Brdičkova 1878/2
155 00 Praha 5
Česká republika

AGRO TOUR Praha, s.r.o.
cestovní kancelář - tour operator

Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložce č. 37001 dne 26.4.1995.

Člen asociace českých cestovních kanceláří a agentur

Program studijní cesty organizované ve spolupráci s OAK
Plzeň-jih a ZS Plzeň-jih

BULHARSKO
Verze 10. 03. 2017

Číslo studijní cesty:
Termín:
Počet osob:
Cena:

BK/1710
17. 06. 2017 – 24. 06. 2017
20 (10 dvoulůžkových pokojů)
17.950- Kč/osoba ubytovaná ve dvoulůžkovém pokoji včetně
výletů (1 celodenní výlet autobusem + plavba lodí po řece - ROPOTAMO + SOZOPOL,
1 polodenní výlet autobusem - NESEBAR + BURGAS, 1 polodenní výlet plachetnicí
včetně BARBEQUE, bulharský folklorní večer s degustací vína)

příplatek za event. jednolůžkový pokoj + 1.800,- Kč /osoba/pobyt
Bulharsko
Bulharsko je stát v jihovýchodní Evropě, na Balkánském poloostrově. Velká část povrchu Bulharska je hornatá. Jihozápad země
vyplňuje mohutný horský masiv s pohořími Rila, kde je také nejvyšší hora Bulharska a také Balkánského poloostrova Musala měřící
2925 m n. m. Podnebí má na severu ráz kontinentální, na jihu a východě středomořský. Průměrný roční úhrn srážek kolísá mezi 450–
850 mm, na horách přes 1000 mm.
Bulharsko je průmyslově-zemědělský stát. Hlavní průmyslová odvětví jsou hutnictví, strojírenství, chemie, textilní průmysl a
potravinářství. V zemědělství převládá rostlinná produkce nad živočišnou. Využití půdy: orná půda 37 %, louky a pastviny 18 % a
lesy 35 %. Pěstuje se pšenice, ječmen, kukuřice, slunečnice, brambory, cukrová řepa, zelenina, broskve, vinná
réva, rajčata, melouny a tabák. Chovají se ovce, prasata, skot, buvoli, koně, osli, kozy a drůbež. Produkce vlny, medu a rybích
výrobků.
V posledních letech příjmy z turistického ruchu v Bulharsku rapidně vzrostly. Přímořská letoviska se stávají oblíbenými pro turisty
ze západních evropských zemí i pro turisty z Česka, v zimní sezoně jsou populární lyžařská střediska Bansko v Pirinu, Pamporovo v
Rodopech a Borovec v Rile.

Rámcový program (změna programu vyhrazena):
1. den
• setkání účastníků na letišti Václava Havla v Praze
• odbavení
17. června 2017
• odlet z Prahy do Burgasu (přímý let letecké společnosti Travel Service)
sobota
•

Bulharsko
Burgas
Slunečné pobřeží

transfer busem do hotelu (Slunečné pobřeží) (Sluneční pobřeží je významné
přímořské letovisko u Černého moře v Bulharsku, nacházející asi 35 km severně od Burgasu v
obci Nesebar, v Burgaské oblasti. Letovisko začalo vznikat v roce 1958, kdy bylo založeno s cílem
udělat turistům z východního bloku alternativu k letoviskům v "západní" jižní Evropě.
Dnes však do Bulharska a na Slunečné pobřeží jezdí především turisté z Velké
Británie, Nizozemska či Skandinávie. Pláž na Slunečném pobřeží je dlouhá 8 kilometrů a patří
mezi nejoblíbenější pláže Bulharska. Jedná se o širokou pláž s jemným pískem a pozvolným
vstupem do moře. Nabídka vodních sportů je obrovská, stejně tak i množství různých skluzavek,
tobogánů či celých akvaparků a dalších aktivit, které zde jsou pro turisty připraveny. Na několika
místech na pláži najdete dokonce písečné duny. Letovisko je propojeno turistickým vláčkem, který
umožňuje snadnější poznávání celého letoviska.

• ubytování v hotelu u pláže Sirena 3*
(hotel nabízí klimatizované pokoje, bezdrátový internet, pokojovou službu, fitness, saunu,
venkovní bazén a další)

• večeře
• Slunečné pobřeží: nocleh hotel u pláže 3*
tel.:
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2. den
18. června 2017
neděle
Slunečné pobřeží

3. den
19. června 2017
pondělí
Slunečné pobřeží
4. den
20. června 2017
úterý
Slunečné pobřeží

5. den
21. června 2017
středa
Slunečné pobřeží

tel.:
fax:
mobil:

235 518 118
235 518 118
604 985 756

• snídaně
• polodenní výlet na poloostrov Nesebar a do města Burgas.
odborný program - zastávka na trhu s místními produkty - zelenina, ovoce,
sýry, pálenka, víno a jiné
Nesebar je starobylé bulharské město a jedno z hlavních turistických letovisek na pobřeží Černého
moře. Historie Nesebaru sahá do starověku a dodnes se zachovalo velké množství památek
z thráckých dob, antiky, včetně asi 40 kostelů a části městského opevnění. Pozůstatky nejstaršího
kostela sv. Sofie pochází z 5.–6. století. Od roku 1983 je Nesebar součástí světového
dědictví UNESCO. Původní město bylo v 5. století př. n. l. založeno Řeky na 850 m dlouhém
ostrově, který byl později spojen s pevninou asi 300 m dlouhou šíjí. V roce 2013 zde žilo přes
13 500 obyvatel. Dnes je město rozděleno na Staré město (ležící na ostrově) a Nové město (na
pevnině). Původní velikost ostrova byla mnohem větší, stoupající hladina moře však způsobila
zatopení jeho částí. Pod vodou zde jsou dodnes vidět hradby.
Burgas je město ve východním Bulharsku, na břehu Černého moře. Jde o čtvrté největší město v
zemi. Burgas je nejdůležitější ekonomické, dopravní, administrativní a kulturní centrum v
jihovýchodním Bulharsku. K dispozici je druhé největší mezinárodní letiště v Bulharsku, největší
přístav a jediný přístav pro ropné tankery, ale i rybářské lodi v zemi. V Burgasu lze navštívit i
významné historické památky jako archeologické muzeum nebo katedrálu sv. Cyrila a Metoděje,
rozsáhlý přímořský park „Mořská zahrada“ s množstvím soch historických osobností, vzácných
stromů a fontán. Park se rozkládá podél celého východního pobřeží Burgasu.

•
•
•
•
•
•
•
•

individuální program
večeře
Slunečné pobřeží: nocleh v hotelu u pláže 3*
snídaně
individuální program
večeře
Slunečné pobřeží: nocleh v hotelu u pláže 3*
snídaně
• celodenní výlet do přírodní rezervace ROPOTAMO a do města SOZOPOL
odborný program – zastávka na rybím trhu
Výlet s projížďkou lodí po řece v přírodní rezervaci Ropotamo, Je zde úžasná příroda s
množstvím druhů rostlin a živočichů, působivými skalními útvary na pravém břehu řeky včetně
malé jeskyně Oblast řeky je domovem pro více než 100 zástupců ohrožených druhů. Tato druhová
pestrost je důvodem, že zde již v roce 1940 byla vyhlášena přírodní rezervace Ropotamo, která má
v současnosti rozlohu 1000 hektarů, čímž se řadí mezi největší chráněné oblasti v Bulharsku. Flóra
v dolním údolí řeky je reprezentována společenstvem přímořského lužního lesa s duby, jasany,
jilmy, habry a dalšími druhy. V řece rostou rozličné lekníny. v řece žije mnoho ryb (plotice, tloušť
a dalších 50 druhů). Na březích žijí želvy (želva bahenní, želva zelenavá, želva žlutohnědá) a
užovky Ze savců se tu nacházejí jeleni, srnci, divočáci, šakali, lišky, vydry a kuny. Ptáci jsou
zastoupeni lejsky, sovami a také nejatraktivnějším zástupcem místní fauny mořským orlem s
rozpětím křídel dva metry.
Město Sozopol je v současnosti významným turistickým střediskem. Zajímavá je stará část města,
bývalé řecké sídliště zvané Apollonia Pontica, impozantní domy z přelomu 19. a 20. století,
situované na poloostrově, oddělené od nové části nádherným zalesněným parkem s několika
historicky vzácnými kostely.
Ve městě se též nachází archeologické muzeum s nejkrásnější sbírkou řeckých kamenných váz a
lodních kotev.

•
•
•
•

návrat do hotelu, večeře
Slunečné pobřeží: nocleh v hotelu u pláže 3*
snídaně
polodenní výlet Barbeque
Projížďka plachetnicí, slunění a koupání na pláži Perla. V ceně výletu je piknik (ryby, maso,
zelenina, víno, rakije, pivo, nealko). Příjemný odpočinkový výlet.

• individuální program
• večeře
• Slunečné pobřeží: nocleh v hotelu u pláže 3*
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6. den
22. června 2017
čtvrtek
Slunečné pobřeží
7. den
23. června 2017
pátek
Slunečné pobřeží

8. den
24. června 2017
sobota
Slunečné pobřeží

•
•
•
•
•
•
•

snídaně
individuální program
večeře
Slunečné pobřeží: nocleh v hotelu u pláže 3*
snídaně
individuální program
Bulharský folklórní večer - večeře ve stylové restauraci s degustací vína
(večer v duchu bulharské zábavy. Živá hudba, vystoupení profesionálních tanečníku, nebude
chybět ani národní tzv. Nestinarský tanec (tanec na rozžhaveném uhlí). Večer bude probíhat v
jedné z restaurací v městečku Pismenovo).

•
•
•
•
•

Slunečné pobřeží: nocleh v hotelu u pláže 3*
snídaně
transfer na letiště Burgas
odlet z Burgasu do Prahy (přímý let letecké společnosti Travel Service)
přílet do Prahy

CK AGRO TOUR PRAHA s.r.o. je pojištěna ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb. Ve znění pozdějších předpisů č. pojistky Generali pojišťovna a.s., č.
1710160206.

V ceně studijní cesty je zahrnuto:
Letecká doprava včetně tax a poplatků, transfer z/na letiště, 7x ubytování v hotelu 3* (dvoulůžkové pokoje,
v případě jednolůžkového pokoje s příplatkem) s polopenzí, jeden celodenní výlet, 2 polodenní výlet, večeře
ve stylové restauraci s degustací vína, místní, česky mluvící průvodce na výlety a delegát, zákonné pojištění
pro případ úpadku CK
V ceně studijní cesty není zahrnuto:
Stravování mimo výše uvedeného, eventuální placené vstupy do památek, fakultativní výlety objednané a
placené na místě), poplatky na eventuální odborné zemědělsko-potravinářské exkurze, položky osobní
spotřeby (např. telefonické rozhovory, mini-bar, placená televize, odnos zavazadel, spropitné), komplexní
pojištění účastníků skupiny na cestu do zahraničí vč. pojištění stornopoplatku v případě onemocnění (na
základě objednávky může zprostředkovat CK AGRO TOUR Praha, s.r.o. u pojišťovny UNIQA).
Cestovní doklady: občan ČR může cestovat do Bulharska na základě platného cestovního pasu nebo

občanského průkazu, který je vybaven strojově čitelnou zónou a který nemá oddělenou vyznačenou
část (t.j. bez odstřiženého rohu). Doporučujeme před odjezdem na studijní cestu zhotovení kopie
Vašeho cestovního pasu nebo občanského průkazu. Tuto kopii vezmete s sebou pro případ
eventuální ztráty Vašeho originálu dokladu a následného vystavení náhradního dokladu na
příslušném českém konzulátu.
Bulharsko je členem Evropské unie.
Měna:
Bulharský lev – kurz k 10. 03. 2017: 1 BGN = 13,817 Kč (ČNB střed)
Počasí:
Časové pásmo – v Bulharsku je o 1 hodinu víc, stejné časové pásmo jako např. v Řecku.
Teplota vzduchu v červnu se pohybuje okolo 26ºC, teplota moře se pohybuje okolo 21ºC.
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Doporučujeme:
Informace o rozsahu komplexního pojištění včetně storna pro účastníky skupiny, kteří si pojištění u naší
CK objednají:
Komplexní pojištění v č e t n ě s t o r n a : Pojištění u pojišťovny UNIQA: Komplexní cestovní pojištění K7S obsahuje: léčebné
výlohy a asist. služby – max. plnění: do 7.000.000,- Kč, pojištění léčebných výloh: max. do 7.000.000,- Kč, pojištění asistenčních
služeb, repatriace pojištěného celkem: do 7.000.000,- Kč, zachraňovací náklady: do 2 100.000,- Kč, náklady na vyslání opatrovníka:
do 140.000,- Kč, náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty: do 140.000,-Kč, náklady vzniklé zmeškáním veřejného dopravního
prostředku: do 140.000,- Kč, náklady na právní pomoc v zahraničí vč. jejího zprostředkování: do 140.000,- Kč, náklady vzniklé
ztrátou cestovních dokladů: do 140.000,- Kč, odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo busu: do 140.000,Kč, zprostředkování finanční pomoci pojištěnému: do 140.000,- Kč, náklady vzniklé zpožděním zavazadel: do 5.000,- Kč, náklady
vzniklé zpožděním letu: do 5.000,- Kč, úrazové pojištění – smrt následkem úrazu: 300.000,- Kč, úrazové pojištění – trvalé následky
úrazu (od 10%): 600.000,- Kč, úrazové pojištění – nemocniční odškodné (za 1 den): 600,- Kč, pojištění odpovědnosti za škodu na
zdraví a věci třetí osoby: 5.000.000,- Kč, pojištění zavazadel – celkový limit plnění: 40.000,- Kč, jedna věc max.: 20.000,- Kč,
pojištění storna zájezdu (nutné předložit lékařské potvrzení) – 80% ze storno poplatků, max. 30.000,- Kč, pojištění nevyužité
dovolené: do 25.000,- Kč.
UPOZORŇUJEME:
• cestovní pojištění neobsahuje příplatek na rizikové sporty jako např. potápění s dýchacím přístrojem, jízda na motorovém
vodním skútru, horolezectví apod. Doporučujeme bližší informaci u pojišťovny v místě bydliště.
• v případě pojistné události úrazu nedochází k likvidaci pojistné události při zjištění alkoholu nebo omamných látek.
• eventuální pojištění čerpané z Vaší platební karty (např. zlaté, platinové) má nastavené specifické podmínky – pojištění se
nevztahuje na zájezdy, které nebyly hrazeny přímo z Vašeho účtu, ke kterému náleží příslušná karta.
Váš Evropský průkaz = kartička zdravotního pojištění (předkládáte při návštěvě lékařů a zdravotních zařízení v ČR),
usnadňuje při předložení občanům EU přístup k lékařskému ošetření během dočasné návštěvy v zahraničí.
V případě jakékoliv pojistné události je nutné volat neprodleně asistenční službu EUROP ASSISTANCE – nepřetržitá služba
24 hodin denně s česky mluvícím asistentem a řídit se jejich pokyny. Pokud nebude tento postup dodržen, pojišťovna
negarantuje likvidaci pojistné události. Kontakt na zmíněnou asistenční službu naleznete v cestovním pouzdru, které jste
obdrželi.

CK AGRO TOUR v případě zájmu zajistí komplexní cestovní pojištění včetně storna u pojišťovny UNIQUA
výše pojištění 38,- Kč/os/den. tzn. 38,-Kč x 8 dní = 304,-Kč/os/zájezd
Faktury AGRO TOUR Praha, s.r.o. (záloha i doplatek): musí být uhrazeny před odjezdem v souladu
s datem splatnosti, uvedeným na fakturách, vydaných CK AGRO TOUR Praha, s.r.o.
Stornopodmínky: v souladu s přiloženými „Všeobecnými smluvními podmínkami“ CK AGRO TOUR
Praha, s.r.o. Vyhrazujeme s i právo na změnu ceny v případě podstatných změn našich vstupních nákladů (i
s přihlédnutím k počtu osob ve skupině) nebo kurzu Kč k zahraničním měnám. Ceny by byly upraveny po
vzájemné dohodě.

TĚŠÍME SE NA VAŠI OBJEDNÁVKU.
Upozorňujeme, že v této chvíli se jedná o předběžnou rámcovou nabídku závazně nepotvrzenou
našimi dodavateli. Na základě Vašeho vyjádření provedeme u leteckých dopravců i dalších
dodavatelů závazné rezervace a po jejich potvrzení Vám můžeme příslušný program, termín i
ceny definitivně potvrdit.
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