CK FAIR TOUR, Nám. Slobody 184, 024 01 Kysucké Nové Mesto,
Tel: 041/4220537, 041/4220536
E-mail: fairtour@fairtour.sk, www.fairtour.sk

LETNÉ TÁBORY V BULHARSKU,

KRANEVO 2013

KRANEVO - Vo vzdialenosti 25 km severne od mesta Varna sa nachádza malé prímorské
mestečko Kranevo. Jeho výhodná poloha medzi Albenou a Zlatými Pieskami je ideálnym
miestom na strávenie príjemnej rekreácie a táborov pre deti, plnej slnka, piesočných pláží
a krásneho modrého mora. Krátkou, príjemnou prechádzkou po pláži ( asi 1 km ) sa
dostanete do známeho, rušného strediska Albena.
Nádherné žlté pieskové pláže v Kraneve sú vlastne pokračovaním širokých, pozvoľne
klesajúcich albenských pláží a čistého mora. Kranevo ponúka množstvo príležitostí na
oddych, jedlo a zábavu v mnohých reštauráciách, stánkoch rýchleho občerstvenia a na
diskotékach. Toto miesto láka turistov hlavne nízkymi cenami, na nákupy v množstve
stánkov, obchodov s oblečením a obchodíkov s typickými suvenírmi.
Vaše deti sa môžu vyšantiť na detských ihriskách, rôznych atrakciách a v pomaly sa
zvažujúcom mori. V Kraneve sú 3 diskotéky(aj na pláži), supermarkety, samozrejme
ambulancie lekárov a lekárne, zeleninové trhovisko, bankomat, kaderníctvo, internetové
kaviarne a alko-nealko sklady. Stredisko má výborné autobusové spojenie s Varnou a
Zlatými Pieskami a množstvo lacných taxíkov.

Novinka: pobytový tábor pri mori pre deti a teenagerov od 7-18 rokov za
výhodnú cenu9 nocí/10 dní pri mori/12 dní s cestou – 9 x plná penzia/4 jedlá
denne –raňajky švédsky stôl, obedy, večere výber z troch jedál, popoľudňajší
čaj/, doprava klimatizovaný autobus alebo midibus, bohatý animačný program.
Ubytovanie: hotel Alumina*s bazénom (hotel 10 min. chôdze od mora- 500 m, po
rekonštrukcii v r. 2010, trojposteľové izby, skriňa, TV, chladnička, stôl, zrkadlo, balkón,
kúpelňa, toaleta. Vybavenosť hotela recepcia, lobbybar, zmenáreň, počítačové miestnosti,
bezplatné WI-FI v celom hoteli, reštaurácia, bezplatné schránky na recepcii, biliard, stolný
tenis, bazén, detské ihrisko, minifutbalové ihrisko vo dvore, požičovňa áut, vlastná pláž,
slnečníky, ihrisko na volejbal...)
Termín:
Dní:
Cena:
Predtermínová zľava:
13.06.-24.06.2013
12
275€
- 25 € za úhradu poukazu
22.06.-03.07.2013
12
285€
do 31. 01. 2013
01.07.-12.07.2013
12
295€
- 15 € za úhradu poukazu
10.07.-21.07.2013
12
295€
do 28. 02. 2013
19.07.-30.07.2013
12
305€
28.07.-08.08.2013
12
305€
06.08.-17.08.2013
12
305€
15.08.-26.08.2013
12
295€
24.08.-04.09.2013
12
285€
Hromadná zľava: za 15 detí/1servis grátis.
PRE ČLENOV ODBOROV
PONÚKAME PO ODPOČÍTANÍ UVEDENEJ PREDTERMÍNOVEJ ZĽAVY
ĎALŠIU ZĽAVU 5% Z CELKOVEJ CENY
PRI ZAKÚPENÍ POUKAZU DO 28.02.2013!!!
Cena zahŕňa: 9 x ubytovanie v hoteli, dopravu klimatizovaným autobusom alebo midibusom
podľa počtu predaných miest v turnuse, 9 x plnú penziu+ popoludňajší čaj, bohatý animačný
program, oddielových vedúcich, zdravotný dozor /lekár poisťovne, plavčíci na pláži/.
Cena nezahŕňa: výlety, jedlo a nápoje v autobuse po ceste do Bulharska a späť.
Povinné príplatky : Kúpeľný poplatok deti do 12 rokov a nad 12 rokov 6€, komplexné
cestovné poistenie do zahraničia 16,80 €.
Možný príplatok za 2 osoby na izbe 6 €.
Táborový program: deti a teenegeri budú rozdelení do skupiniek s táborovým vedúcim.
Okrem slnenia a kúpania v mori, sa budú zúčastňovať na bohatom animačnom programe
pripravenom hotelovým personálom, pojde o rôzne športové a zábavné aktivity, disco, ako aj
prechádzky, nákupy... Popoludňajší relax. Netradičná forma výučby angličtiny, konverzácia
a hry v anglickom jazyku.
Výlety na mieste – autobusové túry za príplatok.
Nástupné miesta: Skupiny nad 35 osôb bez príplatku.
Prihlášky a info na tel.čísle, e.mail, adresa:
CK FAIRTOUR
Nám.Slobody 184
02401, Kysucké Nové Mesto
041/4220536
041/4220537
e.mail: fairtour@fairtour.sk
silva.svrckova@fairtour.sk
web: www.fairtour.sk

Fakultatívne výlety, letovisko Kranevo, Bulharsko 2013
/aktuálne ceny výletov upresníme v Pokynoch/

/Príloha č. 1/



BULHARSKÁ DEDINA (PIKNIK)
Návšteva Bulharskej dediny v horách s večerou a folklórnym programom pre deti aj
dospelých.
Doprovodné atrakcie: jazda na osloch, Nestinarský tanec na žeravom uhlí, ľudová a
moderná hudba, voľná zábava s neobmedzenou konzumáciou vína.



* VODNÝ PARK
Vodné parky sa nachádzajú v strediskách: Zlaté piesky, Slnečné pobrežie, Prímorsko,
Nesebar.
Do niektorého z týchto stredísk sa zabezpečuje jednodňový výlet.



* DELFINÁRIUM A VARNA
Jednodňový výlet do Varny spojený s prehliadkou mesta, námorného múzea, morského
akvária a návštevou delfinária.



* NESEBAR
Prehliadka starobylého mesta Nesebar a výlet loďou popri pobreží. Nesebar sa vyznačuje
typickou Balkánskou architektúrou.



* BURGAS
Nákupy a prehliadka mesta.



* SOZOPOL
Prehliadka starobylého mesta, výlet loďou so zastávkou v letovisku Djuni.



* ROPOTAMO
Prírodná rezervácia s množstvom korytnačiek a vzácneho vtáctva, plavba loďou až k ústiu
mora a späť.



* FISH PIKNIK
Plavba rybárskou loďou, kúpanie v zátokách, chytanie rýb, piknik v lese.



* ISTANBUL
Prehliadka mesta a nákupy v Istanbule. Výlet je možné absolvovať ako jednodňový alebo
dvojdňový.



* VELIKO TARNOVO
Výlet autobusom do historického 3. hlavného mesta.



* BALČIK, KALIAKRA
Výlet na mys Kaliakra spojený s prehliadkou botanickej záhrady, mestečka a letného sídla
rumunskej kráľovnej Márie.



* POBITI KAMANI
Kamenné mesto staré 50 miliónov rokov so starými megalitickými stavbami, nazývané aj
Bulharský Stonehenge. Miesto na načerpanie bioenergie. Tento kamenný prales nájdete asi
18 km od Varny.



* ROBINZON
Plavba loďou k opustenej pláži za Robinzonom a Piatkom. Prežijete deň plný animačných
programov, tanca, súťaží a zábavy nielen pre deti, ale i pre dospelých.
* POTÁPANIE
Potápanie s doprovodom skúsených inštruktorov v prírodných rezerváciách.
( Balčik - Šabla, Primorsko)

