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BULGÁRIA 2023, REPÜLŐVEL  
NAPOSPART – HOTEL YAVOR PALACE 4* 

 

Szobatípus/ árak Euróban per 1 
fő 2 ágyas elhelyezés esetén/  
7 éjszaka repülővel 

06.18 - 06.25.,    
06.25. - 07.02. 
08.27.-09.03. 

  07.02.-09., 
08.20.-27. 

 
07.09.- 
08.20. 

 

09.03.-10. 

Standard szobában (max. 2+2) 545 570 580 525 

2. 14 év alatti fő pótágyon  410 423 428 400 

14 év feletti fő pótágyon 465 482 488 450 

Medencére néző szobában  560 585     595 545 

Standard és medencére néző szobában: 0-2 éves gyermek minden esetben teljesen ingyenesen 
utazik, 2-14. éves gyermek pótágyon 2 felnőttel minden esetében: 275 Euró/fő/ 7 éj repülővel! 
 

Tervezett menetrend helyi idő szerint: 
- FB 5734 BUDAPEST (Liszt Ferenc 2B) 08.15 óra – BURGASZ 11.00 óra 

- FB 5733 BURGASZ 06.45 óra – BUDAPEST (Liszt Ferenc 2B) 07.25 óra 

Az ár tartalmazza: fejenként 7 éjszaka szállást alap vagy a megjelölt szobatípusban, megadott 

ellátással, a repülőjegyet Budapest –Burgasz-Budapest útvonalon, 1db max. 20 kg feladott 

poggyászt, 1db max. 10 kg kézipoggyászt (max. 55cm x 40cm x 23cm), 1db női táska méretű 

poggyászt, valamint összecsukható babakocsit, illetékeket, a bolgár repülőtéri transzfert, magyar 

nyelvű telepített idegenvezető asszisztenciáját. 

Az ár nem tartalmazza: útlemondási-, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítást. 

Fekvés: A Hotel Yavor Palace Napospart központi részén, a homokos parttól kb. 300 méterre 

található 4 csillagos szálloda. A 200 szobás szálloda csendesebb környezetben, de a központi 

sétánytól csak egy utcányira helyezkedik el. Kültéri nagyméretű felnőtt medence (1,4m 

mélységű), jacuzzi és külön gyermekmedence áll rendelkezésre. 2019-ben a szobák részlegesen 

felújításon estek át. Neszebár és annak gyönyörű Óvárosa kb. 4 km-re található, dottóval, hajóval 

vagy a helyi buszjárattal könnyen megközelíthető. 

Tengerpart és strand: Ingyenes napernyők és nyugágyak a medencénél (szabad helyek 

függvényében), tengerparton térítés ellenébe •  

Elhelyezés, felszereltség: A standard és a medencére néző kétágyas szobák, 2 felnőtt mellett 

akár 2 gyermek részére is pótágyazhatóak. Lehetőség nyílik connecting szoba foglalására is: két 

szoba egy összekötő ajtóval, amely nagycsaládosok esetében akár 4 felnőtt és 4 gyermek 

elhelyezését is biztosítja. Gyermekkedvezmény tekintetében előnyös, hogy ebben a szállodában 

a gyermekár 14 éves korig érvényesíthető.• Fürdőszoba • Hajszárító • Televízió • 

Légkondicionáló • Erkély 

Ellátás: All inclusive. Reggeli, ebéd, vacsora, snackek, helyi alkoholos és alkoholmentes italok. 


