
PROGRAM FAKULTATIVNÍCH VÝLETŮ 2018  

Podrobnější informace o výletech a jejich zakoupení u delegáta  

CK KRASIM TOUR 

 

DELFÍNÍ SHOW  

Výlet do Delfinária, kde delfíní show nadchne děti i dospělé. Následuje volný čas 

v centru města. Varna je největším městem na pobřeží, přezdívá se jí Perla Černého 

moře.  

Út, 09:30 – 16:30, 32 eur/62 leva dospělí, 20 eur/39leva děti 

  

 

BULHARSKÝ VEČER 

Večerní výlet do folklórního komplexu v nedaleké vesnici. Čeká vás bohatý taneční 

a animační program, živá hudba, tradiční večeře a neomezená konzumace bílého a 

červeného vína.  

18:30 – 23:30, 25 eur/49 leva dospělí, 13 eur/25 leva děti 

       

 



ZÁPAD SLUNCE NA JACHTĚ 

Nezapomenutelná romantická plavba při západu slunce po Nesebarském zálivu. 

Každý večer, 18:30 – 20:45, 20 eur/39 leva dospělí, 12 eur/23 leva děti   

    

PIRÁTSKÁ PARTY  

Půldenní lodní výlet. Na palubě animační programy, slunění, koupání, oběd, 

neomezená konzumace nealkoholických a alkoholických nápojů.  

Út, So 10:00 – 15:00, 29 eur/56 leva dospělí, 15 eur/30 leva děti  

  

DIVOCÍ PIRÁTI 

Odplutí z přístavu v Pomorii v 10:00 hod. Loď zakotví u ostrova sv. Anastázie, kde 

máte možnost projít se, navštívit kostelíček a vykoupat se v moři. Na palubě oběd, 

neomezená konzumace alkoholických a nealkoholických nápojů a zábavné 

animační programy pro dospělé. 

Po, Út, St, Pá, 09:00 – 15:30, 30 eur/59 leva dospělí, 16 eur/32 leva děti 

     

 



OSTROV SV. ANASTÁZIE 

Odplutí z přístavu v Pomorii v 10:00 hod. Loď zakotví u ostrova sv. Anastázie, kde 

máte možnost projít se, navštívit kostelíček a vykoupat se v moři. Odplutí do 

Pomorie. Vláček vás odveze k Pomorijskému jezeru, známé léčivým bahnem. 

Možnost navštívit Muzeum soli (vstupenka není zahrnutá). V ceně je oběd na 

palubě lodi. Ne, 09:00 – 16:30, 33 eur/65 leva dospělí, 18 eur/35 leva děti 

 

LODNÍ VÝLET DO SOZOPOLU 

Odplutí z přístavu v Pomorii v 9:00 hod. Prohlídka romantického Sozopolu – město 

s bohatou historií a unikátní architekturou. Volný čas ve městě (cca 4 hodiny).  

Čt, 08:00 – 16:30, 23 eur/45 leva dospělí, 13 eur/25 leva děti 

 

BALKAN SAFARI 

Dobrodružný výlet v pohoří Stara planina – off-road, rybaření, střelba ze 

vzduchové pušky, návštěva vesnického domu a palírny, ochutnávka rakije a 

medu, zábavné hry a „hledání pokladů“, ekooběd.   

Po, Út, Čt, Pá, Ne, 09:00–16:00, 38 eur/74 leva dosp., 28 eur/54 leva děti 

      



ISTANBUL (1-denní nebo 2-denní výlet autobusem)  

Noční jízda autobusem a příjezd do Istanbulu v časných ranních hodinách. 

Čeká vás okružní jízda s prohlídkou Modré mešity, Hippodromu, kostela sv. 

Stěpána, prvního nádvoří Topkapi Palace a asijské části města. Po obědě 

(zahrnutý v ceně) můžete využit volný čas k nákupům nebo plavbě po Bosporu 

(za připlatek). Přes noc se opět autobusem vrátíte do vašeho letoviska, kam 

dorazíte v časných ranních hodinách. Při 2-denním zájezdu – přenocováni 

v 3*hotelu.  Út, Pá, Ne, 70 eur/136 leva dosp. (jednodenní).  

 

ACTION AQUAPARK 

 

Každý den, 40 leva (nad 130 cm), 20 leva (90-130 cm), zdarma (do 90 

cm) – ceny na celý den;  

30 leva (nad 130 cm), 15 leva (90-130 cm), zdarma (do 90 cm) – ceny na 

půl dne. 


