spre parc.

Descriere: Renovat în anul 2009 și cu un personal calificat, Flamingo Grand Hotel 
este o veritabilă bijuterie. 
Localizare: Situat în centrul staţiunii Albena, la doar 150 m de plajă.
Facilităti hotel: Restaurante, baruri, lobby, Spa, plajă privată, piscină cu tobogane, 
piscine pentru copii, șezlonguri cu umbrele, sală de fitness, salon de frumusețe, 
billiard, spațiu de joacă, schimb valutar, seif, acces Wi-Fi, parcare (contra cost). 
Facilități camere: Sistem de climatizare centralizat, TV, internet wireless, seif, mini-
bar, ceainic electric, fier și masă de călcat, baie cu duș/cadă, uscător de păr, telefon în 
baie, masă cu scaune, terasă. Unele camere beneficiază de chicinetă echipată.
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Descriere: Alegeți un sejur la Hotel Malibu și vă veți putea bucura de serviciile de 
calitate, preparate delicioase și distracție pe cinste.
Localizare: Hotelul este situat în centrul stațiunii Albena, la 150 m de plajă, 30 km de 
Aeroportul din Varna  și la 12 km de centrul stațiunii Nisipurile de Aur. 
Facilități hotel: Recepție, restaurant, bar, parcare, aer condiționat, lobby, Wi-Fi, 
piscină, șezlonguri și umbrele la piscină,  închiriere de biciclete, loc de joacă pentru 
copii, lifturi, sală de conferințe, teren de tenis, cameră de bagaje.
Facilități camere: Baie cu duș și uscător de păr, telefon, Tv prin satelit, aer 
condiționat, acces internet wireless, mini-bar, telefon, seif, balcon/terasă.

CAZARE | INDIVIDUAL | ALL INCLUSIVE

 » Situat în centrul stațiunii Albena
 » Aproape de plajă
 » Recomandat cuplurilor

Hotel Malibu 
Albena

de la 27 €/zi

Reduceri: Copil 0-11,99 ani in Extra bed cu 2 adulti - Gratuit; Al doilea copil in DBL - 70% reducere; Al 3-lea adult - 
20% reducere
Suplimente: Transport autocar - de la 35 €/pers/dus-intors (curse directe din Bucuresti sau Brasov), cu retur la 5, 7 
sau 14 nopti

Tariful include: cazare si masa conform ofertei
Tariful nu include:  transport autocar, asigurare medicala, taxa de statiune (obligatorie), taxa de resort (obligatorie), alte 
taxe si cheltuieli personale

Descriere: Hotel confortabil, apreciat in special de familiile cu copii. 
Localizare: Hotelul este amplasat chiar pe malul marii, in Albena, la 8 km de Balchik si 
la 12 km de statiunea Nisipurile de Aur. 
Facilități hotel: Receptie,  restaurant, piscina exterioara, piscina pentru copii cu 
tobogan, piscina interioara ,Wi-Fi, centru Spa, animatie, tenis de masa, darts, biliard 
(contra cost), loc de joaca, sala de conferinte, volei si fotbal pe plaja, plaja proprie. 
Facilități camere: Baie cu dus si uscator de par, aer conditionat, TV, mini-bar, balcon 
cu vedere la mare sau la parc. O parte din camere dispun de canapea extensibila, iar 
camerele tip studio sunt un pic mai spatioase si dispun de chicineta.

CAZARE | INDIVIDUAL | ALL INCLUSIVE

 » Plaja privata
 » Centru Spa
 » Recomandat familiilor cu copii

Hotel Laguna Beach 
Albena

de la 29 €/zi

Reduceri: Copil 2-11,99 ani in Extra bed cu 2 adulti in camera dubla standard - Gratuit; Al doilea copil 2-11.99 ani-70% 
reducere; Al 3-lea adult in studio cu Extra bed - 20% reducere
Suplimente: Transport autocar - de la 35 €/pers/dus-intors (curse directe din Bucuresti sau Brasov), cu retur la 5, 7 
sau 14 nopti

Tariful include: cazare si masa conform ofertei
Tariful nu include: transport autocar, asigurare medicala, taxa de statiune (obligatorie), taxa de resort (obligatorie), alte 
taxe si cheltuieli personale

Date check-in  STANDARD                            
Loc in  dubla/noapte

EARLY BOOKING 15% 
(29.02.2020)

EARLY BOOKING 10% 
(31.03.2020)

10.05-07.06; 14.09-30.09 34 € 29 € 31 €

08.06-21.06; 07.09-13.09 49 € 42 € 44 €

22.06-01.07; 25.08-06.09 64 €  -  - 

02.07-24.08 79 €  -  - 

Date check-in STANDARD                         
Loc in  dubla/noapte

EARLY BOOKING 15% 
(29.02.2020)

EARLY BOOKING 10% 
(31.03.2020)

15.05-07.06; 14.09-31.10 32 € 27 € 29 €

08.06-21.06; 07.09-13.09 43 € 37 € 39 €

22.06-01.07; 25.08-06.09 57 € 48 € 52 €

02.07-24.08 67 € 57 € 61 €
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BULGARIA 

Litoral

Descriere: Acest hotel reprezinta o alegere buna pentru familiile cu copii.
Localizare: Amplasat  in zona parcului, la 500 m de aleea principală si 800 m de plaja.
Facilități hotel: Complex format din doua hoteluri - Orhideya si Orhideya Park. 
Recepție 24 de ore, seif la recepție (contra cost), animație, piscină, piscină pentru 
copii, restaurant principal cu terasă, lobby bar, cafenea, bar la piscină, centru Spa, 
zona de plaja privata. Exista o scară rulantă disponibilă pentru a se ajunge mai ușor și 
mai confortabil la plajă.
Facilități camere: Toate camerele sunt dotate cu baie cu dus si uscator pentru par, 
aer conditionat, TV, telefon, racitor, balcon.

CAZARE | INDIVIDUAL | ALL INCLUSIVE

 » Plaja proprie
 » Scara rulanta pana la plaja
 » Grădină proprie

Orhideya Complex 
Albena

de la 22 €/zi

Reduceri: Copil 2-11,99 ani in Extra bed cu 2 adulti in camera dubla standard - Gratuit; Al doilea copil 2-11.99 ani-70% 
reducere; Al 3-lea adult in studio cu Extra bed - 20% reducere
Suplimente: Transport autocar - de la 35 €/pers/dus-intors (curse directe din Bucuresti sau Brasov), cu retur la 5, 7 
sau 14 nopti

Tariful include: cazare si masa conform ofertei
Tariful nu include: transport autocar, asigurare medicala, taxa de statiune (obligatorie), taxa de resort (obligatorie), alte 
taxe si cheltuieli personale

Descriere: Hotel Boryana este printre  preferintele turistilor ce vin in Albena, datorita 
facilitatilor puse la dispozitie, dar si a raportului bun calitate-pret. 
Localizare: Hotelul este este situat pe malul marii in imediata apropiere a rezervatiei 
naturale Baltata si doar la 300 m  de centrul balneologic. 
Facilități hotel: Piscina, piscina pentru copii, restaurant, lobby bar, snack bar, pool 
bar, masaj, seif la receptie, Wi-Fi, plaja proprie, spectacole, mese de tennis, mini 
disco, volei pe plaja, tenis si fotbal, darts, sah, table, mini club, mini disco, centru Spa.
Facilități camere: Toate camerele sunt dotate cu baie cu dus si uscator pentru par, 
aer conditionat, TV, telefon, racitor, balcon. 

CAZARE | INDIVIDUAL | ALL INCLUSIVE

 » Plaja proprie
 » Centru Spa
 » Situat pe malul marii

Hotel Boryana 
Albena

de la 27 €/zi

Reduceri: Copil 2-11,99 ani in Extra bed cu 2 adulti in camera dubla standard - Gratuit; Al doilea copil 2-11.99 ani-70% 
reducere; Al 3-lea adult in studio cu Extra bed - 20% reducere
Suplimente: Transport autocar - de la 35 €/pers/dus-intors (curse directe din Bucuresti sau Brasov), cu retur la 5, 7 
sau 14 nopti

Tariful include: cazare si masa conform ofertei
Tariful nu include: transport autocar, asigurare medicala, taxa de statiune (obligatorie), taxa de resort (obligatorie), alte 
taxe si cheltuieli personale

Date check-in STANDARD                              
Loc in  dubla/noapte

EARLY BOOKING 20% 
(29.02.2020)

EARLY BOOKING 15% 
(31.03.2020)

10.05-07.06; 14.09-30.09 27 € 22 € 23 €

08.06-21.06; 07.09-13.09 35 € 28 € 30 €

22.06-08.07; 20.08-06.09 44 € 36 € 38 €

09.07-19.08 50 € 40 € 43 €

Date check-in STANDARD SV            
Loc in  dubla/noapte

EARLY BOOKING 15% 
(29.02.2020)

EARLY BOOKING 10% 
(31.03.2020)

10.05-07.06; 14.09-30.09 31 € 27 € 28 €

08.06-21.06; 07.09-13.09 47 € 40 € 43 €

22.06-01.07; 25.08-06.09 60 € 51 € 55 €

02.07-24.08 71 € 55 € 64 €
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BULGARIA 

Litoral

Descriere: Cadrul natural unic, înaltul nivel al prestărilor și calitatea serviciilor oferite, 
garantează odihna și confortul deplin al oaspeților. 
Localizare: Hotelul este situat într-o locație linistită din Albena, la 800 m de plajă. 
Facilități hotel: Recepție, lobby, seif, Wi-Fi, piscină exterioară, 2 piscine interioare. 
Șezlonguri și umbrele la piscină, piscină pentru copii cu tobogan, centru Spa, tenis de 
câmp, teren de volei și de fotbal, loc de joacă.  
Facilități camere: Baie cu duș și uscător de păr, telefon, Tv prin satelit, aer 
condiționat, acces internet (gratuit) și balcon. Hotelul dispune de o cameră special 
amenajată pentru persoane cu dizabilități.  

CAZARE | INDIVIDUAL | ALL INCLUSIVE+

 » Recomandat familiilor cu copii
 » Sezlonguri și umbrele gratuite
 » Intrare gratuită la AquaMania

Hotel Primasol Ralitsa Superior 
Albena

de la 26 €/zi

Reduceri: Copil 0-11,99 ani in Extra bed cu 2 adulti - Gratuit; Al doilea copil in DBL - 70% reducere; Al 3-lea adult  - 
20% reducere
Suplimente: Transport autocar - de la 35 €/pers/dus-intors (curse directe din Bucuresti sau Brasov), cu retur la 5, 7 
sau 14 nopti

Tariful include: cazare si masa conform ofertei
Tariful nu include:  transport autocar, asigurare medicala, taxa de statiune (obligatorie), taxa de resort (obligatorie), alte 
taxe si cheltuieli personale

Descriere: Situat intr-o zona verde a statiunii, hotelul este dedicat in special celor 
ce-si doresc o vacanta linistita la malul marii. 
Localizare: Amplasat pe plaja din Albena, aproape de rezervaţia Baltata din Albena.
Facilități hotel: Hotelul pune la dispozitie receptie,  restaurant, magazin, loc de joaca 
pentru copii, piscina si piscina pentru copii, baruri, centru inchirieri biciclete, tenis 
de masa, tenis de camp, volei pe plaja, aerobic acvatic, plaja proprie, parcare, seri 
tematice. 
Facilități camere: Toate camerele sunt dotate cu baie cu cada sau dus, uscator pentru 
par, aer conditionat, TV, telefon, mini-bar, balcon sau terasa.

CAZARE | INDIVIDUAL | ALL INCLUSIVE

 » Plaja proprie
 » Loc de joaca pentru copii
 » Locatie linistita

Hotel Nona 
Albena

de la 26 €/zi

Reduceri: Copil 2-11,99 ani in Extra bed cu 2 adulti in camera dubla standard - Gratuit; Al 3-lea adult in camera dubla 
superior cu Extra bed - 20% reducere
Suplimente: Transport autocar - de la 35 €/pers/dus-intors (curse directe din Bucuresti sau Brasov), cu retur la 5, 7 
sau 14 nopti

Tariful include: cazare si masa conform ofertei
Tariful nu include: transport autocar, asigurare medicala, taxa de statiune (obligatorie), taxa de resort (obligatorie), alte 
taxe si cheltuieli personale

Date check-in STANDARD                                 
Loc in  dubla/noapte

EARLY BOOKING 15% 
(29.02.2020)

EARLY BOOKING 10% 
(31.03.2020)

15.05-07.06; 14.09-31.10 31 € 26 € 28 €

08.06-21.06; 07.09-13.09 45 € 38 € 41 €

22.06-01.07; 25.08-06.09 57 € 48 € 52 €

02.07-24.08 60 € 51 € 55 €

Date check-in STANDARD SV                           
Loc in  dubla/noapte

EARLY BOOKING 15% 
(29.02.2020)

EARLY BOOKING 10% 
(31.03.2020)

15.05-07.06; 14.09-30.10 31 € 26 € 28 €

08.06-21.06; 07.09-13.09 42 € 36 € 38 €

22.06-01.07; 25.08-06.09 56 € 48 € 51 €

02.07-24.08 67 € 58 € 61 €
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BULGARIA 

Litoral

Descriere: Hotelul Laguna Mare este o alegere bună pentru familiile cu copii pentru 
serviciile de calitate oferite și pentru locația convenabilă.
Localizare: Situat în centrul stațiunii Albena, la doar 50 metri de plajă, 150 metri de 
zona de shopping a stațiunii și la 800 metri de Aquamania Aqua Park. 
Facilități hotel: Recepție, lobby bar, restaurant, Wi-Fi, piscină exterioară, piscină 
pentru copii, animație, SPA contra cost, bar pe plajă, volei pe plajă, tenis, fotbal, 
baschet și biliard, masaj, salon de coafură, spălătorie, magazin.
Facilități camere: posibilitate de acces cu scaunul cu rotile, aer condiționat, 
televiziune prin cablu, telefon, minibar, baie cu cadă sau duș, uscător de păr, balcon.

CAZARE | INDIVIDUAL | ALL INCLUSIVE 

 » Plajă cu nisip
 » Aproape de „Elements Spa”
 » Facilitate pentru persoane cu dizabilități

Hotel Laguna Mare 
Albena

de la 27 €/zi

Reduceri: Copil 2-12,99 ani in Extra bed cu 2 adulti in camera dubla standard - Gratuit, Copii 2-11,99 ani,  in  camera cu 
2 adulti - 70% reducere, Al 3-lea adult  cu Extra bed - 20% reducere
Suplimente: Transport autocar - de la 35 €/pers/dus-intors (curse directe din Bucuresti sau Brasov), cu retur la 5, 7 
sau 14 nopti

Tariful include: cazare si masa conform ofertei
Tariful nu include: transport autocar, asigurare medicala, taxa de statiune (obligatorie), taxa de resort (obligatorie), alte 
taxe si cheltuieli personale

Descriere: Locația excelentă, mâncarea gustoasă, camerele curate si personalul 
prietenos, sunt doar câteva dintre aprecierile turiștilor pentru acest hotel. 
Localizare: se află la 130 metri de plajă, în partea centrală a stațiunii Albena, în 
imediata vecinătate a principalei alei comerciale.
Facilități hotel: recepție, Wi-Fi în zona de recepție, barul Lobby și lângă piscină, 
restaurant, piscină interioară si exterioară, piscină pentru copii, loc de joacă, animație 
copii, cafenea și cofetărie, internet cafe, masaj, sală de conferințe
Facilități camere: room service, aer condiționat, televiziune prin cablu, minibar sau 
frigider, ceainic, baie cu cadă sau duș, uscător de păr și balcon. 

CAZARE | INDIVIDUAL | ALL INCLUSIVE 

 » Wi-Fi gratuit
 » Situat în zona cea mai bine cotată din Albena
 » Parcare privată

Hotel Laguna Garden 
Albena

de la 28 €/zi

Reduceri: Copil 2-12,99 ani in Extra bed cu 2 adulti in camera dubla standard - Gratuit, Copii 2-11,99 ani,  in  camera cu 
2 adulti - 70% reducere, Al 3-lea adult  cu Extra bed - 20% reducere
Suplimente: Transport autocar - de la 35 €/pers/dus-intors (curse directe din Bucuresti sau Brasov), cu retur la 5, 7 
sau 14 nopti

Tariful include: cazare si masa conform ofertei
Tariful nu include: transport autocar, asigurare medicala, taxa de statiune (obligatorie), taxa de resort (obligatorie), alte 
taxe si cheltuieli personale

Date check-in  STANDARD                        
Loc in  dubla/noapte

EARLY BOOKING 
15% (29.02.2020)

EARLY BOOKING 
10% (31.03.2020)

15.05-07.06; 14.09-30.09 31 € 27 € 29 €

08.06-21.06; 07.09-13.09 42 € 33 € 38 €

22.06-01.07; 25.08-06.09 54 € 46 € 49 €

02.07-24.08 66 € 56 € 60 €

Date check-in STANDARD                  
Loc in  dubla/noapte

EARLY BOOKING 
15% (29.02.2020)

EARLY BOOKING 
10% (31.03.2020)

15.05-07.06; 14.09-30.09 32 € 28 € 30 €

08.06-21.06; 07.09-13.09 43 € 36 € 39 €

22.06-01.07; 25.08-06.09 57 € 49 € 52 €

02.07-24.08 68 € 58 € 62 €
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BULGARIA 

Litoral

Descriere: Kaliakra Mare a fost renovat in 2018 si reprezinta o alegere potrivita 
pentru cei care doresc o vacanta low cost in Bulgaria. Desi hotelul este clasificat 3 
stele, conditiile de cazare si calitatea serviciilor îl apropie de un hotel de 4 stele.
Localizare: Hotelul se află la 1 minut de mers de o plaja larga si lunga, fiind separat de 
aceasta doar de promenada statiunii.
Facilități hotel: piscina, studio, WiFi gratuit, receptie 24 h, club si spatiu de joaca 
pentru copii, camera de bagaje. Se accepta animale de companie contra cost.
Facilități camere: Camerele sunt luminoase si modern mobilate, dispunand de grup 
sanitar cu duș, TV satelit, aer conditionat, mini bar, baie cu duș, seif.

CAZARE | INDIVIDUAL | ALL INCLUSIVE 

 » Renovat în 2018
 » Gratuit umbrelă și sezlonguri la plajă
 » Acceptă animale de companie

Hotel Kaliakra Mare 
Albena

de la 29 €/zi

Reduceri: Copil 2-12,99 ani in Extra bed cu 2 adulti in camera dubla standard - Gratuit, Copii 2-11,99 ani,  in  camera cu 
2 adulti - 70% reducere, Al 3-lea adult cu Extra bed - 20% reducere
Suplimente: Transport autocar - de la 35 €/pers/dus-intors (curse directe din Bucuresti sau Brasov), cu retur la 5, 7 
sau 14 nopti

Tariful include: cazare si masa conform ofertei
Tariful nu include: transport autocar, asigurare medicala, taxa de statiune (obligatorie), taxa de resort (obligatorie), alte 
taxe si cheltuieli personale

Date check-in STANDARD               
Loc in  dubla/noapte

EARLY BOOKING 
15% (29.02.2020)

EARLY BOOKING 
10% (31.03.2020)

15.05-07.06; 14.09-30.09 34 € 29 € 31 €

08.06-21.06; 07.09-13.09 44 € 37 € 40 €

22.06-01.07; 25.08-06.09 69 € 58 € 62 €

02.07-24.08 77 € 65 € 70 €

Descriere: Hotel construit in anul 2003, asezat chiar pe plaja, cu servicii multiple si 
facilitati moderne, dedicat persoanelor de orice varsta.
Localizare: Situat in apropiere de centrul statiunii si la cativa pasi de plaja cu nisip.
Facilități hotel: Receptie, 2 restaurante, din care unul cu preparate din peste si fructe 
de mare, piscina interioara si exteroara cu apa minerala, centru Spa, centru balnear, 
sala de fitness, aromaterapie, centru pentru diverse activitati, mini club, piscina 
pentru copii, plaja privata.
Facilități camere: Toate camerele sunt dotate cu baie cu cada, uscator pentru par, aer 
conditionat, TV LCD, telefon, racitor, balcon, seif contra cost. 

CAZARE | INDIVIDUAL | ALL INCLUSIVE

 » Plaja privata
 » Piscină exterioară cu apă minerală
 » Centru Spa

Hotel Sirius Beach 
Constantin & Elena

de la 29 €/zi

Reduceri: Copil 4-11,99 ani in Extra bed cu 2 adulti in camera dubla standard - Gratuit; Al doilea copil 4-11,99 ani - 
50% reducere; Al 3-lea adult in camera dubla superior cu Extra bed - 20% reducere
Suplimente: Transport autocar - de la 35 €/pers/dus-intors (curse directe din Bucuresti sau Brasov), cu retur la 5, 7 
sau 14 nopti

Tariful include: cazare si masa conform ofertei
Tariful nu include: transport autocar, asigurare medicala, taxa de statiune (obligatorie), taxa de resort (obligatorie), alte 
taxe si cheltuieli personale

Date check-in STANDARD PV                        
Loc in  dubla/noapte

EARLY BOOKING 15% 
(29.02.2020)

EARLY BOOKING 10% 
(30.04.2020)

01.05-31.05; 25.09-10.10 34 € 29 € 31 €

01.06-14.06; 14.09-24.09 40 € 35 € 37 €

15.06-27.06; 07.09-13.09 52 € 44 € 47 €

28.06-04.07; 28.08-06.09 63 € 54 € 57 €

05.07-27.08 71 € 60 € 64 €
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BULGARIA 

Litoral

Descriere: Hotel nou si grandios, in prima linie langa mare, cu servicii excelente 
pentru vacante de neuitat la Marea Neagra.
Localizare: Situat in zona centrala a statiunii, in apropiere de plaja cu nisip. 
Facilități hotel: Receptie, lobby, 2 restaurante, Spa si Wellness, sala de conferinta, 
Wi-Fi, baruri, piscina, cabinet medical, sala fitness, sauna, parcare, plaja proprie, 
gimnastica acvatica, mini-club, mini-discoteca, piscina pentru copii.
Facilități camere: Toate camerele sunt dotate cu baie cu cada si dus, uscator pentru 
par, aer conditionat, TV ecran plat, telefon, mini bar, balcon, halate de baie si papuci, 
seif, filtru de cafea, Wi-Fi.

CAZARE | INDIVIDUAL | ALL INCLUSIVE

 » Hotel nou si elegant
 » Bufet special pentru copii
 » Plaja proprie

Hotel Astor Garden 
Constantin & Elena

de la 41 €/zi

Reduceri:  Copil 2-11,99 ani in Extra bed cu 2 adulti in camera dubla standard - Gratuit; Al doilea copil 2-11.99 ani - 
50% reducere; Al 3-lea adult cu Extra bed - 20% reducere   
Extras: 7=5, 10=8, 10= 8 pentru sejururile pana la 15.06.2020 si dupa 16.09.2020  
Suplimente: Transport autocar - de la 35 €/pers/dus-intors (din Bucuresti sau Brasov), cu retur la 5, 7 sau 14 nopti

Tariful include: cazare si masa conform ofertei     
Tariful nu include: transport autocar, asigurare medicala, taxa de statiune (obligatorie), taxa de resort (obligatorie), alte 
taxe si cheltuieli personale 

Date check-in STANDARD PV             
Loc in  dubla/noapte

EARLY BOOKING 20% 
(28.02.2020)

EARLY BOOKING 15% 
(30.04.2020)

01.05-31.05; 01.10-31.10 51 € 41 € 44 €

01.06-15.06; 16.09-30.09 60 € 48 € 51 €

16.06-05.07; 24.08-15.09 74 € 59 € 63 €

06.07-23.08 93 € 75 € 79 €

05.07-27.08 71 € 60 € 64 €

Descriere: Este un hotel cu o pozitie buna in statiune, cu persoanl calificat, activ si 
amabil si constituie o varianta perfecta pentru un sejur la Marea Neagra.   
Localizare: Situat la 400 m de zona centrala din statiune, la doar 150 m de plaja. 
Facilități hotel: Hotelul a fost construit in anul 2005, pe 8 etaje si pune la dispozitie 
receptie, lobby, restaurant, centru Wellness, sali de conferinta, Wi-Fi, baruri, piscina, 
schimb valutar, magazin, rent a car, piscina pentru copii, piscina interioara, centru 
pentru sport, salon de infrumusetare, cabinet medical, parcare, garaj contra cost.
Facilități camere: Toate camerele dispun de baie cu dus, uscator de par, aer 
conditionat, TV, telefon, racitor, balcon, Wi-Fi.

CAZARE | INDIVIDUAL | ALL INCLUSIVE 

 » Locatie centrala
 » Parcare subterana
 » Centru Wellness

Hotel Aqua Azur 
Constantin & Elena

de la 29 €/zi

Reduceri: Copil 2-12,99 ani in Extra bed cu 2 adulti in camera dubla standard - Gratuit; Al doilea copil 2-12.99 ani - 
Gratuit; Al 3-lea adult cu Extra bed - 20% reducere
Extras: 7=6, 10=8, 14= 11 pentru sejururile pana la 15.06.2020 si dupa 07.09.2020
Suplimente: Transport autocar - de la 35 €/pers/dus-intors (din Bucuresti sau Brasov), cu retur la 5, 7 sau 14 nopti

Tariful include: cazare si masa conform ofertei
Tariful nu include: transport autocar, asigurare medicala, taxa de statiune (obligatorie), taxa de resort (obligatorie), alte 
taxe si cheltuieli personale

Date check-in STANDARD                           
Loc in  dubla/noapte

EARLY BOOKING 15% 
(29.02.2020)

EARLY BOOKING 10% 
(31.03.2020)

01.05-31.05; 01.10-31.10 34 € 29 € 31 €

01.06-15.06; 16.09-30.09 36 € 31 € 33 €

16.06-05.07; 01.09-15.09 47 € 40 € 42 €

06.07-31.08 56 € 48 € 51 €
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BULGARIA 

Litoral

Descriere: Acest complex hotelier modern oferă o combinație unică de arhitectură 
alternativă, vedere pitorească la mare, plaje aurii şi facilităţi Spa.
Localizare: Hotel impresionant situat in partea de nord din Constantin & Elena, in 
fata plajei cu nisip din statiune. 
Facilități hotel: Lift cu vedere panoramica,  receptie, 2 restaurante, Wi-Fi, sala de 
conferinte, Spa, baruri, piscina, piscina pentru copii, plaja proprie, aerobic acvatic, 
fitness, sauna, volei pe plaja, animatie, mini club, mini disco, parcare.
Facilități camere: Toate camerele sunt dotate cu baie cu dus, uscator pentru par, aer 
conditionat, TV cablu, telefon, mini bar, balcon. 

CAZARE | INDIVIDUAL | ULTRA ALL INCLUSIVE

 » Plaja proprie
 » Centru Spa
 » Piscina interioara

Hotel Azalia 
Constantin & Elena

de la 49 €/zi

Reduceri: Copil 2-11,99 ani in Extra bed cu 2 adulti in camera dubla standard - Gratuit; Al doilea copil 2-11.99 ani - 
reducere 50%; Al 3-lea adult cu Extra bed - 20% reducere
Extras: 7=5, 10=8, 14= 10 pentru sejururile pana la 15.06.2020 si dupa 16.09.2020
Suplimente: Transport autocar - de la 35 €/pers/dus-intors (din Bucuresti sau Brasov), cu retur la 5, 7 sau 14 nopti

Tariful include: cazare si masa conform ofertei
Tariful nu include: transport autocar, asigurare medicala, taxa de statiune (obligatorie), taxa de resort (obligatorie), alte 
taxe si cheltuieli personale

Date check-in STANDARD                          
Loc in  dubla/noapte

01.05-31.05; 01.10-31.10 49 €

01.06-15.06; 16.09-30.09 59 €

16.06-05.07; 24.08-15.09 71 €

06.07-23.08 82 €

Descriere: Este un hotel modern, situat intr-un parc natural liniştit, oferind un cadru 
minunat pentru o vacanţă de vara în familie, pe coasta bulgara a Mării Negre.
Localizare: Hotelul este este situat la doar 150 m distanta de plaja, in apropiere de 
zona centrala a statiunii Constantin&Elena.
Facilități hotel: Dolphin Hotel ofera receptie, lobby, restaurant, piscina exterioara 
cu sectiune pentru copii, Wi-Fi, plaja proprie, animatie, mini club, parc de aventura 
pentru copii, gimnastica acvatica, volei pe plaja, parcare.
Facilități camere: Toate camerele sunt dotate cu baie cu dus si uscator pentru par, 
aer conditionat, TV LCD, telefon, racitor, seif, balcon.

CAZARE | INDIVIDUAL | ALL INCLUSIVE

 » Plaja proprie
 » Parc de aventura pentru copii
 » Parcare privată

Hotel Dolphin 
Constantin & Elena

de la 34 €/zi

Reduceri: Copil 2-11,99 ani in Extra bed cu 2 adulti in camera dubla standard - Gratuit; Al doilea copil 2-11.99 ani - 
Gratuit; Al 3-lea adult cu Extra bed - achita un supliment in funtie de perioada sejurului
Suplimente: Transport autocar - de la 35 €/pers/dus-intors (curse directe din Bucuresti sau Brasov), cu retur la 5, 7 
sau 14 nopti

Tariful include: cazare si masa conform ofertei
Tariful nu include: transport autocar, asigurare medicala, taxa de statiune (obligatorie), taxa de resort (obligatorie), alte 
taxe si cheltuieli personale

Date check-in STANDARD
Loc in  dubla/noapte

01.06-06.06; 09.09-13.09 34 €

07.06-23.06 40 €

24.06-30.06; 25.08-08.09 56 €

01.07-24.08 69 €
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BULGARIA 

Litoral

Descriere: Hotel cu facilitati diverse, cu ambianta placuta si cu un decor elegant, 
inconjurat de un parc verde, este alegerea excelenta pentru toate varstele.    
Localizare: Hotel Lebed este asezat la doar 200 m distanta de plaja, in apropiere de 
zona centrala a statiunii. 
Facilități hotel: Lebed Hotel ofera recptie, lobby, restaurant, piscina exterioara cu 
sectiune pentru copii, Wi-Fi,  plaja proprie, animatie, mini club, parc de aventura 
pentru copii, gimnatica acvatica, volei pe plaja, parcare.
Facilități camere: Toate camerele dispun de baie cu dus, uscator pentru par, aer 
conditionat, TV LCD, telefon, racitor,seif, balcon.

CAZARE | INDIVIDUAL | ALL INCLUSIVE+

 » Plaja proprie
 » Localizat central
 » Piscină exterioară cu secțiune pentru copii

Hotel Lebed 
Constantin & Elena

de la 34 €/zi

Reduceri: Copil 2-11,99 ani in Extra bed cu 2 adulti in camera dubla standard - Gratuit; Al doilea copil 2-11.99 ani - 
Gratuit; Al 3-lea adult cu Extra bed - achita un supliment in funtie de perioada sejurului
Suplimente: Transport autocar - de la 35 €/pers/dus-intors (curse directe din Bucuresti sau Brasov), cu retur la 5, 7 
sau 14 nopti

Tariful include: cazare si masa conform ofertei
Tariful nu include: transport autocar, asigurare medicala, taxa de statiune (obligatorie), taxa de resort (obligatorie), alte 
taxe si cheltuieli personale

Date check-in STANDARD
Loc in  dubla/noapte

22.05-06.06; 09.09-13.09 34 €

07.06-23.06 40 €

24.06-30.06; 25.08-08.09 56 €

01.07-24.08 69 €

Descriere: Sol Nessebar Palace face parte din categoria de hotelurilor de lux și se află 
în primul rând de la plajă. 
Localizare: se află la 50 metri de plajă și 2 kilometri de centrul Nessebar.
Facilități hotel: restaurant, restaurant a la carte, baruri, Wi-Fi, piscina exterioară și 
interioară, piscină pentru copii cu un castel, tobogane și mini scuter pe apa, grădină 
interioară, SPA, animație, mini-club, mini-kart, volei, baschet, fotbal și tenis de câmp. 
Facilități camere: aer condiționat, televiziune prin satelit, wireless, minibar, canapea 
extensibilă, telefon, seif, baie, uscător de păr, balcon. Hotelul dispune și de camere 
speciale pentru persoane cu dizabilități.

CAZARE | INDIVIDUAL | ALL INCLUSIVE

 » La 50  de metri de plajă
 » Multiple facilități pentru copii
 » Centru SPA excepțional

Hotel Sol Nessebar Palace 
Nessebar

de la 42 €/zi

Reduceri: Copil 2-11,99 ani in Extra bed cu 2 adulti in camera dubla standard - Gratuit; Al doilea copil 2-11,99 anii - 
50% reducere; Al 3-lea adult in camera dubla superior cu Extra bed - 25% reducere; 
Extras: 7=6, 14=12, pentru sejururile pana la 31.05.2020 si dupa 12.09.2020
Suplimente: Transport autocar - de la 45 €/pers/dus-intors (din Bucuresti sau Brasov), cu retur la 5, 7 sau 14 nopti

Tariful include: cazare si masa conform ofertei
Tariful nu include: transport autocar, asigurare medicala, taxa de statiune (obligatorie), taxa de resort (obligatorie), alte taxe 
si cheltuieli personale

Date check-in STANDARD                                 
Loc in  dubla/noapte

01.05-31.05; 29.09-31.10 42 €

01.06-09.06; 16.09-28.09 56 €

01.06-20.06; 29.08-15.09 76 €

21.06-30.06 81 €

01.07-28.08 100 €
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BULGARIA 

Litoral

Descriere: Intregul complex hotelier a fost  renovat in anul 2018 si se numara printre 
locatiile cele mai apreciate de pe litoralul bulgaresc. 
Localizare: Hotel situat in apropiere de plaja cu nisip si la 2km de centrul vechi al 
orasului Nessebar. 
Facilități hotel: Piscina interioara si exterioara, restaurante, bufet sushi, baruri, centru 
Spa, aqua park, club, sali de conferinta, Wi-Fi, seri tematice, animatie, mini club, 
aerobic acvatic, fitness, volei, parcare contra cost, plaja proprie. 
Facilități camere: Camerele sunt dotate cu baie cu cada, uscator pentru par, Wi-Fi, 
aer conditionat, zona de relaxare, TV cablu, telefon, racitor, balcon, seif contra cost.

CAZARE | INDIVIDUAL | ALL INCLUSIVE

 » Renovat în 2018
 » Plaja privata
 » Aqua park pentru copii

Hotel Sol Nessebar Bay/ Mare 
Nessebar

de la 36 €/zi

Reduceri: Copil 2-11,99 ani in Extra bed cu 2 adulti in camera dubla standard - Gratuit; Al doilea copil 2-11,99 ani- 50% 
reducere; Al 3-lea adult in camera dubla superior cu Extra bed - 25% reducere
Extras: 7=6, 14=12, pentru sejururile pana la 31.05.2020 si dupa 12.09.2020
Suplimente: Transport autocar - de la 45 €/pers/dus-intors (din Bucuresti sau Brasov), cu retur la 5, 7 sau 14 nopti

Tariful include: cazare si masa conform ofertei
Tariful nu include: transport autocar, asigurare medicala, taxa de statiune (obligatorie), taxa de resort (obligatorie), alte 
taxe si cheltuieli personale

Date check-in STANDARD                                  
Loc in  dubla/noapte

01.05-31.05; 29.09-31.10 36 €

01.06-09.06; 16.09-28.09 47 €

01.06-20.06; 29.08-15.09 64 €

21.06-30.06 69 €

01.07-28.08 87 €

Descriere: Hotel solicitat de catre turistii si cu recenzii foarte bune din partea lor, 
pentru serviciile si facilitatile pe care le ofera. 
Localizare: Hotel situat la 200 m de plaja si la 1 km de centrul vechi al orasului 
Nessebar. 
Facilități hotel:Hotelul pune la dispozitie receptie, restaurant,baruri, piscina, Wi-Fi, 
sala de conferinte, centru Spa, parcare contra cost, activitati sportive si de agrement, 
piscina pentru copii.
Facilități camere: Toate camerele sunt dotate cu baie cu dus, uscator pentru par, Wi-
Fi, aer conditionat, TV cablu, telefon, racitor, balcon, seif contra cost.

CAZARE | INDIVIDUAL | ALL INCLUSIVE

 » Locatie foarte buna
 » Piscină exterioară
 » Camere spatioase

Hotel Sol Marina Palace 
Nessebar

de la 31 €/zi

Reduceri: Copil 2-11,99 ani in Extra bed cu 2 adulti in camera dubla standard - Gratuit; Al 3-lea adult cu Extra bed - 
reducere 20%
Extras: 7=6, 14=12, pentru sejururi pana la 31.05.2020 si dupa 13.09.2020
Suplimente: Transport autocar - de la 45 €/pers/dus-intors (din Bucuresti sau Brasov), cu retur la 5, 7 sau 14 nopti

Tariful include: cazare si masa conform ofertei
Tariful nu include: transport autocar, asigurare medicala, taxa de statiune (obligatorie), taxa de resort (obligatorie), alte 
taxe si cheltuieli personale

Date check-in STANDARD SSV                       
Loc in  dubla/noapte

EARLY BOOKING 10% 
(29.02.2020)

01.05-31.05; 26.09-31.10 34 € 31 €

01.06-15.06; 13.09-25.09 43 € 39 €

16.06-30.06; 26.08-12.09 56 € 51 €

01.07-25.08 72 € 65 €
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BULGARIA 

Litoral

Descriere: Hotelul reprezinta o varianta excelenta  de vacanta pentru tirstii dornici sa 
viziteze imprejurimile, dar sa se si relaxeze datorita facilitatilor puse la dispozitie.
Localizare: Situat la 500 m de plaja si la 500 m de centrul vechi al orasului Nessebar. 
Facilități hotel: Hotelul Marieta Palace a fost renovat in anul 2015 si pune la 
dispozitia turiștilor o receptie, restaurant, baruri, piscina, Wi-Fi, centru Spa, salon de 
infrumusetare, rent a car, sala de conferinte, parcare contra cost, activitati sportive si 
de agrement.
Facilități camere: Toate camerele sunt dotate cu baie cu dus, uscator pentru par, Wi-
Fi, aer conditionat, TV satelit, telefon, racitor, balcon, seif.

CAZARE | INDIVIDUAL | MIC DEJUN

 » Situat în centrul stațiunii
 » Centru Spa
 » Aproape de centru

Hotel Marieta Palace 
Nessebar

de la 19 €/zi

Reduceri: Copil 2-11,99 ani in Extra bed cu 2 adulti in camera dubla standard - Gratuit; Al 3-lea adult cu Extra bed - 
reducere 20%
Suplimente: Transport autocar - de la 45 €/pers/dus-intors (curse directe din Bucuresti sau Brasov), cu retur la 5, 7 
sau 14 nopti

Tariful include: cazare si masa conform ofertei
Tariful nu include: transport autocar, asigurare medicala, taxa de statiune (obligatorie), taxa de resort (obligatorie), alte 
taxe si cheltuieli personale

Date check-in STANDARD SSV                          
Loc in  dubla/noapte

EARLY BOOKING 15% 
(31.03.2020)

EARLY BOOKING 10% 
(31.05.2020)

07.05-05.06; 07.09-30.09 22 € 19 € 20 €

06.06-04.07; 24.08-06.09 27 € 23 € 24 €

05.07-23.08 37 € 31 € 33 €

Descriere: Festa Panorama este o alegere potrivită pentru cupluri și familiile cu copii.
Localizare: în zonă de promenadă a orașului Nessebar și la doar 150 metri de plajă.  
Facilități hotel: recepție, lobby, seif la recepție, café-bar, restaurant principal, 
restaurant a la carte, Wi-Fi, club de noapte, piscină, bar la piscină, terasă, zonă pentru 
fitness, tenis de masă, teren de volei, squash, sală de fitness, parcare păzită contra 
cost, centru SPA, piscină interioară cu jacuzzi, sună, baie cu aromaterapie și aburi, 
baie turcească, masaj.
Facilități camere: aer condiționat, Wi-Fi, televiziune prin satelit, telefon, fotoliu 
extensibil, frigider, baie cu duș sau cadă, uscător de păr și balcon.

CAZARE | INDIVIDUAL | ALL INCLUSIVE 

 » Localizare excelentă
 » Renovat în 2011
 » Camere moderne

Hotel Festa Panorama 
Nessebar

de la 31 €/zi

Reduceri: Copil 2-12,99 ani in Extra bed cu 2 adulti in camera dubla standard - Gratuit, Al doilea copil 2-12,99 ani in 
camera cu 2 adulti-50% reducere, Al 3-lea adult cu Extra bed - 25% reducere
Extras: 7=6, 14=12, pentru sejururi intre 25.04-09.06 si 10.09-31.10.
Suplimente: Transport autocar - de la 45 €/pers/dus-intors (din Bucuresti sau Brasov), cu retur la 5, 7 sau 14 nopti

Tariful include: cazare si masa conform ofertei
Tariful nu include: transport autocar, asigurare medicala, taxa de statiune (obligatorie), taxa de resort (obligatorie), alte 
taxe si cheltuieli personale

Date check-in STANDARD                     
Loc in  dubla/noapte

EARLY BOOKING 
10% (31.03.2020)

24.05-06.06; 01.10-31.10 34 € 31 €

07.06-20.06; 11.09-30.09 47 € 43 €

21.06-06.07; 26.08-10.09 59 € 53 €

07.07-25.08 69 € 62 €
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BULGARIA 

Litoral

Descriere: Hotel renumit pentru serviciile de calitate, la superlativ chiar, amplasat pe 
plaja cu nisip fin, recomandat pentru toti ce care doresc o vacanta relexanta.
Localizare: Situat pe plaja, la aproximativ 600 m de zona centrala a statiunii Obzor. 
Facilități hotel: Restaurant principal, restaurant a la carte, meniu pentru copii, piscina 
interioara si 2 exterioare cu sectiune pentru copii, animatie, mini disco, plaja privata, 
baruri, centru Spa, magazin, salon infrumusetare, rent a car, Wi-Fi, sala conferinte, 
parcare gratuita, biliard, tenis de masa, darts, petreceri pe plaja si la piscina.
Facilități camere: Toate camerele sunt dotate cu baie cu dus, uscator pentru par, Wi-
Fi, aer conditionat, TV satelit, telefon, mini bar, balcon, seif contra cost. 

CAZARE | INDIVIDUAL | ULTRA ALL INCLUSIVE 

 » Renovat in 2017
 » Situat pe plaja
 » Camere spatioase

Hotel Miramar 
Obzor

de la 49 €/zi

Reduceri: Copil 2-12,99 ani in Extra bed cu 2 adulti in camera dubla standard - Gratuit, Al doilea copil 2-12,99 ani in 
camera cu 2 adulti-50% reducere, Al 3-lea adult cu Extra bed - 30% reducere
Extras: 7=6, 14=12, pentru sejururi intre 03.05-31.05 si 23.09-08.10.
Suplimente: Transport autocar - de la 45 €/pers/dus-intors (din Bucuresti sau Brasov), cu retur la 5, 7 sau 14 nopti

Tariful include: cazare si masa conform ofertei
Tariful nu include: transport autocar, asigurare medicala, taxa de statiune (obligatorie), taxa de resort (obligatorie), alte 
taxe si cheltuieli personale

Descriere: Hotelul a fost renovat recent, ofera oaspeților săi o varietate de servicii și 
facilități  si este dedicat atat familiilor cu copii, cat si cuplurilor.
Localizare: Hotelul este situat pe plaja, la aproximativ 500 m de zona centrala a 
statiunii Obzor. 
Facilități hotel: Hotelul a fost renovat in 2017 si dispune de receptie, restaurant 
principal, restaurante a la carte, piscina interioara si exterioara, salon de 
infrumusetare, sauna, Wi-Fi, piscina pentru copii, mini club, animatie, volei pe plaja.
Facilități camere: Toate camerele sunt dotate cu baie cu dus, uscator pentru par, Wi-
Fi, aer conditionat, TV satelit, telefon, mini bar, balcon, seif contra cost. 

CAZARE | INDIVIDUAL | ALL INCLUSIVE 

 » Aproape de centru
 » Situat pe plaja
 » Renovat in 2017

Hotel Riu Helios Bay 
Obzor

de la 31 €/zi

Reduceri: Copil 2-11,99 ani in Extra bed cu 2 adulti in camera dubla standard - Gratuit, Al doilea copil 2-11,99 ani in 
camera family sau superior cu 2 adulti-50% reducere, Al 3-lea adult cu Extra bed - 20% reducere
Suplimente: Transport autocar - de la 45 €/pers/dus-intors (curse directe din Bucuresti sau Brasov), cu retur la 5, 7 
sau 14 nopti

Tariful include: cazare si masa conform ofertei
Tariful nu include: transport autocar, asigurare medicala, taxa de statiune (obligatorie), taxa de resort (obligatorie), alte 
taxe si cheltuieli personale

Date check-in STANDARD                        
Loc in  dubla/noapte

EARLY BOOKING 
10% (29.02.2020)

03.05-22.05; 01.10-10.10 54 € 49 €

23.05-10.06; 12.09-30.09 68 € 62 €

11.06-19.06; 04.09-11.09 87 € 79 €

20.06-09.07; 28.08-03.09 99 € 90 €

10.07-27.08 117 € 106 €

Date check-in STANDARD                      
Loc in  dubla/noapte

EARLY BOOKING 
20% (29.02.2020)

08.05-21.05; 24.09-15.10 39 € 31 €

22.05-10.06; 14.09-23.09 49 € 40 €

11.06-30.06; 01.09-13.09 68 € 55 €

01.07-31.08 95 € 77 €
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BULGARIA 

Litoral

Descriere: Hotelul a fost recent renovat si ofera oaspeților săi o varietate de servicii 
de calitate și facilități. Este recomandat atat familiilor cu copii, cat si cuplurilor.
Localizare: Hotelul este situat pe plaja, la 2.5 km de centrul statiunii Obzor. 
Facilități hotel: Hotelul a fost construit in anul 2009 si pune la dispozitie receptie, 
lobby, restaurant principal, baruri, WI-Fi, centru de infrumusetare, magazine, schimb 
valutar, mini club, piscina pentru copii, zona de plaja proprie, centru Spa, cabinet 
medical, fitness, animatie, diverse activitati sportive.
Facilități camere: Toate camerele sunt dotate cu baie cu dus, uscator pentru par, Wi-
Fi, aer conditionat, TV satelit, telefon, mini bar, balcon, seif contra cost. 

CAZARE | INDIVIDUAL | ALL INCLUSIVE 

 » Locatie foarte buna
 » Aquapark 
 » Animatie zilnic

Sol Luna Bay Resort 
Obzor

de la 31 €/zi

Reduceri: Copil 2-11,99 ani in Extra bed cu 2 adulti in camera dubla standard - Gratuit, Al doilea copil 2-11,99 ani in 
camera family cu 2 adulti-50% reducere, Al 3-lea adult cu Extra bed - 25% reducere
Suplimente: Transport autocar - de la 45 €/pers/dus-intors (curse directe din Bucuresti sau Brasov), cu retur la 5, 7 
sau 14 nopti

Tariful include: cazare si masa conform ofertei
Tariful nu include: transport autocar, asigurare medicala, taxa de statiune (obligatorie), taxa de resort (obligatorie), alte 
taxe si cheltuieli personale

Descriere: Hotelul a fost inaugurat in anul 2018 si este recomandat tuturor 
categoriilor de varsta. 
Localizare: Situat in Obzor, la 30 m de plaja si la 3 km de zona comerciala a statiunii. 
Facilități hotel: Hotelul dispune de receptie, lobby, restaurant principal, baruri, WI-Fi, 
centru de infrumusetare, magazine, schimb valutar, mini club, piscina pentru copii cu 
topogane, zona de plaja privata, centru Wellness, fitness, animatie, diverse activitati 
sportive si parcare.
Facilități camere: Toate camerele sunt dotate cu baie cu dus, uscator pentru par, Wi-
Fi, aer conditionat, TV satelit, telefon, mini bar, balcon, seif contra cost. 

CAZARE | INDIVIDUAL | ALL INCLUSIVE 

 » Hotel nou, deschis in 2018
 » Aquapark 
 » Situat la 30 m de plaja

Sunrise Blue Magic Resort 
Obzor

de la 31 €/zi

Reduceri: Copil 2-12,99 ani in Extra bed cu 2 adulti in dubla - Gratuit, Al doilea copil 2-12,99 ani in camera family cu 2 
adulti-50% reducere, Al 3-lea adult cu Extra bed - 20% reducere
Extras: 7=5, 13=11, pt. sejururi intre 01.05-24.05 si 14.09-30.09; 7=6, 13=12 pt. sejururi intre 25.05-14.06 si 05.09-13.09
Suplimente: Transport autocar - de la 45 €/pers/dus-intors (din Bucuresti sau Brasov), cu retur la 5, 7 sau 14 nopti

Tariful include: cazare si masa conform ofertei
Tariful nu include: transport autocar, asigurare medicala, taxa de statiune (obligatorie), taxa de resort (obligatorie), alte 
taxe si cheltuieli personale

Date check-in STANDARD                         
Loc in  dubla/noapte

EARLY BOOKING 
20% (29.02.2020)

08.05-21.05; 24.09-15.10 39 € 31 €

22.05-10.06; 14.09-23.09 49 € 40 €

11.06-30.06; 01.09-13.09 68 € 55 €

01.07-31.08 95 € 77 €

Date check-in STANDARD                       
Loc in  dubla/noapte

EARLY BOOKING 
20% (29.02.2020)

EARLY BOOKING 
15% (31.03.2020)

01.05-02.06; 25.09-30.09 38 € 31 € 33 €

03.06-13.06; 14.09-24.09 50 € 41 € 43 €

14.06-06.07; 27.08-13.09 69 € 55 € 59 €

07.07-26.08 91 € 73 € 77 €


