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Tylova 366, Heřmanův Městec, 538 03
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IČ: 601 04 589

ZO OSŽ žst. Heřmanův Městec pořádá pobytový zájezd

Elenite - Bulharsko
17. – 24. 8. 2019
Odlet a přílet do Pardubic.

Cena zájezdu pro členy a rodinné
příslušníky po dotaci:
- jednotná… 14.490 Kč
- 1. dítě 2-12 let a 2. Dítě 2-5 let s dvěma dospělými … 6.490 Kč
- 1. dítě 2-12 let s dvěma dospělými … 6.490 Kč a 2. dítě 5-12 let … 11.790 Kč
Moderní menší přímořské letovisko Elenite se rozkládá na nejjižnějším výběžku Balkánského
prstence, v pěkném zálivu lemovaném 800 metrů dlouhou písečnou pláží. Severně od letoviska se
nachází výběžek Emine, který je turisty také velmi vyhledávaný. Na Slunečné pobřeží je to 7 km
a do Svatého vlasu 4 km. Vzdálenost od letiště Burgas 40 Km.
Popis: poloha - příjemné bungalovy v hezkém prostředí střediska Elenite, vhodné pro rodiny s dětmi.
Architektonické řešení bungalovů zajišťuje soukromí a pohodlí a tím i komfort pro klienty, kteří jsou
v tomto letovisku členy Royal Club Victoria Elenite, kde mohou využívat další služby mimo jejich hotel.
Možnosti obsazení – 2, 2+1, 2+2 a 3. Pláž - vzdálenost od pláže 30 metrů podle polohy bungalovů. Pláž je
písčitá s pozvolným vstupem do vody. Vybavení pokojů - klimatizace, telefon, TV/SAT, minibar, WC,
sprcha nebo vana, fén, balkon. Stravování - All inclusive, které zahrnuje snídaně, oběd a večeře formou
bufetu. Odpolední občerstvení a alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby, restaurace á-la-carte
(nutná rezervace předem, vstup 1x za pobyt), lobby bar otevřen od 8.30 do 24.00 hod. Služby zdarma tenisové kurty, amfiteátr, minigolf, dětský koutek Aladin pro děti 4 - 12 let, menší plážové bary mimo
hlavního Beach baru, 3 á-la-carte restaurace Sozopol s tradiční kuchyní, místními alko a nealko nápoje,
restaurace Mediterranean s evropskou kuchyní a nápoji, občerstvení Philipopolis se sušenkami, waflemi,
zmrzlinou a nápoji, beach bar Korabcheto s hot dogy, nápoji, snackem, Galaxy night club s DJ-em, fitness
centrum, billiard, divadlo Brodway. Dále klienti mohou využívat zdarma lehátka a slunečníky na pláži
i v aquaparku Atlantida, kam mají také vstup zdarma s využitím skluzavek, tobogánů, bazénů, občerstvení
v aqua baru. V blízkosti aquaparku Atlantida je zábavný klub pro děti s dětským vláčkem, houpačkami
a dalšími atrakcemi včetně animačních a sportovních aktivit.

Přihlášky na zájezd přijímá pouze výpravčí žst. Heřmanův
Městec  972 323 419. Platba pouze na účet ZO, platební
příkaz nebo složenku zašleme, je nutné zaplatit do data
splatnosti. Uzávěrka přihlášek do 19. 10. 2018. Nevratnou
zálohu na letenky 6.000 Kč je nutné zaplatit do 30.10.2018,
doplatek do 30.4.2019
Vedoucí zájezdu pan Rychnovský.
ve spolupráci se
zaměstnavateli

